בס"ד

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

מכון תורת האדם לאדם ,צפת

קצ

אבן

סימן קנד קנה

לפקוק כן ,ולחייב בעה״ט ואין בזה מנהג מדינה ,כי זהו
מקרה אשר קורה ,וגס אין ב״ד מחוייב לקבל פירושיהם
על החוק ,שזהו נגד דעת פורה.

ע "כ פסקנו ,א) דב׳ החדרים אשר שמשו לביש עסק
אין להשוכר זכות לקבל דמי מפחח מצד ב׳ הטעמים,
א ,שלא הוכח ששלמו דמי מפחח ,ואי אפשר להוציא
מבעה״ב ויכול להשכיר בסכום כזה בזה אשר לא ישתוה
לחת דמי מפתח ,ט מטון שאינו יכול לשנות מבית עסק
למגורים ,וכבר מזמן שנפסק השמוש לבית עסק משוס
שאי אפשר ,היה צריך תיכף להחזיר לבעה״ב את 2
החדרים האלו.
ב) שאר ב׳ החדרים ששכר עבור אמו ,והחוזה נכתב על
שם אמו כמו שראיתי בחוזה ,ואח״כ נכנס הוא לגור
מצד מנהג המדינה שמי שדר עם הדייר הראשון ששה
חדשים יבול להשאר בדירה במקום השוכר הראשון ,בשני
החדטס האלו יכול להשאר שם השוכר וישלם דמי שטרות

ישראל

כמו ששילם עד עתה ,ואס אינו רוצה להשאר ורוצה
למסרו לאחר בדמי מפתח ,צטך בעה״ב להרשות לו או
לחח לו חלק של שוכר בדמי מפתח אשר מציע הקונה
לחח עבור ב׳ החדרים האלו ,אחרי שינוכה מזה כל מה
שצטך לתקן אח הטרה שנתקלקל לא ע״י שימוש סטר,
דצטך להחזירה כמו שהיה חוץ מקלקול של שימוש סטר,
והוצאה זו ינוכה מחלקו של דמי מפתח שמקבל השוכר

ע״ס המנהג.
ג) אס ישאר בדירת שני החדטס ,אחט פטירחו לא יוכלו
הבנים לקבל שום דבר מהטרה ,ט אף שישנו עמו

ששה חדשים ויותר ,זכות זה הוא רק מי שדר עם השוכר
הראשון ,אבל מי שיקבל הטרה משוס הגנת הטיר שישן
עמו ששה חדשים לא יוכל עוד הפעם להוטש לאחר
שיהיה עמו ששה חדשים כמפורש במנהגיהם שם.

נאם ישראל יעקב פישר

סימן קנד
בענין תווך
מה ששאל מע״כ שהוא עוסק בתווך ולפעמים הוא מתווך
לאנשים חשוטם ,אשר הוא מתטיש לבקש מהם דמי
תווך ,אי מותר להעטס לו ולומר לו שהמקח הוא יותר
יקר ,כגון שטקש לתווך שיראה לחפש לו סופר פלוני
לכתוב לו ס״ת ,והוא אומר לו שהס״ח יהיה גמור לזמן
סלוני ,ויגיד לו מחיר יומר יקר ,ויכניס במחיר גס דמי
התווך שלו.

לדעתי איכא גניבת דעת ,אשר הקונה חושב שעשה לו
טובה ,ולא לקח ממנו דמי תווך ,וזה היה טובת
עצמו ,וגם איכא חשש גזילה ,אף דהמנהג הוא דמשלמין
דמי תווך באותו מחיר שלקח לעצמו ,מ״מ יש הרבה מתווטן

שמוטטן קצת מהמחיר ומתפשטן בפחות ,שגס הוא היה
מתפשר לפעמים ,ואיך הוא לוקח לעצמו כל דמי התווך.
נאם ישראל יעקב פישר

סימן קנה

בעכין הררחת דמי נסיעה
מעשה באחד שנותן עבור אחד שמלמד את בנו כך וכך,
וגס נותן לו עטר נסיעות להגיע למקום בנו,
ובא לשאול אס מומר לו ללכת רגלי ולקחת את הכסף
לעצמו ,טון שזה נתן לו עטר נסיעה.
והנה השאלה נידונית מצד ט דבטם ,א) אי יש לו רשות
כשאחד נותן לו עטר דבר מיוחד ,והוא עושה
באופן שירויח הכסף הזה ,האס מותר לו ליהנות ,ב) יש

לדון אם יכול להיות כשהוא הולך ברגל הוא יותר מתאמץ
ואין לו כח כ״כ ללמוד עם בנו ,וא״כ אין כאן השאלה על
עצם הנאתו ולקיחתו כסף זה ,אלא שאלה על כל סך הכסף
שנתן לו עבור ללמוד עם בנו ,טון דבכה״ג שיסע במכונית
יהיה לו ראש במנוחה שיובל ללמוד יותר טוב עם בנו.

והנה עצם נדון הא׳ יש להוטח מהא דאמטנן בנזיר דף
כ״ד ע״ב באשה שקמצה מעיסתה דבכה״ג משכחת

אבן ישראל ־ ט :פישר ,ישראל יעקב בן אהרן<<שאלות ותשובות;» { }1עמוד מס  192הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לבישת מנעלים שהיו של מת י״ג אלול תשכ״ט מע״כ ידידי הנכבד הרה״ג מהר״ר משה דוב סילמאן
שליט״א רב בס׳ פאולא.

הנה בדבר לבישת מנעלים של מי ששבק חיים לכל חי ,יש נזהרים בזה מפני שאיכא בצואת הר׳ יהודה
החסיד שלא ללבוש מנעלים של מת ,אבל שמעתי שהגרי״ל צירעלזאן ז״ל כתב בתשובותיו דהוא
טעות סופר וצריך לגרוס מנעלים של מתה והכוונה מעור בהמה שמתה ,והוא מהגמ׳ דחולין דף צ״ד
ע״א שאיכא חשש סכנה דשמא היתה הבהמה שמתה מנשיכת נחש כדפרש״י שם( .והספר אין אצלי).
אבל מסתבר לע״ד דאין להגיה דאה״נ דאסר ר״י החסיד מנעלים של מת ,משום דמגמ׳ זו דחולין
שמעינן שיש לחוש בעור מתה לשמא מתה ע״י נשיכת נחש אף שהוא מיעוטא דמיעוטא ,משום
דלסכנה יש לחוש אף לדבר שלא מצוי כלל ,לכן אסר ללבוש גם מנעלים של אדם שמת דשמא מת
ממחלה מתדבקת ,ואף שלא שכיחא שלא ידעו שהיה חולה במחלה מתדבקת ,מ״מ הא יש לחוש
לסכנה גם לדבר שלא מצוי ,אבל א״כ הוא דוקא בלא ידוע ממה מת דבידוע שמת ממחלה שלא
מתדבקת אין לחוש ,דלא מסתבר שאסר מנעלים של כל מת בשביל גזירה דמנעלים של מת שלא ידוע
ממה מת .אך אפשר שאסר למי שאינו יודע ממה מת אף שאמר לו המוכר והנותן לו שמת ממחלה
שלא מתדבקת או מרוב זקנה ואין לו לסמוך על דבריו מדין ע״א =עד אחד= נאמן באיסורין כיון
דנמצאים בני אדם שאין לסמוך על דבריהם ,לא רק כשמכר לו שיש אלו שחשודין על איסור דאונאה,
אלא אף כשנתן לו במתנה שלא ירויח כלום בקבלתו נמי אין לו לסמוך עליו דאולי אומר זה מסברא
ואומדנא בעלמא מחמת שסומך על רובא שרוב המחלות אינן מתדבקות ואינו חושש למיעוטא אף
לסכנה .אבל למי שידע ודאי ממה מת אין טעם לאסור.
ואף שאיכא כמה דברים מהצואה שלא ידוע הטעם שאפשר שגם צואה זו היא בלא טעם ידוע לנו,
מ״מ מה שאיכא לפרש שהוא מטעם ידוע לנו יש לפרש כן כוונת צואתו ולא להחמיר על מה שליכא
טעם .ולכן מנעלים של אחיו ז״ל מותר ללבוש מאחר שידוע לו אופן מיתתו.

והנה לכאורה קשה הא דתניא התם בחולין לא ימכור סנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה מפני ב׳
דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ,והא בשביל הסכנה יש לאסור אף כשיאמר לו שהוא
סנדל של מתה ,דאף שהלוקח לא איכפת ליה משום שאינו חושש למיעוטא מ״מ כיון שבסכנה יש
לחוש למיעוטא יש לאסור ליתן לו ,דהרי אפשר שמסכנהו שהוא אסור אף שהוא ברצונו דאסור לאדם
לסכן אף את עצמו ,ונמצא שאיכא בזה איסור דלפני עור בין כמדרשו בין כפשוטו דהא גורם לו לעבור
על איסור זה שאסור לסכן עצמו שהוא לפ״ע =לפני עור= כמדרשו ,וגם כפשוטו דהא אפשר
שמסכנהו ממש ,והמקבל הא הוא עור בזה שחושב שליכא סכנה.

ולכן צריך לפרש דאיירי שהמוכר יודע בודאי ממה מתה הבהמה שלא היה זה מנשיכת נחש ,שלכן אם
היה מודיעו ומאמינו היה מותר .משום דבבהמה ליכא למיחש שמא היה לה מחלה מתדבקת שיזיק
לאנשים דכמעט ליכא דבר כזה ,ומעור חזירים שמשמע בתענית דף כ״א ע״ב דמתדבק מחלה מהם
לאינשי הרי אין הדרך לעשות מעורם מנעלים אלא הנכרים האוכלים בשר חזיר אוכלין גם את העור
דעור חזיר כבשרו כדתנן בחולין דף קכ״ב ע״א ,ונמצא שהסכנה היא רק באם מתה מנשיכת נחש
כדפרש״י ,שלא שייך שיטעו באומדנא שלכן כשמאמינו שאינו משקר היה מותר ליקח הסנדל ללובשו,
אבל כשאמר לו שהוא מעור של בריאה שחוטה אסור לבד אונאת הממון דאין עורה חזק כשל שחוטה
גם מפני הסכנה ,ולא מצד שאיכא סכנה מאחר דאיירי דיודע שמתה כדרכה ולא מנשיכת נחש ,אלא
מצד שמכשילו בהאיסור שהיה אסור לו לקנות ממנו אם היה אומר לו שהיא מבהמה מתה שיודע
שמתה כדרכה שלא מנשיכת נחש ,משום שמחשש סכנה היה אסור לו להאמין לסתם ע״א מחשש
שמא מחמת שאינו חושש למיעוטא משקר לומר שיודע שאינו מנשיכת נחש ,ובאמירתו שהוא
משחוטה לא עלתה על דעתיה לחשוש שמשקר ,והוו שני הטעמים מצד אונאה ולא חשש סכנה ממש,
אבל חרא אונאה היא בהחפץ שהוא ענין שיוי ממון מצד שהעור דמתה אינו חזק כשל שחוטה ,וחרא
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איצף

פ״ו מהלכות יסיה״י*

הד"שנהנבא לנטל מקצת מצוה שליה ד* א׳נ
הרי נבואתו כולה שקדת מה לי היו דבריו נטנייג*
העולם מה לי היו דבריו לבטל מצוה שלימה
מה לי היו דבריו לבטל מקצת מלוה מה לי הי׳
דבריו אפי׳ לקיים מציה בין נך ובין נך כיון
שמצאנוהו שקר וטדט לני שנביאי שקרית הרי זה
נביא שקר ויחנק .רק דבגמרא קאמר בשנחנבא סל
קיום מקצת וביטול מקצת דשאר מצית והיינו שאמר
שד' לוהו להזהיר העם לקיים מקלח חציה אחת
ולבטל מקצתה:
והנה חצי הנביאה היינו שד׳ צוה! לקיים מקצת
מלוה זו אמת שכן היתה נבואת הנביאים
וכמו שאמר מלאכי זכרו תירת משה עברי ינמו
שכתב רבינו כאן [הלכה ב׳ן .אבל תלי נביאתו הב׳
במה שאמר שד׳ צוהו לבטל מקצת מציה זי ודאי שקר
שהרי אי אפשר שיצוה ד׳ כן .ונמצא נביאהו חצי אמת
וחצי שקר ובזו דרשו ז׳ל רפעור מקרא דכי יזיד וגו׳
ידרשינן דבר ולא חצי דבר והיינו נגונא דהכא שהחצי

.המלך

ין a

הנביאה אחת וחצי שקר לא חייבתי חורה חנק .אכן
כאן בדברי רבינו שהנביא התנבא פירוש אחר במצות
שלא שמטנו אותי פייייש חמשה רניני אי שאמר
שאותן מצוח שנצטוו ישראל אינן לדורי דורית .אט״ג
דגם זה לא ביטל אלא מקצת מציה מ׳ מ הר ,וביאתו
נולה שקרית שהרי היא לא ניבא לקיים המצית אלא
שניבא שבאותה חציה ששמענו רפי משי־ע׳ה כך
פירושה או על כן זמן ניתנה .ונמצא נניאחו זו
כילה שקרית שהרי אי אפשר שיהי׳ פירוש אחר במציה
זו אי רק טל זמן .וכיין שנידע לנו שנבואתו שקרית
בהכרח יכה נחב רביני דיחנק כרץ נביא השקר
שהרי נודע אצלינו שכל כביאתו שהתנבא והייני
שהחנבא נפיריש המציה זה הכל שקר שאי אפשר
שיציהו השם כן .ילא פטרו חכמיה אלא ■גנחנכא
חצי דבר שקר ימצי דבי אמח ומיטימא לדבר ולא
חל• דבר .משא״ב הנא דבר־ רבעו נכונים ינרירים
לפי טי״ד .יכל וה פשיט •ברור לפטג״ד יהכברתי
מלין להיציא חלבו של הרב לשם ששנה שהניח נצ״ע:

""הלבות רעות
פרק ב׳ הלכה ו
אסור* לאדם להנהיג עצמו בדבריי חלקות
ופיתוי ולא יהי׳ אחד בפה ואחר בלם
אלא תוכו כברו והפגין שבלב הוא הדבר

^,..שבפה ,ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעת הנכרי כיצד לא ימכור לנכרי בשר
נבילה כטקים בשר שחוטה ולא מנפל של
מתח במקום מנעל של שחוטה .ולא יסרהב
בחבירו שיאכל אצלו והוא יורע שאינו אוכל
ולא ירבה לו בתקרובת והוא יורע שאינו
מקבל .ולא יפתח לו חביות שהוא צריך
לפוחחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו
פתח כר ג הוא מפרק גיד הנשה [דצ״ה ט״א] ולא
יפתח לו חביות המכורות לתנוכי אלא א'כ הודיעהו
ולא יאחר לו כו׳ ואם בשביל כבודו מותר איני נו'.
פירש״י בשביל כבודו של אורח להודיע לבריות שחביב
עליו ביותר ע״כ .והנה משמע דקאי גם ארישא ללא
יפתח לו חביות דאם בשביל כבודו מושר וכבר חמה
כן הרב כסף משנה ולא תירץ כלום .ומאי דנראה
ל' דרבינו הוקשה לו בגמרא במר הכי דפריך מטולא

דא־קלע לבי רב ■הידא ופתח לו חביות המטריח
לתניני ומשני ל"• אודטי׳ א• נמי שאני עילא דחגיב
נו׳ .ומאי טעמא לא משני ליי נחי ר,־ בשביל כבודי
דטוצא טניד הכי .וצ״ל דבאמת בשביל כבידי שפ־ר
דמי יהא ודאי יפשיט לכל דלא דח־ הכבד במכיר
חבירו בממוני ולא איכפת לי׳ נס הפסידו בשביל
חבירו למכבד חבירו בלבד ובדבר שאין בי הפסד
ממין .וא״כ עדיין קשה משים כבידי מי שרי יהא
עדיין יש כאן גניבת דעת שיה סביר שהיא ממינו
בשבילו יבאמת א־ן רצינו להפסיד ממיני בשבילי רק
לכבדו בלבד ואיך ס*ד דשרי בכהאי נינא תנא.
דידאי אפי׳ הוא סביר שמכברי ככבוד גדיל ובאמת
אינו אלא כביד קטן נמי יש כאן גניבת דעת יכדהא
דשמע׳' דמר שמיאל דיהיב טריפה בחוקת כשרה
אע״ג דגם טריפה שיה איזה סך רק שהכשרה יקר
ממנו .וראי׳ מדחנן ספ״ב דמכיח ןדי״ 3ע׳ב] כיוצא
בו רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו
יאמר להם רוצח אני כי׳ .ובהר״ש !ספ״ו דכבינחז
משנה ח] כחב בשם הירושלמי טלה רהך מחניחין
אמר ר״י הדא בר נש וחני חרא מכילתא ואזיל לאחר
ואיני! מוקרין לי׳ בנין חרחי צריך לומר לי» חדא
מכילתא
י
1
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אוצר

&״ב מהלכות לעורו

מכילתא אנא נמיר ט׳ מיין שם .הרי דאט׳ג דגם
כשביל מדא מכילתא היי מכבדים אישי וכן אפי׳
היא רוצח מכבדים כמ״ש אטפ׳ב כי׳ אפי׳ הכי כיין
דטכשיו הנכדים ביותר צריך לימר להם .הכי נח•
דטתי׳ צריך לומר לי לבל יחשוכ שחכמיו ביותר
וא־כא נניבח דטת והבן:
לומר והא כלאו הכי קשה דהא ע״כ כהך
י’ דלא יאמר לי סיך שמן מפך ר־קן ט״ב
צ״ל דמיירי דיודט בחבירו שלא יסיך ראם לא כן
מה אהכי לי׳ לרחאה ברמאותי־ הא תמרי ירצה
לסין ויראה שאין ני וכן פירש ’,ואיירי כיודע שאיני
סך .וא׳נ קשה הא נלאו הט אסור אפי׳ יש ט
שמן וכדחנן התם אל ׳סרסב אדם כחמר.׳ לסציד
אצלו תדע בו שאיני שיעד ולא ירבה נתקריבת ט'
פיין  jkומאי שנא דקאחר פך ריקן הא אפי׳
מלא אסור:
יתכן ורק לכקש מחנו הרנה פעמים
ילסרהב בי היא דאסור אבל לימר לו
 etcאמת שפיר דמי .וקצת ראי׳ מפ״ק רתילין [ד׳ז
פ״נן שמט רבי נפק לאפי׳ אמר לי רצינך העוד
אצלי אמי לי׳ הן צהבי פניו של רבי כו׳ מיין שם.
וקשה היכי עמד רבי הכי לבקש ממט שיאכל אצלו
והר• הי׳ יודט בר׳ פנחס כן יאיר שאינו מקבל תדט
ממאי דצהבי פניי של רב־ כשאמר לי הן יא״כ הא
אםור בכהאי טנא .וט'כ דלשאול פעם אהח שפיר
דמי לק לסרהב אסור .מיהי יש לדחות כמי דמשני
תלמידא במיבדא דטילא ורב יהידא שאני מילא
לחביב לי' לר״י דבלאו הכי נחי פתוח־ מפתח לי׳
עיין שם .הכי נמי דעתי׳ ברבי .וראיתי בספר תורת
חיים שחירץ לחלק כנ״ל):
לומר דנאמת טינתי נאמרו פיך היתה
י רק לכבדו שהיא מבקש ממנו לסיך ויה
איט ריצה לקבל .דטה מה נכבד האיש ההוא כמי
שא־חא כנדרים [דכ״ד רפ׳א] כלוס אמרת בשביל
נטדי והו כמדי נו־ מיין שם .יקמ״ל דאף בכהאי
טנא אסור דאין כניד אלא כשאיחר לו סיך מכלי
מלא וזה איט ריצה לקבל אבל אס אחר לי סיך מסך
ריקן איט כבודו כלל יא'נ יש כאן גניבת דטת .וטל
זה קאמר שפיר דבשמל כבודי מיתר ראם יש בזו
כבידי הייני שאף בסך ריקן מתכבד במיני הבריות
מיתר שהדי כל מיקדו אף אס הי׳ סך מלא איט
אלא לכבידי יאס גם טכשיי ישגו לכבודו פשוט דשרי.
אכן בלאי הכי להיכן אס לא הי׳ כך הי׳ מחסר
מחסר ממונו אלא כבתיו כלבד
ממוט ועכשיו

וצריך

ןואול'

וצי“יך

איט

המלך

פשוט דאסור דהיינו גניבת דטת שזה מחשב שהפסיד
ממוט בשבילו ובאמת אינו כן .וא״כ לא חצינו לשנויי
בהא דרב יהודא ומולא דחשום כבודו היי דהא אפי׳
אי היי משום כטדו אסור יהוי גניבת דעת שאילי
הי׳ הכיר שמפס־ד ממיט בשבילו יבאמח לא הפסיד
מחוט והוי גניבת דעת .יע״כ היצרך לשנויי שיגויא
אחדינא .ילפי יה אתי שפיר נמי דברי יבינו דאיהו
לא נתב הך דלא יאמר סיך מפך ריקן דוה נלמד
ג״כ •והנך דמאי שנא .רק כתב הך דלא יפתח חביות
יטו ליכא למיחר דמשיס כטדו מותר דהא אןז
ששים כטדי אסור ט״כ השמיט וה יאח* שפיר כן
נראה לי:
נא קשה מדוע השמיט יכינו הא דמשני
הלמידא בטובדא דעילא ירב יהודא דשאט
מולא דהוי חביב לרב יהודא רבלאו הכי פחח לי׳
דשמעט מזה דין חדש דהיכי דהי׳ פותת ג״כ חבית
שאינה חכירה בשבילי עכשיו גמי דיש לי מכורה
רשאי לפיתתה סתמא ולא איכפת לן במה דיטטה
ו־סביר שבשבילו הפסיד כל החבית כיין דבאמח הי׳
עישה כן יא׳כ מדוע השמיט יביט דבר זה .וראיתי
שכבר התה כן הרב בית יוסף טור חו״מ [סימן
רכ׳ח 1עיין שם:
רנראה לפי ענ״ד ביה .דהיקשה לרביט
קישיית התום׳ ןשם סיף ע״ב] בעובדא
דרבא ורב ספרא דפגטי במר ייטרא ואמר להו למה
להי לרבנן דטריח ואתי כילי האי יאמר לו רב ספרא
אנן לא הוי ידעינן דקאחי מר אי ידעי טפי טרחנא
אמד לי׳ רבא מאי טעמא כו׳ א״ל והא קמטעי לי׳
נו׳ .והקשי החים׳ ד״ה יהא כיון דבלאו הכי היו
באים לכבודו כדאחר לי׳ טפי היי טרחנא א״כ שרי
בכהאי טנא כמו שאמרינן בר״י ועולא עיין שס מה
שדחקו לתרץ .ולפי טרד דבאמת יש להבין ובמאי
גינא דהוי חביב ואלו הי׳ לו חביות אחרות הי׳ פיתח
אף שאין מכורות מי שרי עכשיו והרי כל המהנה
את חבירו טרט כי סופו ליהנות ממנו וט״כ אמרו
!פ״ק דב״ח] ובמגילה 1דכ״ו ע״ב] מתנה כמכר וכן
אמרו בפרק חזקת הבתים 1דרג ט׳א] מאן דיהיב
מתנה בעין יפה יהיב ובהדיא אמרו בפ״ג דנדרים
[דכ״ד ט״א] לאו כלבא אנא דמחהנייא מינך ולא
מתהגית מינאי כו׳ לאו מלכא אנא דמהנינא לך ולא
חהנית את לי ט׳ טיין שס כי אורח כל ארטא זה
מהנה לזה כטח והי׳ יום מחר חליפות אלה חבירו
ממה לי ומי שאיט כאן נקרא בנדרים הרל נלבא.
וא'כ זה האורח הנכנס לביתו של זה והלה פותח
מבית

איברא

ומאי
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אוצר

פ־כ טהלמוו רעית

המלך

לו לעשית

כן אלא א״ב יודי

חבית וישקהו יין והוא סבור שא:נה מכורה ונשיגיט
הטח אשר יבוא זה לביתי ודירתו של אורח אם כי
לא מרצוני יעשה ככה אילם כל יחפיץ להיקרא כלבא
דיתהגי מיני׳ ולא יהגה לי בידאי יפתח חבית שאינה
מכירה בשבילו .ונמלא «ה מפסיד כשבילי לחנם כי
לי ידע האמת ש»ה לא פתח בשבילי אלא חבית
המכורה גס היא לא הי׳ ריצה להפסיד כל כך בשבילו
לפתיח חבית שאין מכורה .יא״כ מאי ששמא שרי

למעבד הכי ימה יתן ימה יוסיף חביבות*' עד שהי׳
עישה כן הלא נשכיל זה שהי׳ עיש י כן עדיין לא
היה הלה מהנהי בבואו לביתי אלא שעכש׳י ש׳ה סביר
שכבר ההנהי בהפסד גדול כ״כ לפתיח חבית שאין
מכירה בהכרח יעשה גס היא כן כשיביא לביתי
וא״כ הוי גניבת דעת נמיר ואיך שרי:
וצריך לומר דשאני עילא ורב יהורא דנודע כי
י' משכן עולא הי׳ נאק ישראל יבפרק ג׳
דנדרים ודכ״ב ט״אן עולא במסקי' לארעא דישראל
כי־ ובשלהי כתיבות ודקי׳א ט׳א] עילא היי רגיל
דהוי סלק לארץ ישראל כי׳ עיין שס .ורב יהודא
לטעמי׳ ואמר בסיף כתובות [דק׳י סע״ב] אסיר
לצאר ,מבבל לארץ ישראל וכל היוצא עובר כעשה
וכתיב :בלה יובאי ושמה יהיו ט׳ עיין שם ומשכן
רב ■הידא הי׳ כבבל כנודע .וא׳כ אין לתיש להנ״ל
פן :שיבוא רב יהידא לעילא בהכרת בשביל שהוא
כבדי ;•נ ילא מש להפשיר ממינו גם עילא יעשה
כ! שהר■ יה לא הי׳ נאפשר כלל שיבוא רב יהידא
לעילא שיה :בבל יזה בארץ ישראל יר״י ס׳ל דאסור
לצאת מבבל לארן שראל^ינמלא אין כאן רק חשש
גנינס וטח יבזו שסיר משני דהוי חביב לי׳ כו׳
יאחי שפיר:
ללסי יה ייב! ולא קשה קושיית החים׳ בהא ררב
שסרא ורבא יחר זיטרא .רזה נכין כאן
גטילא ורב יהידא רמשים שיליס חגמילהי מכיר >ה
אין :אן חשש ירק משיס גניבת רטח על יה שפיר
משו■ רחביג לי* .אכן ברב ספרא ימר זיטרא שסיר
אן אי חביב לי׳ יהי' עישה כן אסיר .לפי שכשיחשיב:יא שכבי משה ככה לכבדו ולטרוח ילצאח כנגדו
נידאי כשיארע לה־פך גם הוא יוסיף להטריח
נטבורם חגמיל טרחס עבורו .ואמנם אחרי הידעו
ני במקרה הי׳ כן אף אס נם בשבילו היי מטריחים
אכן אחרי עדן לא ההנהי :ס היא אפשר לא הי׳
מההנס ינמצא יפה עשה רב ספרא שהידיט ישלא
יטמהי ואתי שפיר .ילסי יה דמת רמי והשמיט יה
דבחביב לי׳ חותר נכון דלוידן אף מהאי טנא אסור

יח
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ומהטעם הנ״ל כן

נראה לי נכון:

פייק ג׳ הלכה ד׳

ען£א

יאמר אדם הואיל והקנאה והיתאוה
והבכור וכיוצא בהם דרך רעה הן
וטוציאין את הא״ם מן הפילם אפרוש מתן
ביות" יאת״חק לצד האת״ון עי• שלא יאכל
בשר ולא ישתה יין ילא ישא אשה ולא ישב
בדירה נאה ולא ילבש טלביש נאה אלא השק
והצם" הקשי וכייצא בהן כנין כהני עברם
נם וה דרך רעה היא ואשיר לילך בה
הטהלך כריך וו נק״א יזיטא כ״ :היא מפ-ק
רתעניח (די״א ט׳א) אמר שריאל היישב כתענית
נקרא חיטא ני׳ נמאן כיי׳א הקפד כר .יעיין בלחם
משנה שכתב אע״ג דכנדייים [ד׳י ע״א] אמי אב"
שמעין הצדיק יר שמטין יר אלעיר הקפר כילן שיטה
אתת זן יקיי׳ל דאין הלכה כשיטה מ׳ח כתב בעל
הליכית עילם דהיכי דמיכח מגמרא והכי הלכתא
ליתא להאי כללא יהכי נמי כיין דשמ״*ל ס״ל הכי
הלכתא כן ט״נ דבריו יבאמת אץ וי יי‘,׳ משמיאל
ראית הלכהא כן והא טעמא דאין הלכה כשיטה
כתב בעל הליכיח עילם יהיבא בספר• כללים דמדאמר
הנך אמרו דבר אהד ש״מ כיל• פלמא ל־ח להי
ניתייהי .וא״ב אע״ג דכמיאל ס״ל נחי כר״א הקפר
הייני ראיהו הוי ס׳ל דנילי מלמא ס״ל כיתייהי אכן
אביי דאמר כילהי שיטה אתח בא להשמיענו דלית
הלכתא .יא’נ הוי לי׳ לרמי לפסיק כאביי ונתרא
ידלא כשמיאל:
ןועיץ בש*ך יי׳ו ןס״ס י־צ׳ד) שכתב כסברת הלחם
 1משנה עיין שם .שיב מצאחי כשי״ת הרשכ״א

1סי׳ תל״א יסי׳ תי־ס״חן שנשאל טל דברי יבינו
שפסק כשמואל דהא שיטה היא .יהירן תירוץ א׳
כסברח הלחם משגה יעיר חידץ רשיטה איט אלא
נשאחרי כילם אמרי ובר אחד אבל כשאמרו כילם
יש להן כן איני שיטה וכי וייקח תמלא כן בפיק
דסיכה [ר״ו ע׳ב) גבי סיכה דירח קכט מיין שם.
יבנליין ראיחי ייסיס גכח״י גדיל אחל על יה יזה
לשוני יעיין בחידוש־ הרשב׳א פ״ק וסיכה ווי״א ט׳א]
בהא ומיתר לישן בכילה דחשחט והלכה כר׳ יהידא
וסוכה דירח ק3מ במינן •הר• יו שיטה היא מיין שם
שכתב רנאמת ליח הלכתא כיחייהי יל״ט שסותר דברי
עצמו «״? .יבכלליס •חנאר מזה כעזרת השם]:
אבל
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תפב

אור

חולין דף צא

לאכילה ויכול למשדינוזו בספקייהו ,וכן הוא
בלשונו של רבינו גרשום.
דף צא תוד״ה כמאן .שנצטוו על הנחירה,
הרש״ש תמה דלא מצינו בשום מקום
שנצטוו בזה ,1ואפשר דהמכוון בתום׳ כך הוא
שאמר לו שיפרע להם בית השחיטה להראות
להם שלא חתכו אבר מן החי שהרי נצטוו ע״ז
בני נח ,וזהו לשון על הנחירה כלומר שהצווי
הוא להרוג את הבהמה לפני חתיכתה לצורך
סעודה.

ע״ב בגמ׳ .וישראל מזכירין את השם אחר שתי
תיבות  -ומלאכי השרת  -ג׳ תיבות ,ויש
לבאר דהרי אומרים ימלוך שמזכירים את השם
לאחר תיבה אחת ,וכן מצינו הרבה מקראות
שמתחילין מיד בהזכרת השם ,ואפשר דהמכוון
כאן רשירתם שמזכיר רש״י המכוון בזה דהיינו
כשבאים להתאחד ביחד וזהו בקדושה וברוך
שעושים את השירה עי״ז שמתכוננים כולם ביחד
וכלשון הברכה וכולם מקבלים זה מזה ונותנים
רשות זל״ז וכן בברוך הוא אומר מתנשאים
לעומת שרפים דהוה כענין של צירופם יחד וכן
הוא בשמע ישראל לפי הפירוש שהמכוון בזה
שהוא בא לשתף את כל בני ישראל במה שבא
להעיד על אחדותו יתברך ,וכנראה דזהו העיקר
של לשון שירה שמוזכר בכל מקום שהרי
כשמזכירים שירה ננקט שם לשון של צירוף וכמו
שירו לד׳ שיר חדש מסיים תהלתו בקהל חסידים
דהיינו שהשירה תהא ע״י הצטרפות כל הקהל,
וכן מלכי ארץ וכל לאומים וגר.

דף צב ואיבע״א כיון דאיתיהיב רשותא
אתייהיב .והיינו דכיון שניתן הרשות
ע״י הזכרת ג׳ תיבות יכול כבר להזכיר בפחות
מזה וכמו שפירש״י ,ולכאורה הרי שאין
האחרונים אותם מלאכים שהזכירו ג׳ תיבות
ושקבלו רשותם וכמו שמתרץ בתירוץ קמא
שאלו שרפים והללו אופנים וחיות ,ואפשר
דהמכוון דכיון דהאופנים עוסקים בענין ענייתם
על אמרי השרפים וכדאמרינן בקדושה דיוצר
וכן בקדושה דתפלה ,ולכך נחשב הרשות גם
להם.
רש״י ד״ה ויוכל .או ה״ק נשתרר לעומתו
המלאך וכר ,עיין רש״ש ,ואפשר דשייך
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להתפרש בדרך דרש דהרי מצינו שם במקרא
דיעקב מכונה בלשון א-ל ,וא״כ יתפרש כאן
וישר א-ל נשתרר המלאך אל יעקב המכונה
א-ל.
ע״ב תוד״ה עולא .לא הוי כפלוגתא דרב ועולא,
עיין מהרש״א דאף דבאמת פליגי בזה רב
ועולא דרב סבר ע״כ כמ״ד יש בגידין ,ועולא
בע״כ דסבר כמ״ד אין בגידין מ״מ עיקר
פלוגתתם אינה בזה אלא דלרב פליגי תנאי
בקנוקנות אי אסירי אבל לא פליגי בגיד עצמו,
ומהרש״א מתקשה בזה דהרי א״כ לא הוזכר
עיקר פלוגתייהו בגט׳ דכאן ,ואפשר דהמכוון
בתום׳ דרב דבא לחדש כאן דמתחלק בין גיד
לקנוקנות ,והיינו דשייך לפרש מקרא דלא יאכלו
בנ״י את גיד הנשה דליקו רק על הקנוקנות ולא
על הגיד עצמו דהוא מותר באכילה לרב דסבר
דיש בגידין בנו״ט דמשו״ב הוא דאפשר לאוקמי
קרא על קנוקנות דיש בהם טעם למ״ד יש בהם
דהוא גם שיטתו של רב.

ו^ולא פליג עליו בזה וכמו שמפרש בגט׳ דגיד
אמרה תורה ולא קנוקנות ,והיינו דאין
לנו לפרש קרא דהוזכר בו גיד דליקו רק על
קנוקנות וע״כ דגיד עצמו אסור ואף שאין בו
טעם וזהו למ״ד אין בגידין בנו״ט דלמ״ד יש
בגידין וע״כ דקאי על גיד עצמו שיש בו טעם
ונמצא דדינא דעולא קאי לכו״ע אלא דמה דנקט
בלשונו עץ הוא זהו רק למ״ד אין בגידין ,ונמצא
דעיקר פלוגתייהו הוא מה שמוזכר כאן אם
שייך לאוקמי קרא על קנוקנות לבד או לאו.
דף צג ע״ב מנא ידעינן אי אית בהו שורייקי
סומקי .ויש לבאר דאם כך הוא דתליא
רק בשורייקי סומקי וא״כ למה הוזכר סימן של
אזרען ,ואפשר דבאמת דתליא בעיקר באזרען
ומי שהוא בקי בזה הרי שהוא יכול להתיר גם
אם יש בהם שורייקי אלא 1גמ׳ שאלה מנא
ידעינן היינו לסתם בני אדם שאינם בקיאין
בשיעורא דאזרען ונתנו גם סימן שהוא ניכר לכל
אדם דהוא שורייקי.

דף צד רש״י ד״ה אנפקא חייא משמע .משום
יקרא דידי׳ איקפיד ,מהרש״א מתקשה

אור החמה <על הש״ס>  -מכות ,שבועות ,ע״ז ,הוריות ,קדשים ,חולין ,נדה קרוזר ,זונז־ל עמוד מס (485הודפס ע״י תכנת אוצר החג

א>

חולין דף צה

בזה דא״כ נמצא דחסר מן הספר עיקר התירוץ
דהרי מה דאנפקא תייא משמע ידעו את זה
מקודם ג״כ דהרי אם לא כן אין כאן גניבת דעת
בכלל ,ועיי״ש ,ואפשר דמקודם חשבו דאנפקא
כולל בין מזוג ובין לא מזוג אלא דנחשב גניבת
דעת משום שהגוי חשב שהוא חייא על פי מה
שדבר עמו אז ,ולכך בא עכשיו לפרש דלא כן
הוא אלא דאנפקא משמעותו דוקא חייא ונמצא
שיעבור על מימרא דירי׳.

ע״ב תוד״ה אינהו ,פירש בקונטרס  -שמטעהו -
כשאמר לו בשבילך  -לכך נראה דהתם
בסתם אסור ,אפשר דשייך לפרש טעם מחלקותם
בכה״ג דיש לבאר בענין גניבת דעת דמה הוא
האיסור שבזה דמשמעות לשון רש״י הוא
דאיסורו הוא משום דעי״ז שגורם שחבירו חושב
שעושה עבורו טרחות או הוצאות כספים הרי
הוא נעשה בעל חוב שמחויב לשלם לו עבור זה
וכשאינו משלם נחשב כגניבת מעות הללו
שנוטל את טובת ההנאה מבלי תשלום ,ולכך
פשוט לרש״י רזה שייך רק כשאומר לו בפירוש
שנותן לו מתנה דרק עי״ז שייך להטיל עליו
כחובה לשלם ושם גניבה כשאינו משלם דנחשב
כנותן מתנה ע״מ להחזיר ,ואפשר דמה שמקשה
תוס׳ דהרי פשוט דרב יהודה לא אמר כן לעולא,
אבל שייך להתפרש דאדרבה דכיון דעול^הןה
חביב עלי׳ כולי האי בזה הוה סתמא כפירושא
,
רכל מה ששייך לתלות בכבודו תולין בו.

החמה

תפג

דגדול כבוד הבריות ,דלכאורה יש לפרש
בפשיטות דכיון שעושה משום כבודו לא אכפת
לי׳ ומוחל לו על גניבת דעתו ,ואפשר גם
שהתוס׳ מפרש כן באמת ,אבל מכיון דמתפרש
לרש״י דענין האיסור הזה הוא משום גניבת
הממון שמוציא זה בשבילו לאח״ב ובזה לא
יועיל כבודו של עכשיו שנתיר לו משו׳׳כ דסו״ס
גונב הוא את הממון הזה שיוציא אח״כ בטעות,
ולכך מפרש״י דטעם ההיתר הוא משום דגדול
כבוד הבריות ,והיינו דקאי על מה דאיתא
בברכות י״ט דגדול כבוד הבריות שדוחה את
ל״ת שבתורה ,והיינו דאף דאיכא איסורא
דאורייתא בזה מ״מ נדחה הוא מפני מצות כבוד
הבריות ,ואף דמסיק שם דקאי רק על מצוה
דרבנן שנדחה מפני הכבוד אבל גם בכאן
בגניבת דעת כנראה שהוא רק איסורא דרבנן.

והנה מצינו פלוגתא דרש״י בב״מ י״א מפרש
דגניבה שע״י חצרו היינו שנכנסה
הבהמה בעצמה והוא נעל בפני׳ שלא תצא
ועי״ז הוא נעשה גנב על הבהמה ,ותוס׳ ב״ק
ס״ה מפרש דרק ע״י הכשת מקל שתצא מבית
בעלי׳ ושעי״ז תכנס לחצרו אז נעשה גנב
במעשה ההכשה ,ואפשר דפלוגתייהו הוא
במהות ענין גניבה דלרש״י הוא במה שהוא
משתמש בממונו של חבירו וזהו גניבה האמורה
בתורה ולכך גם בלא מעשה גניבה הוא נעשה
גנב עי״ז שהוא משתלט על ממון חבירו שלא
" ברשותו ולכך קבע רש״י דסגי במה שנועל
ולתום' מתפרש ענין זה שהאיסור הוא משום בפני׳ כאילו שהוא הי׳ בעליו ובזה הוא הגנב,
שהוא גונב את דעתו כלומר שמשעבד והתוס׳ מפרש דענין גניבה הוא רק כשעושה
את דעת חבירו שיחשוב טובות לשלם לו כמו מעשה בממון חבירו כדי לזכות בה ולכך רק ע״י
שחושב שעשה לו טובת חנם ,וא״כ א״צ שיהא הכשה הוא עושה פעולת גניבה ,ומשתווה בזה
בזה כמו תנאי כמו שנתבאר בשיטת רש״י ,לכאן דלרש״י דגניבה היא שימוש בממון חבירו
ואפשר שיוצא נ״מ לדינא כשאדם מתחסד כדי וה״נ לגבי גניבת דעת הוי הגניבה עי״ז שהוא
שיכבדוהו דלרש״י דאיסור גניבת דעת הוא רק מוציא ממון או כבוד מחבירו שלא כפי שמגיע
כשעושה פעולה שמחייב את חבירו לשלם לו לו וכמו שנתבאר אבל לתוס׳ דמהות גניבה הוא
ובכה״ג הרי שאין שום אדם מתחייב ע״י רק ע״י פעולה ולכך כאן כשעושה פעולה
חסידותו ואין בזה גניבת דעת אבל לתום׳ דבמה שעי״ז חושב חבירו שחייב לו משהו זהו שנקרא
שעושה שחבירו יחשוב עליו טובות בשקר זהו
כאן גניבת דעת וכמו שנתבאר.
גניבת דעת.
דף צה תוד״ה רבי .דבתר רוב בשר אזלינן וכר,
ואין מבואר מאיזה רוב בא התום׳
ובזה יובן לשון רש״י לעיל ע״א דמה שמתיר
שם כשעושה מפני כבודו היינו משום לאפוקי דאין הולכין אחריו ,ואפשר דהמכוון
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בזה דא״כ נמצא דחסר מץ הספר עיקר התירוץ
דהרי מה דאנפקא חייא משמע ידעו את זה
מקודם ג״כ דהרי אם לא כץ אין כאץ גניבת דעת
בכלל ,ועיי״ש ,ואפשר דמקודם חשבו דאנפקא
כולל בין מזוג ובין לא מזוג אלא דנחשב גניבת
דעת משום שהגוי חשב שהוא חייא על פי מה
שדבר עמו אז ,ולכך בא עכשיו לפרש דלא כן
הוא אלא דאנפקא משמעותו דוקא חייא ונמצא
שיעבור על מימרא דידי׳.
ע״ב תוד״ה אינהו .פירש בקונטרס  -שמטעהו -
כשאמר לו בשבילך  -לכך נראה דהתם
בסתם אסור ,אפשר דשייך לפרש טעם מחלקותם
בכה״ג דיש לבאר בענין גניבת דעת דמה הוא
האיסור שבזה דמשמעות לשון רש״י הוא
דאיסוררהוא משום דעי״ז שגורם שחבירו חושב
שעושה עבורו טרחות או הוצאות כספים הרי
הוא נעשה בעל חוב שמחויב לשלם לו עבור זה
וכשאינו משלם נחשב כגניבת מעות הללו
שנוטל את טובת ההנאה מבלי תשלום ,ולכך
פשוט לרש״י דזה שייך רק כשאומר לו בפירוש
שנותן לו מתנה דרק עי״ז שייך להטיל עליו
כחובה לשלם ושם גניבה כשאינו משלם דנחשב
כנותן מתנה ע״מ להחזיר ,ואפשר דמה שמקשה
תוס׳ דהרי פשוט דרב יהודה לא אמר כן לעולא,
אבל שייך להתפרש דאדרבה דכיון דעולא הוה
חביב עלי׳ כולי האי בזה הוה סתמא כפירושא
דכל מה ששייך לתלות בכבודו תולין בו.

ולתום' מתפרש ענין זה שהאיסור הוא משום
שהוא גונב את דעתו כלומר שמשעבד
את דעת חבירו שיחשוב טובות לשלם לו כמו
שחושב שעשה לו טובת חנם ,וא״כ א״צ שיהא
בזה כמו תנאי כמו שנתבאר בשיטת רש״י,
ואפשר שיוצא נ״מ לדינא כשאדם מתחסד כדי
שיכבדוהו דלרש״י דאיסור גניבת דעת הוא רק
כשעושה פעולה שמחייב את חבירו לשלם לו
ובכה״ג הרי שאין שום אדם מתחייב ע״י
חסידותו ואין בזה גניבת דעת אבל לתוס׳ דבמה

שעושה שחבירו יחשוב עליו טובות בשקר זהו
גניבת דעת.

ובזה יובן לשון רש״י לעיל ע״א דמה שמתיר
שם כשעושה מפני כבודו היינו משום
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החמה

דגדול כבוד הבריות ,דלכאורה יש לפרש
בפשיטות דכיון שעושה משום כבודו לא אכפת
לי׳ ומוחל לו על גניבת דעתו ,ואפשר גם
שהתוס׳ מפרש כן באמת ,אבל מכיון דמתפרש
לרש״י דענין האיסור הזה הוא משום גניבת
הממון שמוציא זה בשבילו לאח״כ ובזה לא
יועיל כבודו של עכשיו שנתיר לו משו״ב דסו״ס
גונב הוא את הממון הזה שיוציא אח״כ בטעות,
ולכך מפרש״י דטעם ההיתר הוא משום דגדול
כבוד הבריות ,והיינו דקאי על מה דאיתא
בברכות י״ט דגדול כבוד הבריות שדוחה את
ל״ת שבתורה ,והיינו דאף דאיכא איסורא
דאורייתא בזה מ״מ נדחה הוא מפני מצות כבוד
הבריות ,ואף דמסיק שם דקאי רק על מצוה
דרבנן שנדחה מפני הכבוד אבל גם בכאן
בגניבת דעת כנראה שהוא רק איסורא דרבנן.
והנה מצינו פלוגתא דרש״י בב״מ י״א מפרש
דגניבה שע״י חצרו היינו שנכנסה
הבהמה בעצמה והוא נעל בפני׳ שלא תצא
ועי״ז הוא נעשה גנב על הבהמה ,ותוס׳ ב״ק
ס״ה מפרש דרק ע״י הכשת מקל שתצא מבית
בעלי׳ ושעי״ז תכנס לחצרו אז נעשה גנב
במעשה ההכשה ,ואפשר דפלוגתייהו הוא
במהות ענין גניבה דלרש״י הוא במה שהוא
משתמש בממונו של חבירו וזהו גניבה האמורה
בתורה ולכך גם בלא מעשה גניבה הוא נעשה
גנב עי״ז שהוא משתלט על ממון חבירו שלא
ברשותו ולכך קבע רש״י דסגי במה שנועל
בפני׳ כאילו שהוא הי׳ בעליו ובזה הוא הגנב,
והתוס׳ מפרש דענין גניבה הוא רק כשעושה
מעשה בממון חבירו כדי לזכות בה ולכך רק ע״י
הכשה הוא עושה פעולת גניבה ,ומשתווה בזה
לכאן דלרש״י דגניבה היא שימוש בממון חבירו
וה״נ לגבי גניבת דעת הוי הגניבה עי״ז שהוא
מוציא ממון או כבוד מחבירו שלא כפי שמגיע
לו וכמו שנתבאר אבל לתום׳ דמהות גניבה הוא
רק ע״י פעולה ולכך כאן כשעושה פעולה
שעי״ז חושב חבירו שחייב לו משהו זהו שנקרא
כאן גניבת דעת וכמו שנתבאר.

דן 5צה תוד״ה רבי .דבתר רוב בשר אזלינן וכר,
ואין מבואר מאיזה רוב בא התום׳
לאפוקי דאין הולכין אחריו ,ואפשר דהמכוון
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אור

חולין דף צה

החמה

בזה דא״כ נמצא דחסר מן הספר עיקר התירוץ דגדול כבוד הבריות ,דלכאורה יש לפרש
דהרי מה דאנפקא חייא משמע ידעו את זה בפשיטות דכיון שעושה משום כבודו לא אכפת
מקודם ג״ב דהרי אם לא כן אין כאן גניבת דעת לי׳ ומוחל לו על גניבת דעתו ,ואפשר גם
בכלל ,ועיי״ש ,ואפשר דמקודם חשבו דאנפקא שהתוס׳ מפרש כן באמת ,אבל מכיון דמתפרש
כולל בין מזוג ובין לא מזוג אלא דנחשב גניבת לרש״י דענין האיסור הזה הוא משום גניבת
דעת משום שהגוי חשב שהוא חייא על פי מה הממון שמוציא זה בשבילו לאח״כ ובזה לא
שדבר עמו אז ,ולכך בא עכשיו לפרש דלא כן יועיל כבודו של עכשיו שנתיר לו משו״ב דסו״ס
הוא אלא דאנפקא משמעותו דוקא חייא ונמצא גונב הוא את הממון הוה שיוציא אח״כ בטעות,
שיעבור על מימרא דידי׳.
ולכך מפרש״י דטעם ההיתר הוא משום דגדול
^כבוד הבריות ,והיינו דקאי על מה דאיתא
ע״ב תוד״ה אינהו .פירש בקונטרס  -שמטעהו  1'"-בברכות י״ט דגדול כבוד הבריות שדוחה את
כשאמר לו בשבילך  -לכך נראה דהתם ל״ת שבתורה ,והיינו דאף דאיכא איסורא
בסתם אסור ,אפשר דשייך לפרש טעם מחלקותם
דאורייתא בדה מ״מ נדחה הוא מפני מצות כבוד
הוא
בכה״ג דיש לבאר בענין גניבת דעת דמה
הבריות ,ואף דמסיק שם דקאי רק על מצוה
האיסור שבזה דמשמעות לשון רש״י הוא דרבנן שנדחה מפני הכבוד אבל גם בכאן
דאיסורו הוא משום דעי״ז שגורם שחבירו חושב
בגניבת דעת כנראה שהוא רק איסורא דרבנן.
שעושה עבורו טרחות או הוצאות כספים הרי
הוא נעשה בעל חוב שמחויב לשלם לו עבור זה והנה מצינו פלוגתא דרש״י בב״מ י״א מפרש
דגניבה שע״י חצרו היינו שנכנסה
וכשאינו משלם נחשב כגניבת מעות הללו
שנוטל את טובת ההנאה מבלי תשלום ,ולכך הבהמה בעצמה והוא נעל בפני׳ שלא תצא
פשוט לרש״י דזה שייך רק כשאומר לו בפירוש ועי״ז הוא נעשה גנב על הבהמה ,ותוס׳ ב״ק
שנותן לו מתנה דרק עי״ז שייך להטיל עליו ס״ה מפרש דרק ע״י הכשת מקל שתצא מבית
כחובה לשלם ושם גניבה כשאינו משלם דנחשב בעלי׳ ושעי״ז תכנס לחצרו אז נעשה גנב
כנותן מתנה ע״מ להחזיר ,ואפשר דמה שמקשה במעשה ההכשה ,ואפשר דפלוגתייהו הוא
תוס׳ דהרי פשוט דרב יהודה לא אמר כן לעולא ,במהות ענין גניבה דלרש״י הוא במה שהוא
אבל שייך להתפרש דאדרבה דכיון דעולא הוה משתמש בממונו של חבירו וזהו גניבה האמורה
חביב עלי׳ כולי האי בזה הוה סתמא כפירושא בתורה ולכך גם בלא מעשה גניבה הוא נעשה
גנב עי״ז שהוא משתלט על ממון חבירו שלא
דכל מה ששייך לתלות בכבודו תולין בו.
ברשותו ולכך קבע רש״י דסגי במה שנועל
ולתום׳ מתפרש ענין זה שהאיסור הוא משום בפני׳ כאילו שהוא הי׳ בעליו ובזה הוא הגנב,
שהוא גונב את דעתו כלומר שמשעבד והתום׳ מפרש דענין גניבה הוא רק כשעושה
את דעת חבירו שיחשוב טובות לשלם לו כמו מעשה בממון חבירו כדי לזכות בה ולכך רק ע״י
שחושב שעשה לו טובת חנם ,וא״כ א״צ שיהא הכשה הוא עושה פעולת גניבה ,ומשתווה בזה
בזה כמו תנאי כמו שנתבאר בשיטת רש״י ,לכאן דלרש״י דגניבה היא שימוש בממון חבירו
ואפשר שיוצא נ״מ לדינא כשאדם מתחסד כדי וה״נ לגבי גניבת דעת הוי הגניבה עי״ז שהוא
שיכבדוהו דלרש״י דאיסור גניבת דעת הוא רק מוציא ממון או כבוד מחבירו שלא כפי שמגיע
כשעושה פעולה שמחייב את חבירו לשלם לו לו וכמו שנתבאר אבל לתום׳ דמהות גניבה הוא
ובכה״ג הרי שאין שום אדם מתחייב ע״י
חסידותו ואין בזה גניבת דעת אבל לתום׳ דבמה
שעושה שחבירו יחשוב עליו טובות בשקר זהו
גניבת דעת.
ובזה יובן לשון רש״י לעיל ע״א דמה שמתיר
שם כשעושה מפני כבודו היינו משום

רק ע״י פעולה ולכך כאן כשעושה פעולה
שעי״ז חושב חבירו שחייב לו משהו זהו שנקרא
כאן גניבת דעת וכמו שנתבאר.
דןה צה תוד״ה רבי .דבתר רוב בשר אזלינן וכר,
ואין מבואר מאיזה רוב בא התום׳
לאפוקי דאין הולכין אחריו ,ואפשר דהמכוון
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לד

אור

תשר

דמאי פרק רביעי

כהו אינש אחרינא .ג״כ לא נקיט הר״ש כיון דבכל הש״ס

נקיט סתצזא

דגמרא

להאי טערא ראי בעי מפקד כו; ומשו״ה השמיט הר׳ש לכל האוקימתא דגדרים

והביא רק הא דמכות ,ואפשר דאביי גופיה הדר גמי מהא תדרים ואוקים
במכות בגוונא אחרינא ,ועמש״ב בחידושי לנדרים שם ולגיטין י״ב ע׳א ,וע״ע
בת׳ באר יצחק חא״ה סי׳ ח׳ ובגבורת ארי ליומא ד״ט

ע• א בד״ה מעשר עני.

מ״ד מי שקרא שם לתלומת מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא
יטלם כשבית ואם היה כרין או עני למודים לאכול אצלו יבאו ויאכלו
והר״ש הביא טעם
ובלבד שיודיעם .וכ׳ בשנות אליהו משום גונב דעת ע׳־כ,
-~-אחר דילמא הכהן הוא טמא ואסור בתרומה וכן

העני יטמא

טהרות הבירו ע״ש,

אולם בירושלמי שסמכו לזה ברייתא דלא יסרבאדם בהכירו

לארחו בשעה שהוא

יודע שאינו רוצה כו׳ ע״ש ,הלא דכל הדברים משום גניבת

דעת אתינן עלה,

מזה משמע כפירוש השנו״א ז״לד־״ואין להקשות איכ מאי אשמעינן שמואל בחולין
צ״ד ע“א דקאמר אסור לגנוב דעת הבריות ,די״ל דעיקד הוא משום סיום דבריו
ואפילו דעתו של עכו״ם ,ועיז מסיק דהא

דשמואל

לאו

בפירוש

איתמר אלא

מכללא איתמר כו׳ ע״ש ,דאי משום עצם איסור גניבת דעת ישראל א״צ שמואל
להשמיענו דמשנתנו היא זו ,וכן הברייתות המובאות בירושלמי הכא ובבבלי חולין
שם ,ובתוספתא ב״ק פ״ז שבעה גנבים הם הראשון שבכולם גונב דעת הבריות

כו׳ ,ועמש״ב בחידושי לחולין שם.

מ ,ה

האומר למי שאינו נאמן על המעשרות
שהוא מעשר אינו נאמן מאיש פלוני ר",ו

מטי שהוא נאמן ומטי

קח לי
ואמן .וכ׳ הר״ב דכי אמר

מאיש

פלוני לא מצי לאשתמוטי דהא אינו רשאי ליקח מאחר ,ע׳ חוס׳ רע״ק אות מ״א

ובחזקה רבה חאה״ע סי׳ נ״ז.

מ״ן הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם אמר טי כאן נאמן טי כאן מעשר א״ל
אחד אני אינו נאמן איש פלוני נאמן ה״ז נאמן כוי׳ .ע׳ ט״ז יו״ד סי׳ קי״ט
ס״ק ייח ובחזקה רבה וזי״ד סי׳ פיט ובת׳ מקום שמואל סי׳ ל׳ ושם בחידושי

דינים ליו״ד סי׳ קי״ט.

מ״ז החמרין שנכנסו לעיר אמר אחד שלי חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן
ע׳ בת׳ חרשב״א
ושל חברי מתוקן אינן נאמנין ר׳ יהודא אומר נאטנין.
סי׳ תתל״ז.

ט״א
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אוי

גיד הגשה פרק שביעי חולץ

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

הישר

צח

משום דאפשר לבא לידי תקלה׳ כדאמרינן לעיל דנ״ג
ע׳־ב גבי שרקפא דספק דרוסות׳ וע׳ בת׳ חו״י סי׳
קמ״ב•
שם ואם בשביל כבודו מותר■׳ ע׳ בכ״מ פ״ב ד*,ו מה׳
דעות•
שם שאני עולא דחביב ליה לרב יהודא כו׳ .ע״ל
ע״ב תוד״ה והא•
שם ואם יש שם חבר עיר מותר׳ ל־כאורדה בין
לפירש״י דהוא חבורת רבים ׳ כן לפי׳ רגמ״ה דחבר
עיר הוא ת״ח כדהבאתי בחידושי לקמן בסמוך ׳ הרי
עכ״פ הוא לכבודו ׳ ומדוע לא קאמר כדתניא בברייתא
דלעיל ואם בשביל כבודו מותר ׳ וכ״ה בחו״מ סי׳ רכ״ח
ס*ז ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר ע״ש .וצ׳־ל
דברייתא דלעיל שנה ר*מ׳ וברייתא זו נשנית בסתמא׳
והמסדר לא רצה לשנות מלשון התנא כמו ששנה הוא ׳
וכדתנן בריש עדיות שאדם חייב לאמר בלשון רבו•
שם ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין ושמן צף על
פיה כר׳ ע׳ בת׳ רדב״ז בקונטרס לשונות הרמב״ם
סי׳ נ״ח•
>שק ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם כו׳ ׳ ע׳
באד",ע סי׳ כ״ח סי״ז ובט״ז וביאור הגר׳א שם
ובת׳ מהרי׳״ט ח״א סי׳ ק״נ•
רש״י ד״ד ,חיתוכא דעכו״ם בירך אינו עשוי כשל
ישראל כו׳< ע׳ בתשובות הר״ן סי׳ מ״ה•
רש״י ד״ה לא יסרהב לא יפציר בו בו׳ ׳ מלשון זה
דקדק הסמ״ע בסי־ רכ״ח סק*ח דדוקא להפציר
בו ולהרבות שלא כנול1ג הוא דאסור אבל לדבר לו פעם
אחת ושתים בא אכול עמי מותר כי אדרבה אם לא ידבר
עמו כן יתבזה חברו כו׳ ע״ש׳ ואפ״ה לא תקשה ממעשה
רב דאבא חלקיה בתענית דכ״ג ע״ב דלא אמר להו רבנן
איתו כרוכו׳ דשאני התם משום דלא נפישא ליה ריפתא׳
וע״ש רש״י ד״ה טובת .אבל בסוגיין איירי בשיש לו
מה להאכילו דק שיודע בו שאינו סועד׳ וע״ד זה סובב
הסמ״ע דבריו׳ וע׳ בדקדוק לשון הירושלמי דמאי פ״ד
ד",ג•

רש״י דיה ואם יש שם חבר עיר חבורות עיר שיש שם רבים
כו׳ ע״כ׳ וכן פירש״י במשנה ברכות דייל ע׳יא וברייה
דל״ד ע״ב > דחבר עיר הוא חבורת צבור ׳ והא דבמגילה
דכ״ז ע״ב פירש״י חבר עיר תלמיד חכם המתעסק בצרכי
צבור ע״ש׳ משום דהתס איירי בנתינת מעות לצדקה
לחבר עיר בעד עניי העיר ׳ ובע׳יב הוא להת׳יח המתעסק
בצרכי צבור ׳ אמנם רגמ״ה פי׳ גם בסיגיין חבר עיר
תלמיד חכם •
רש״י ד׳יה סנדל של עור בהמה שמתה מאליה אין
עורה חזק כשל בריאה שחוטה ע״כ׳ הטעם
נלע״ד פשוט ע״פ הטבע והנסיון׳ כאשר נראה שאט
יתירו מוסרות שור הנשחט תיכף לשחיטתו׳ אפשר לו
לעמוד מעצמו ולהזיק אז׳ ולא עוד אלא אפילו זמן רב
לאחר הפשט וניתוח׳ נראה בחוש מציאות רגשי חיים
בנתחיו׳ משא״ב במת מחמת חולי׳ שתיכף כשימות לא
יראה ולא ימצא בו עוד שום סימן של חיות אפילו כשהוא
שלם׳ ובע״ב דבנשחט שניתק פתאום פתיל החיות

כשהיה
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כשהיה מלא חיים ובריאות .לכן נראה בו התרגשות
החיים גם אחרי זמן רב׳ וממילא גם בעורו נשארת
הבריאות בשלימות מזמן שהיה חי׳ משא״ב במת מחמת
חולי שכבר אפסו כחותיו לאט לאט כל עוד בחיים חיותו׳
ממילא כשמת אבד עם מיתתו שארית כהותיו ואין בו
שום רגש של חיות׳ ויחד עם אפיסר־ז כחותיו בכלל׳
נשאבו כחותיו בזמן מחלתו גם מפרמיות העור׳ וכה״ג
כתבו בב״ש ובח״מ סי׳ קכ״א סק״י לענין גירושין׳ לחלק
בין נשחט לגוסס מחמת חולי ע״ש׳ וע׳ בת׳ עין יצחק
ח״ב סי׳ ס״ב ובעונג יו״ט סי׳ מ״ד.
תוד״ה חיתוכא׳ ׳ותימה דא״כ לוקמידה אף כשאין
מכריזין כו׳ ׳ ע׳ ח״ס חא״ח סי׳ וא״ו•
בא״ד דלכך שלחה לעכו״ם ל-יפי שנודע לו אחר ניקור
דטרפדה היא ע*כ׳ ע׳ בט״ז ונקוה״ב' סי׳ קי״ח
סקי׳א׳
תוד״ה טרפה׳ ליכא למיחש שמא יקנה ממנו ישראל
כו׳ ׳ ע׳ בט״ז יו״ד סוף סי׳ קי״ז.
ע״ב והא קא מטעי לחו אינהו הוא דקמטעו נפשייהו
כו׳ ׳ ויל״ד בשלמא בעובדא דמר זוטרא דבסמוך ׳
דאי רבא ורב ספרא לא הוו אמרי מידי׳ ומר זוטרא סבר
לאסיה הוא דקאתי׳ בזה נופל לאמר דאיהו הוא דקא
מטעי נפשיה׳ משא״ב הכא הא דאינהו מטעי נפשייהו׳
הרי בא להם בגרמת הכרוז דנפל בישרא לבני חילא׳
דאילו הוו מכרזו נפל טריפתא לבני חילא׳ אז לא היה
להם מקום לטעות .ומנלן דע״י גרמא כזו ליכא משום
לתא דמדבר שקר תרחק•
אולם דוגמא כזו אשכחן באגדה על־ ,הכתוב בשמואל'
א׳ כ״ח׳ כאשר העלה שאול את שמואל׳ דשמואל
אמר לו ויקרע ה׳ את הממלכה מידך ונתנה לרעך לדוד׳
דמבואר במדרש שם ובילקוט רמז קל״ט דשאול אמר לו
כד הוית גבן אמרת לרעך הטוב ממך וכען אמרת לרעד
לדוד א״ל שמואל כד הוינא גביכון הוינא בעלמא דשקר
ואמרנא לך מלין דשקר דדחילנא מינך דילמא תקטילני
ברם אנא כען בעלמא דקשוט לא תשמע מיני אלא מילי
דקשוט ע״ש•
ולכאורה אין מקום ח׳ו לאמר דשמואל הצדיק יאמר
דברים אשר לא כן להיותו בעלמא דשקרא׳
ובע״ב הכוונה דבעלמא דקשוט הוא כולו אמת לאמתי
גמור ומוחלט׳ מפני שהוא מופשט מגוף ומאימת איש על
רעהו׳ לא  pבעוד׳״ז שהוא לבוש בלבוש חומר עכור
ואיש את רעהו חיים בלעו׳ עלול הוא לבוא לזמן כזה׳
שילחץ אל הקיר שאין לנטות ימין ושמאל ע״ד דהאמת
הגמור ומוחלט׳ ושקר הלא אסור לדבר׳ לכן התירו לו
אז באופן כזה שידבר דבריו דמשתמע לתרי אנפי׳
והשומע ששכלו ילך ע״פ רוב אחרי רצונו׳ יבחר לו ,
ההבנה בדבריו הנאותה לרצונו׳ ובאופן זה אמרינן דאיהו ’

מטעי אנפשיה׳ כן הדבר אצל שמואל כל עוד חלקו
בחיים בעוה״ז׳ והיה ירא לאמר לרעך לדוד שמא יהרגנו׳
לכן אמר לרעך הטוב ממך׳ ובזה אינו נתפס בדבריו אצל
שאול׳ דיש מקום י לחשוב אולי כך נאמרה לו הנבואה׳
ומי הוא הנבחר למלכות בפרטיות גם שמואל אינו יודע׳
ואם שאול היה שונא לדוד ובשביל זה הסב מחשבתו על

הישר

אדם אחר׳ נקרא בזה איהו דקא מטעי אנפשיה׳ לא p
כשהיה שמואל בעלמא דקשוט׳ שם היה מוכרח להגיד
האמת הברור לרעך לדוד•
וכן בסוגיין דאילו היו מכריזין נפל טריפתא לבני חילא׳
הרי לא הוו זבני׳ ומלבד הפסד ממון ישראל של
כל הבהמות שנטרפו דאפשר שאין יכולין לעמוד בה׳
איכא נמי משום איבה ודרכי שלום׳ לכן בחרו להכריז
נפל בישרא לבני חילא׳ ואינהו הוא דקמטעו נפשייהו׳
וזהו טעם לשבח מה דלא הזהירה תוה״ק לאמר האמת׳
רק בלשון מדבר שקר תרחק כנ״ל׳ וע׳ בת׳ חיים שאל
סי׳ כ׳ וסי׳ ע״א אות ו׳.
שם ההוא טבחא דא״ל לחבריה אי הוות פייסת מנאי
כו׳ .ע׳ בת׳ מהרי" ק שרש מ׳•
רש״י ד״ה גזירה׳ אבל שולה לנכרי בביתו הוא ומי
ראה כו׳י ע׳ בת׳ מקום שמואל קונטרס חידושי
דינים ליו״ד סי׳ ס״ה•
דף צ״ה ע״א מי לא ספיי לך כו,׳ ע׳ תשב״ץ ח״ב
סי׳ ס״ח ובערוך השלום ערך סח•
שם מקולין וטבחי ישראל כו׳ ׳ ע׳ בת׳ הרשב״א סי׳
ת«ם״א ובשערי תשובות למהר״ם ב״ר ברוך
סי׳ ב׳ ובריב״ש סי׳ ע״ג•
שם איכא דאמרי אמר רבי בשביל שוטה זה כו׳ ׳
בירושלמי שקלים ס״ז ה״ב נקיט כלישנא קמא
דהכא•
שם בשר כיון שנתעלם מן העין אסור ׳ ע׳ במה״פ
לירושלמי ע״ז פ״ב ה״ח ובשאילתות פ׳ ויקרא
סי׳ ס״ח ובהעמק שאלה שם אות כ״א ובסר״ח סי׳
א׳ סק״ב•
שם נמצא ביד עכו״ם שאני׳ ע׳ בת׳ הרמ״א סי׳
מ״ם•
שם ט׳ חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת
בשר נבלה כו׳ .ואע״פ שבאותה האחת היתה יותר
בשר נבלה׳ ממה שהיה בשר שחוטה בכל הט׳ חנויות.
אפ״ה כשר בנמצא׳ דאזלינן בתר רוב המוכרים ולא בתר
רוב בשר׳ כמש״ב בחוות דעת סי׳ ק״י סק״ג׳ וע׳
בתוספתא טהרות רפ״ו.
שם ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספיקו אסור׳ ע׳ במעשה
הגאונים סי׳ רפ״ה ובת׳ הרשב״א סי׳ שי״ב וסי׳
תי״ב וסי׳ תתס״ג ובתשכ״ץ ח״ב סי׳ רס״ב•
שם ובנמצא הלך אחר הרוב׳ פי׳ ואפילו נמצא קרוב
למקולין של נבלה׳ דרוב וקרוב הלך אחר הרוב
כדאמרינן בב״ב דכ״ג ע״ב׳ וע״ש בנמו״י ובם׳ האשכול
ח״ג סי׳ ל״ג׳ וע״ע בירושלמי ספ״ק דכתובות ובת׳
רדב״ז ח״ג סי׳ תק״ח ובת׳ אבקת רוכל סי־ רט״ז וביו״ד
סי׳ קי״ד ס״י ובביאור הגר״א שם סקכ״ו ובחו״מ סי׳
רנ״ט ס״ו ובשעה״מ ס״ה מגילה ובחידושי ח״ס לע״ז
דל״ב ע״ב•
שם ה״נ בנמצא ביד נכרי׳ ע׳ פלתי סי׳ ס״ג סק״א
ובסי׳ ק״י סק״י.
שם ת״ש מצא בה בשר הלך אחר רוב טבחים כו׳ .והנה
הרמב״ם בפיה״מ פ״ב מ״ט דמכשירין כתב׳ דמשנה
זו רק לענין טומאה נישנית ואם רוב טבחי העיר עכו״ם

הבשר
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אור ישראל

קלב ________________________________
עקב השכלולים הטכניים ,וגם בהיות העוסקים
באפיה הם פועלים מומחים ,ולא כבעבר שכל
משפחה אפו לעצמם.

מנין הח״י רגעים  -מאימתי
מעתה נבוא לנידון שהצבנו בראש דברינו.
מאימתי יש למנות את הזז״י דקות למצות,
האם משעת נתינת המים לקמח ,או משעה
שהעיסה מגיע לשלחן העבודה.
ונראה שזה תלוי בטעם החומרא שאנו
מפסיקים בח״י דקות .אם מטעם שאנו חוששים
לשיטת היש מפרשים שהביא הר״ן ,הרי בודאי
צריכים למנות הזמן מרגע נתינת המים לקמח
בקערה .אבל אם רק מפני חשש פירורים
הנפלטים מן העיסה והנדבקים לכלים ולידים,
הרי מספיק למנות מרגע שהעיסה הגיעה אל
שלחן העיבוד .מלבד כלי הלישה וידי הלש,
!45״,
שלהם ,כמובן ,צריכים למנות מנתינת המים
לקמח.

לסיכום :עם היות שהמאפיות שמקילות
ואינם מונים ח״י רגעים מרגע נתינת המים
לקמח של העיסה הראשונה ,אלא מונים ח״י
רגעים מאז שמגיעה העיסה לשלחן ,או
שמשגיחים על ח״י רגעים בכל מקום של
העבודה במצות בפני עצמו ,יש להם על מה
לסמוך .ואפשר להשתמש במצות אלו ,אם יש
בהן השגחה מעולה בפיקוח של רב בר סמכא.
אולם מכיון שישראל קדושים הם ,וכבר
פשט המנהג להחמיר בהקפדה על ח״י רגעים
מתהילת הגיבול ,וישנם הרבה שאינם מעלים
על דעתם שבמאפיה פלונית לא נהוג כך ,אי
לכך ,אף שמצד הלכות פסח ודאי שמצות אלו
כשרות הן .אבל נראה ברור שבמה שלא
מציינים על האריזה אופן הנהגת הזהירות של
האפיה ,אפילו שמפרסמים שם רב ידוע
שהמאפיה בהכשרו ,נתקלים בבעיה השייכת
לשו״ע חלק יורה דעה וחושן משפט .והיא
בעיה חמורה של גניבת דעת ואולי גם של
אונאה וביטול מקח ,וכמו שיתבאר לקמן.

גדרי איסור גניבת דעת מדאורייתא
על איסור גניבת דעת נאמר במכילתא
ומשפטים פרשה יג)" :שבעה גנביז הם,

הראשון שבגנבים גונב דעת הבריות ."...ועד״ז
נאמר בתוספתא בבא קמא (פ״ז ה״ג).
ובריטב״א (בחידושיו לחולין צד ,א) הביא
גירסת התוספתא" :שלשה גנבים הם ,גדול
שבכולם גונב דעת הבריות" .וה׳חתם סופר,
(בחידושיו לחולין שם) הביא דגניבת דעת
תמיר מגניבת ממון" ,דבתוספתא יליף גניבת
דעת מק״ו דגניבת ממון" (וצ״ע איפה זה נמצא
בתוספתא).
בגט׳ (חולין שם) "אמר שמואל אסור לגנוב
דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים".
ומפרש התם ,כגון שנתן לו תרנגולת טריפה
והגוי סבור שהיא שחוטה .וכתב רש״י" :אין
מוכרין טרפה לעובד כוכבים בסתם אא״כ
הודיעו שהיא טרפה דתו ליכא גניבת דעת".

הרמב״ם פסק דין זה בשני מקומות .בהל׳
מכירה (פי״ח ה״א) כתב" :אסור לרמות את בני
אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם ,ואחד
גוים ואחד ישראל בדבר זה .היה יודע שיש
בממכרו מום — יודיעו ללוקח .ואפילו לגנוב
דעת הבריות בדברים אסור" .ובהל׳ דעות (פ״ב
ה״ו) כתב" :ואסור לגנוב דעת הבריות אפילו
דעת הגוי .כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה
במקום שחוטה ,ולא מנעל [מעור] של מתה
במקום מנעל [מעור] של שחוטה ...וכן כל
כיוצא בזה" .ועיי״ש בנו״ב ובשו״ע חו״מ (סי׳
רכח ס״ו) ובסמ״ע שם.
מתוך שהרמב״ם חילק זה לשני פסקים
ובשני מקומות ,מוכח דשני גדרים הם בגניבת
דעת .האחד — גניבת רעת שיש בה רמאות
במקח וממכר ,שמפסיד בזה את הלוקח ,אי
לכך כתבו בהלכות מכירה .והשני — גניבת
דעת שאין בה שום הפסד ממון ללוקח ,לכן
קבע מקומו של דין זה בהלכות דעות .והוא על
דרך שכתוב ב׳שערי תשובה ,לרבינו יונה (שער
ג אות קפד)" :אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעת נכרי .והנה החטא הזה חמור אצל חכמי
ישראל יותר מגזל נכרי ,יען וביען כי שפת שקר
אשמה רבה ,ונתחיבנו על גדרי האמת ,כי חוא
מיסודי הנפש״ — דהיינו "הלכות דעות".

ה׳לבוש׳ (חו״מ סי׳ רכח ס״ו) כלל שני
סוגים אלו של גניבת דעת בחדא מחתא ,וז״ל:
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"אסור לרמות בני אדם במקח וממכר ,או לגנוב
דעת אפילו אינו מרמה אותו בממון שיעור
האונאה ,כגון אם יש מום במקחו אפילו אינו
מוכרו לו ביוקר ,צריך להודיע ללוקח [ש]יש
בו מום זה ,ואף אם הוא גוי לא ימכור לו בשר
נבילה בחזקת שהיא שחוטה".
אולם ב׳פרישה׳ (שם אות ו> נראה שפירש
דגם במכירת בשר נבלה בחזקת שהיא שחוטה,
יש בה משום גדר דנזק ללוקח ,אף שאינו נזק
ממוני ,דכתב על דין זה" :שהנבלה אינו טוב
ואינו ברי לגוף כשחוטה"“ .וראה זה דבר
חידוש שכתב האדמו״ר מקלויזנבורג בשו״ת
׳דברי יציב׳ (או״ח סי׳ רס אות ב) על דברי
הפרישה הללו" :ונראה כוונתו ג״כ משום
טמטום הלב והדעת בגשמיות ,ושייך גם
בעכו״ם אף דלית ביה איסורא".

והנה בפוסקים יש דיון האם איסור גניבת
דעת הוא מדאורייתא או מדרבנן .והריטב״א
כתב (בחולין שם)" :ואיסור גניבת דעתו
[ואפילו] של נכרי ,כתבו קצת רבותינו בשם
בעלי התוספות ו״ל שהוא איסור תורה דנפקא
לן מדכתיב לא תגנבו ולא תכחשו וגו׳"...
(וראה הנסמן ב׳ספר המפתח׳ לרמב״ם פרנקל,
בשני המקומות הנ״ל ברמב״ם ,ו׳אנציקלופדיה
תלמודית׳ כרך ו טור רכה-רכו).
כל זה מתבאר היטב בדברי אדמו״ר הזקן
בעל ה׳תניא׳ בשו״ע שלו ,דכתב (הל׳ אונאה
הנכרי] 27בין
26
סעיף יא)" :אסור להטעותו [את
בשיווי מקח בין בחשבון ,כמו שיתבאר
בהלכות גזילה .וכן כל מרמה שבעולם אסורה
במקח וממכר ,אפילו לנכרי ,כגון אם יש מום

במקחו צריך להודיעו ללוקח אע״פ שהוא
נכרי .שהרי זה מטעהו וגונב דעתו אם אינו
מודיעו ,והרי זה כגונב ממון ,ואסור מן התורה
כמו שיתבאר בהלכות גזלה" .ולהלן (סי״ב)
כתב" :ואפילו לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו
הפסד להנכרי אסור מדברי סופרים ,כגון למכור
לו בשר נבילה בחזקת שחוטה".
שמע מינה מדברי רבינו דשני גדרים כלליים
הם בגניבת דעת ,גדר אחד מדאורייתא ,והוא
כאשר גורם בכך הפסד ללוקח .ובהא גופא שני
דינים א" .אסור להטעותו בין בשיווי מקח בין
בחשבון" ,דהיינו רמאות בממון" ,כמו שיתבאר
בהלכות גזלה" .ב" .כל מרמה שבעולם אסורה
במקח וממכר״ — אפילו כאשר אינו מטעהו
בשוויו .וחזר וכתב גם על זה "כמו שיתבאר
בהלכות גזלה" ,משום ש״הרי זה כגונב ממון",
דסו״ס הטעה את הקונה בזה שהעלים ממנו
המום .על שני דינים אלו כתב דאיסורו איסור
תורה .דהיינו ממש כדברי ה׳לבוש׳ הנ״ל,
דאפילו שאינו מטעהו בשוויו ,דמוזיל לו כפי
ערך המום ,אעפ״ב אסור .וכן כתב ה׳פרישה׳
(שם סק״ה ,בפירושו הא׳)" :נראה ראפילו אם
אינו מטעהו בשוויו ,דנותן לו בזול טפי כפי
ערך המום ,אפ״ה אסור" ,28וכ״כ בסמ״ע (שם
סק״ז) ,ומובא ב׳ערוך השלחן׳ ס״ג (וראה ב״ח
המובא לקמן).

הגדר הב׳ ,גניבת דעת האסורה מדברי
סופרים ,והוא כאשר ללוקח "לא עיע לו־"׳־"׳
הפסד" כלל .והיינו בפירוש דלא כב׳פרישה׳
(סק״ו הנ״ל) שהרי כתב" :כגון למכור לו בשר
נבילה בחזקת שחוטה" ,29ולדברי ה׳פרישה׳ גם
זה נכלל בגדר הא׳.

ב׳אנציקלופדיה תלמודית׳ דלקמן (טור רכז הערה  )28העירו ע״ז" :וצ״ב שא״ב הרי וו גניבת ממון ומקח
.26
טעות" .אך באמת י״ל דלק״מ ,דכיון אוויל גביה (כדלקמן) תו ליכא גניבת ממון .ומקח טעות נמי לא הוי ,דפעמים
שהגוי קונה גם בשר נבילה לאכילה .וכמו בבעלת מום דאינו מקח טעות בגברא רובין להא ולהא (בבבא קמא מו ,א).
והלא ה׳פרישה׳ לא כתב שבשר וה אינו ראוי או אינו עומד לכך ,אלא שבשר שחוטה עדיף .וכוונתו שמ׳־מ יש כאן
כעין היזק באיכות.
וכדעת הי״א שברמ״א חו״מ שם סי׳ שמח ס״ב ,ראה גם ש״ך סק״ג שם בשם היש״ש.
.27
בפירוש הב׳ כתב ה׳פרישה׳ דניתן לפרש שמדובר כאן גם במטעהו בשוויו ,ואכן זה אסור מדין אונאה ולאו
.28
דגזילה ,ונוסף לזה כאן איסור גם מדין גניבת דעת .והנה בסמ״ע (שצוין לקמן) לא הזכיר בכלל את האפשרות הב־,
ומזה משמע דפירושו הא׳ עיקר.
וכלשון הרמב״ס בהל־ מכירה שם ה״ג" :אע״פ שהנבלה אצלו כשחוטה" .ועיין היטב לקמן בפנים.
.29
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קלד
וחילוק פשוט הוא בין שני סוגי הגניבת
דעת .במקח שיש בו מום ,כתוצאה מהעלמת
המום ,קנה הלוקח חפץ שלא היה קונהו ,וגם
זה נחשב לנזק .משא״כ בסוג גניבת דעת
שבמקרים המבוארים שם (סעיפים יג-טז) ,שכל
איסורם אינו אלא "מפני שמחזיקים לו טובה
.30
בחנם"31
־•"ייעוד ראוי להעיר בדיוק לשון אדה״ז .דהנה
בסעיפים יג-טז ,שבהם מפורטים דוגמאות של
גניבת דעת שמחזיק לו טובה בחינם ,אינו
אומר עליהם לשון "אסורים" ,אלא אומר" :לא
יפתח חבית ...לא יפציר בחבירו ...לא יאמר לו
סוך שמן ...לא ילך לבית האבל ...לא ישלח
לחבית ...לא ימכור עור ,"...כיון שאיסורם
אינו כ״כ חמור ,דאינו אלא מדרבנן .משא״ב
בסעיפים יז־כ ,הוא משנה וכותב" :אסור לאדם
למכור ...אסור לפרכס ...אסור לנפח קרבים...
אסור לערב מעט פירות ,"...כי בסעיפים אלה
המדובר הוא שמטעהו במקח וממכר בדברים
של ממש ,כגון שמוכר לו וקן שנראה בחור ,או
ישן שנראה חרש ,והוי זה הפסד לקונה ,ואסור
מדאורייתא׳ .3ולא עוד ,אלא מהמבואר בסי״ח
וי״ט נראה דדין נוסף קמ״ל ,שהטעיה כעק זו
היא כ״כ גדולה ,עד שלא זו בלבד שאיסור
הגניבת דעת הוא מדאורייתא ,אלא גם דין
אונאה יש בו .ויש להעיר ,שהב״ח (ד״ה לא
ימכור) דניחא ליה יותר לפרש שגם במקרים
אלו מדובר במכירה שאין בה הפסד ממון,
וכגון דאוזיל ליה ,וממילא אין בו אונאה ,אמנם
אפילו הכי נראה לכאורה ,דנחשב שיש הפסד
לקונה במכירה זו ,דאילו ידע שיש בה מום לא
היה קונה ,משום שהוא בגדר דבר "שמקפידין

עליו שלא לקנותו" (יעו״ש בב״ח) ,וא״כ
איסורו מדאורייתא.
וי״ל דגם ממה שחילק הרמב״ם דין גניבת
דעת וכתבו בשני מקומות כנ״ל ,הוא ראיה
ומקור לדברי אדה״ז לחלק בכל זה .ומצאתי
בספר ׳ניב שפתים׳ (כלל ח ס״א בחידושים)
שתחילה כתב ממש כך ,דע״פ שיטת אדה״ז
מבוארת הכפילות בדברי הרמב״ם" ,דבהל׳
מכירה מיירי כשעי״ז מפסידו ממון ממש וזה
אסור דאורייתא ,אבל בהל׳ דעות מיירי באופן
שאין בו הפסד ממון ,רק שעי״ז יחזיק לו טובה
בחנם ,וזה אסור רק מדברי סופרים" .וא״כ י״ל
שדברי הרמב״ם הם המקור לשיטת אדה״ז.
אלא שדחה את זה ,דא״כ יקשה למה כתב
הרמב״ם גם בהל׳ מכירה בסוף הלכה א:
"ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור",
והרי דין זה אינו שייך אלא להלכות דעות.
ועוד ,דזה אינו אלא מדרבנן .ועיי״ש עוד כמה
קושיות .ויש להוסיף דלכאורה קשה יותר,
שהרי הדין דאין מוכרין בשר נבלה לגוי כבשר
שחוטה ,מופיע בשתי המקומות" :ואין מוכרין
בשר נבלה לגוי בכלל בשר שחוטה ,אע״פ
שהנבלה אצלו כשחוטה" (הל׳ מכירה שם סוף
ה״ג)" ,לא ימכור בשר נבילה במקום שחוטה"
(הל׳ דעות שם) ,ובפרט שהרמב״ם הוסיף
הדגשה בדין זה בהל׳ מכירה (סוף ה״ג).

אך מתוך דיוק לשון הרמב״ם נראה דלק״מ.
דלכאורה יש להבין למה הוסיף הדמב״ם
"אע״פ שהנבלה אצלו כשחוטה" דוקא בהל׳
מכירה ,לכאורה זה שייך יותר להל׳ דעות .אבל
באמת אינו כן .יש שינוי לשון בין שני
המקומות ,בהל׳ מכירה כתב" :ואין מוכרין
בשר נבילה לנכרי בכלל שחוטה" ,דהיינו

אולי ניתן להגדיר את זה גם במלים אחרות :גניבת דעת שמחזיק לו טובה אינו אלא במחשבה ,משא״ב גניבת
.30
דעת שיש בו הפסד הרי זה בא לכלל מעשה .ולהעיר משיטת היראים (סימן רלה) דהאיסור ד״מדבר שקר תרחק" (שמות
בג ,ז) אינו אלא במקרה "שיוכל לבוא שקרו לידי התק [לחבירו]" .אבל שקר שאינו בא לידי מעשה אינו אסור מה״ת.
ובספר ׳ניב שפתים׳ (כלל א ס״א בחידושים) הקשה ,שהרי "ודאי כי מי שמשקר אף בסיפור דברים בעלמא הוא קרוב
אף אל השקר שגורם רעה ...ועל כן נראה ברור ,רגם היראים ס׳׳ל דאסור מן התורה כל שקר אפילו שקר שאינו גורם
רעה ,"...וכל דבריו תמוהים ,שהרי אין כל מקום לקושיתו ,ובוודאי שאין כל מקום להפוך את דברי היראים על פיהם.
ומש״ב בסט״ז" :לא ימכור עור של נבילה בחזקת שחוטה ,כי עור הנבילה אינו חזק כ״כ כמו עור השחוטה,
.31
ונמצא מטעהו" ,צ״ע דא־נ הוי ממש מום ,ואם כן הוא ,הרי צריך להיות "אסור" מדין דאורייתא .ואולי י״ל דכוונתו
אפילו כשמוזיל גביה ,וראה לעיל הערה .26
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חגים וזמנים
שבתוך בשר השחוטה שמוכר לו כולל גם בשר
נבלה ,וא״כ איירי כשאינו מוזיל גביה .וע״ז
דוקא הוסיף "אע״פ שהנבילה אצלו כשחוטה",
וא״כ לכאורה מאי נפק״ם ליה ללוקח ,אבל
מ״מ רמאות גמורה היא דשווי בשר זה בעצם
הוא פחות .משא״ב בהל׳ דעות כתב" :לא
ימכור לגוי בשר נבילה במקום ’2שחוטה",
והיינו אפילו כאשר מוזיל לו.

ומה שהקשה דא״כ למה כתב הרמב״ם
בהל׳ מכירה" :ואפילו לגנוב דעת הבריות
בדברים אסור" ,לא קשה כלל .הרמב״ם פתח
לפרט האיסורים דמקח וממכר ,כלשונו" :אסור
לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את
דעתם" .כלומר ,כאן ההסתכלות הוא מצד
הלוקח שהוא המרומה .ע״כ ודאי צריך לכתוב
כאן גם האיסור דגניבת דעת בגדר הב׳ כאשר
היא במקח וממכר .משא״ב בהל׳ דעות פתח
בענין מדותיו של האדם (המוכר עצמו)" :אסור
לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופתוי ,ולא
תהיה אחד בפה ואחד בלב ,אלא תוכו כברו",
ובגדר זה הוא דכתב" :ואסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת הגוי .כיצד לא ימכור לגוי
בשר נבילה במקום שחוטה" ,דהיינו מצד
הגונב דעת ולא מצד הלוקח .אף שבודאי מוזיל
ליה ואין כאן מרומה כלל מצד דיני מקח
וממכר ,מ״מ מצד המוכר גניבת דעת היא.
ובאמת ,מה שהכריחו ל׳ניב שפתיים׳
לדחות דברי עצמו ,הוא לפי הבנתו את שיטת
אדה״ז ,כמו שכתב" :דעת הגר״ז דמדאורייתא
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ממש שמוכר לו חפץ עם מום בדמי חפץ שאין
בו מום" .והרי כבר נתבאר דזה אינו ,דבפירוש
משמע מדברי אדה״ז לאידך גיסא.
מתוך כל זה יוצא לדינא ,שהמאפיות
שמוכרות מצות מהודרות עבודת יד ,ואין
מודיעים ללקוחות שמנין הח״י רגעים אצלם
שונה מהמנהג הרגיל ,עם היות שהן כשרות.
אבל מ״מ זה בגדר "יש מום במקחו ןוןצריך
להודיעו ללוקח" .ואם מצות האלו נמכרות
במחיר המצות שבהם נוהגים ההידור דח״י
רגעים מן הגיבול הראשון ,יש בזה גם איסור
אונאה ומקח טעות.

אך אפילו אם מוכרים את המצות השונות
האלו במחיר זול מהמצות המהודרות יותר,
שאז א״א ללוקח לבוא בטענת אונאה ,מ׳׳מ
כיון ד״יש מום במקחו" ולא הודיעו ללוקח ,גם
נחשב הפסד ללוקח שאין לו מצות כפי שהיה
בדעתו לקנות ,הרי לפי פסק אדה״ז יש כאן
איסור דאורייתא של גניבת דעת ,אע״פ שלא
הטעהו בשויו.
ביטול מקח בדבר דבדילי אינשי טיניה
הרמ״א בחו״ם שם (סי׳ רלב סי״ב) פוסק:
״אפילו טריפה שאנו אוסרין מספק — מבטל
המקח ,ואין המוכר יכול לומר אייתי ראיה
דטריפה הוי" .וב׳נתיבות המשפט׳ שם
(חידושים סקי״ב) הוסיף על דברי הרמ״א:
"והוא הדין חומרא בעלמא".

מקור הלכה זו מדברי הר״ן (חולין נ ,ב —
יד ,א-ב מדפי הרי״ף) .ומבאר הר״ן טעמו:

כ״ה הגירסא בדפוסי הרמב״ם ובדפוס הראשון (רומי רם) .ור״י קאפח בפירושו להל׳ דעות שם (סוף אות
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לד) הביא דב׳יד דוד׳ כבר העיר על שינוי הלשון שבין הל׳ דעות להל׳ מכירה .ואפילו לפי המבואר ב׳ילקוט שינויי
נוסחאות׳ להל׳ דעות שם דגירסת כתבי-היד הוא "בכלל" גם בהל׳ דעות ,וכ״כ ר״י קאפח שם ,אמנם גם לדבריהם הרי
בהמשך ההלכה" :ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה" ,גם לפי גירסת רוב כתבי-היד דייק הרמב״ם לכתוב
שם "במקום" .וב׳ילקוט שינויי נוסחאות׳ שם העירו מלשון הגמרא (חולין שם)" :תרנגולת טרפה הואי ויהבה ניהליה
במר דשחוטה" ,ופרש״י" :בחילוף שחוטה".
וע״פ המבואר בפנים יש לבאר עוד דיוק בלשון הרמב״ם .דבהל׳ מכירה כתב" :ואין מוכרין בשר נבלה לגוי בכלל
בשר שחוטה" ,ואילו בהל׳ דעות כתב" :לא ימכור בשר נבילה במקום שחוטה" ,ולא כתב" :בשר שחוטה" .ואולי י״ל
דכא להדגיש את החילוק הנ״ל ,דבהל׳ מכירה הרי מערב כאן שני סוגי בשר ,בשר נבלה בבשר שחוטה ,ואילו בהל׳
רעות גניבת הדעת הוא רק בזה ראותו בשר שמכר לו הוי מגדר אחר ,נבילה במקום שחוטה .שינוי הנ״ל מתאים לגירסת
כתבי-יד דהרמב״ם ,ראה ב׳ילקוט שינויי נוסחאות׳ הל׳ מכירה שם .אמנם לפי גירסת הדפוסים ודפוס הראשון ,לא נאמר
בהל׳ מכירה "בשר" ,ואילו בהל׳ דעות נאמר "בשר שחוטה" .על גירסת הדפוסים בהל׳ דעות לא העירו כלל ב׳ילקוט
שינויי נוסחאות׳ שם.
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ששי שיטות מתדושי הלכות

' אליה רבה
הם חרושי הלכות גש״ת על ששי ־מסכתות ה ה

כתובות קידושין גיטן ב־ק ב־ב חולין
ש"ע ולבוש א׳ח פ״ה מוהר*ר
חברו וגם יסדו הגאון הגדול המ&ורכם חרב המחבר ספי אליי רבה לספר אלי׳זוטא
אליה שפירא זצ״ל שהי' ריש טתיבחא ודרשן דק" ק פראג בן הרב הגאון סהור"ד ומין/שהי' אב״ד דסרינח פיהם  pהגאון
הגדול הססירסם בדודו סהור"ר שטעון זצל"הה שתי' אב״ד ור״ס בק״ק פראג

*“במצות

■

אלי׳

יל״ו 3ן המנות הרגני
ונהוצתוחנרד הגאון המחבר זצ׳ל ה״ה האלוף הקצין התורני הרגני ננאישל צדקה נהי״ר
כהוהר״ר וואלף זצ״ל ניפיורדא חי| הגאון המוזגר וגל״הה ״ אשר הזיל כספו מכיסו * להוציא לאור תעלומות אשד
הי' נעלם עד היו' • כאשר יתר פרברי׳ נראה מתוך הקדמה שלו לזכות את הרג־' וזכות המחגר ינץ כלינו אמן:
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אליה רבה ( -כתובות ,קידושין ,גיטין ,ב״ק ,ב״ב ,חולין) שפירא ,אליהו בן בנימין וולף עמוד מס !הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חידושי הלכות
ממה הגי אבל לומר ומתני נשאר דלא נטעה אפשר לומר ודוק :
גסר^ מוקדשיז פשיטא כז׳קשה דטובאקמ״ל ושומן גיד נוהג
נמזקדשין מגזי־ח הגיד עצמו יסד״א כיון ושומן אין אי׳אלא
סדר3נןכדאי׳דףל״נ ע׳־בונמוקדשיןומלוה לאכול קדשים לא גורו
קמ״לוגזרו נמיגקדשיס ־ בשלמא לפי׳ ר״ת בתום׳ ו״ה אם בו׳
.משמט של גיד לא קלי גיד סחמא שפיר אלא לס׳ הר״« קשה ואף דשוסן
אין אופר טעמא יותר מניד מ׳*ת עצמו ודאי אפוי ־ ואלולי פידש״י
־וחום׳ הייתי מפרש כןהגח׳מ״שאלאקסגר איןנגידין3נ"טכו׳ר״ל
כיוןדגניד עצמואי{ אי' קדשים ע״כ קאימתני׳ עלשזמןשחלאי'
קדשיסגו ואףדפשיטא יקדשי׳ חלבו מ״מקמ״ל דאי'גיד יש בשומן
קדשים נדאמרןוהא יהוצרךהנחר׳ לוסיאין בגידיןכו׳ ולא השיג
גקצי־הדמיירינשומן גיד משוס יקשיא אפי' להר״ש איךכמך המשנה
להזכיר ש ■ימן גיד סחס ומתרץ וסמך על הוכחק דאין בגידיןבנ״ט *

י״ח

לא קיי גיד סתם
•הנה כל וה אפשר לפרש לפי' הר״מ אבל לפי׳
1ףשישהוניזהו 1א"אלפיש פי' והלבן הוצרכו רש"'ותום'לדחוק
ולכיש ניד לנדונוהג :
ועס״ן נ״ל ושני דיבורי תום׳ א׳הןגם מחורץ הא והוצרכו חופ׳לכחיב
והכי פירושואי׳ גידכו׳ ר״לדלפי והקשה ולימאדקסנר
יש נו' ואלו לפירש״י דקאיעלשומןלק"מאלא דקשה נאמת למה אינו
ססרשכן• לכןכתמבד"האסס׳תימא נו'(ר״ת מפרש ולשמנו כו׳
לא היי קרי גיד סתם כו׳א״כלר״ת לריכן לדחוק ולפרס פי׳ והניד
לבדו :
תוה ,ד״ה והא כו׳ ועוד דמאי קאמשני כו׳ קשה הא בתנו בדי׳ה
הכאכו' דלר׳ יוחנן לא ח יל אי' גידעדשלאלאויר
עולם 1א״כ שפיר אמר ר׳ יהודק אין נוהג נשליל בלא נשחטה זה«יח
כשעדיוןגמעיאסווי״ל ;
צ רש״י בדי'ר ,נט יאהכו׳והא ר״י איןנוהגנשליל נו׳
נתנמהךש״א קושטאדמלת' קא־ורלר״י
הכי מיהי דאי ז ונוהג בשליל אי׳ טומאה קרים כדממחתההיא והנזיר
ע כ ותימא ך.א ינקז ק' אשר 3נמ׳ הא ואמר ר״י אין נוהג נשליל דוקא
בטהזיה •רחמנא אמר כל בבהמה תאכל! אגל נטמאה נוהגע״כ הרי
דקושטא אינו כן■ ודוחק לומר דמה ומסיק שס שנן אי׳נוהג בבני נח לא

דף

קיימי הא :
והא מתני'ולא נז־י׳יכו׳ קשהע״כ יו־גהתירץ סבר לה
גמרא
י יותז-׳ לוודא דאל־כ הקשי על תירץ ולעיל א ין נגידי( בנ״ט
קא מחני׳ ר״מור״מס״ליש בנ״ט כמ"ש חיס׳ו״ה אי' כו׳אלא ע״כ □נר
כוויזי׳נחדא :
* □5ב;כןךא אימרדשמעת לי׳לר״י נטמאה כו׳ כתב סהרש״א
נטמאה גופי׳ ה״מ לוחו׳ דהא‘תנא דמחני׳ אית לי׳
בסיפא דאין נןר.ג בטמאה ע"כ ולכא1רהי״ל הא יאין נוהג נטמאה
.נושוסובשרו אסזי כר״שאנלבסנראזודמה ונוהג בבני נח מומרא
הוא כ״ל למיוני' כמתי׳ דר׳־י אך במתני'שם משמעדש״ל לת"קדאין
נוהג בבני נח כלל :
הבאכו׳וקמ׳ל ולא מנטל כז׳ כי׳דקשה להם על
תוססות ד ה
פירש" י נסה נפשן אי מהג נשל ל כשיטא ולא
פקנל אי אין נוהג נשלילפשיטא ונוהג כיוןיבהדויקאתיין • וקשה
לי למה להם לדחוק■ נימא דחתי-ץ השתא תירץ דלעיל דקמ׳־ל דנזהג
נשליל וסיפאדנוהגנשצילדבי וה מחלוקה י״י וימן וכוונתו השתא
לקישי׳חוס׳ד״ה אידישנגידין ננ״טנדלנדנוהגונאאיס׳קדשיס•
והא וקשה א״כ אין קדשים נוהג נגיד מינעי׳ לץ׳ על זה מתרץ דקמ״ל
במבכיח " ראגבזיחנאאין מזקושיס נוהג נגיד ה״אנפשטי׳ננהמין
קוש'םדמקדיש אתר לידה הוא דחק חל איס׳ קדשים .־ אנלנמננית
גור.ג אי□' קדשים נגיד משוס דאין ניד נוהג נשליל ובהדי הרי■ קאתיין
לכן הנא גיד נוהג במוקדשין ר״ל אף מנכרת דאיס׳ קדשים מיד מרחם
מ״תאיןנו אלאגידלגדומשוסרמהגנשליל :
ובזה נ״ל ליישב פירש״י וקושי׳ תוסס׳ נשאר נתימא עליו ולפה
דפירשתיניחא אךמה יסע׳רש״י ואיאיןחהגנשלילתיווייהו
זהדי ר,דוי אחו צריך פי׳ לפי זה והא שניהם נוהג אס אחיין בהווי
אלאנ״לבהקדים הה שהקשה תפארת שמואל עלרש״ישלאפי׳נמי על
יולדות קדשים ואי אין נוהג נשליל חרזייקו בהדדי קאחיין ונדחק אלא
ג״ל נמי נזה כוונת רש״ידקמ״ל .בנהמת קדשים דאין איס׳ קדשים הל
על איס׳ גיד והא דקשה אין מיקדש-ן נוהג נגיד מנעילי׳ נ״ל דס״ל
ליש״יודקיוק זה אינו קושי׳ אלא משוס הלשוןגיד נוהג נקדשי׳ מחזי
כשיקרא ומשמע דשניהם נוהגים • לכן משני השתא דאינו שיקרא דעל
מכירת דבהדדי .אחיין שייך שפיר הלשין דשניהם נוהג ועיקר החידוש
׳* הוא על בתפר! קדשים * ולכן על ולדות קדשים לא הוצרך רש״י לסייס
זה כי החידוש ממילא הוא נולדות קדשים דקמ"ל נהוייתןקדוש :
*[ך קשייו י״נקושי׳ א׳ קושי׳ חוס׳ ו״ה טרפה כו'
יחירץ.ח.כפ׳ וחוק ׳ כמו שסחרד"ת .עצמז
—גביגזי■ שאחי יקזחייץ חום׳ לשם יודע הי׳ שמואל שבצנעא כו׳דחוק "
ב׳ קושי' תוס׳ד״ר.אמר נו'לההואפיי"'ימשני לעיל גזיה כז׳ קשה
ליקאדהך ברייתא יחייץי״ח יחוק :
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ג הרמנ״ם בפי׳ המשנה פשק דוקאנפניישיאלאסורחתיכס וחמת
תורת חיים ישותי לגס׳ דקאנור גויה שמא יחננה נו׳אלמא ואפי׳שלא
בפני ישיאלאסור משוס גזרה * ומ׳ש שהי'להייונ״ם גירסא אחיח
נגת חמיה • ד׳ תמה לתם משנה על היסב“ס פ״ח מהמ׳א למה
כתב טעם איסור משום שיקנה ישראל לחוד ולאנתב נסי טעם וגניבת
ועת הנזכר נגס' • ה' למה פי יך שלימה אין חתיכה לא כו' הלל
למפרךיותרחזקבמאיעסקינן אילימאבמקזסשאיןמכריזיןלמהלי׳
טעם מפני שמקומו ניכר  tjitiPובני מיני' אף שלא הי׳ניכר • וא״ל
משוס די״ל ונקע מקומו ניכר נדיוקא לאפוקי חתיכה שאין מקומו ניני
ולכן פריך נאסח חתיכה נסי נו' דוה הי׳ נשמע ממילא גפירכא ולא
זבני ־ וי״ז קשה קיצור ה״ללמיפרך שלימה אין חתוכה לא ניחוש
ז' בין
דחיזיךומזבין ולמה לי' למימי כלל במאי עסקינן
לרש 'י .בין לחום' ה״ל לגמ' לפרוך מיד ממתני' וחתוכה אסור אנריית׳
יחתוכה חוסר ולחיוצי נפי תירוצם • אולומרדפליגבייית׳אמתני'
כסוגי'גכלשיטת התלמוד קיכייפליג ברייתאאמחני׳ וכך תמה
.חידושי רשנ״א * ח' לפי'חוס'דיש חילוק בגניבת נין דורן למכיר'
מאימייחיהגס׳למחני׳דסיידי נדוין משמואל דמיירי במכירה שכר
ט' הישנ"אכתנחילונץ ביןגנלהוטרפה דסאיס־הוא
ספינה
דיש נו גניבת דעת משא״כ נגיד וכ“כת״יז קשה מאי ראי׳ משמואל
דסיירינטיפה על מחני'וגיד • מיהו רש״י פי ,טיפה שחוטה נתן
לו כז׳.משמע מטרפה נשהיטה וזה אפשר דלאתאיסס“מיזנ״ל דלמא

כי' *

נטרפה בטיפו׳אחר כגון ניקובקרום דמוח או ושט דנמצאאחר שחיט'
יז"ו הקשה רשנ"אדסוגיא  11דאמרי'גזרה שמא יחננה בפני ישראל
הזיזי לסוגי' דע״א פ' השוכר בחיטי ונפל עליה יין נסך ולא גורינן •
י"א הלשון והא לא אתי למובין סיני' קשה דהל״ל דלא זבני מיני׳כיפי'
רש"יבאמת » י'ב לפייש״ידמחני'מיידי נסתם וכפשמי' רש״ם
מאי מייחי-תגמ' מדקפיד שמואל הא שמואל במפרש דשחוטההוה סיירי
נמ"ש הרשב"א ;
וג״ל ליישב לצל הקושי'בסימון א׳ והסקשן יפריך שלימה אין כו׳
הקשה נאמחעלמחגי' אילימא במקום שאין מכדיוין קשה למה
לי מפני שמקומו ניכר גסהקשה מביייתאימחייבחתוכה אלא ועל
קושי' לחה לי טעם מכני שמקומו ניכר י״ל ומיידי ששלח בפני ישראל
דאו קונה ממנו ־ לכן מקשה נמישלימה אין תחונה לא קשה מגרייחא
ומתיר בחתונה ואי תאחר וברייתא מיירי שלא בפני ישראל לוה אמר
והא לא אחו דייקא למובן מיני' ר״ל כיוןשהי' שצאבפניו פשיטא ולא
אתו למובן ומאיקס״ל בברייתא ומוהר אלא ע"נמיייי בפני ישראל
וקשיאסתני׳ אברייתא* ומשני אנ״עבמקזסשאין מכריזין והאדאמר
טעם שמקומו ניבי י״ל ומיידי בפני ישראל וברייתא ומחיר חתוכה
מיירי׳סלא גפני ישראל והאדקשה מאי קמ״למשנידה"א נזרה • שמא
יחננה בפני ישראל ק-ז״ל ברייתא דלאגורינן ־ •תעזו משני ואנ״ע משום
דקא גניזניבו׳ פי׳ דנעולס מחני' במקום שא<ן«:ריזין1הא וקשה למה
לי מקומו ניכיי״ל ומיידי בפני ישראל וברייתא מיירישלא בפני ישראל
והא וקשה פשיטא משני וה"א משוס וקא גניב כו׳ כדשמואל כו׳ קס״ל
דלא דמי לדין ושמואל מכת קושי׳ ז'והחס מכירה 1הכאדז\ןאזמכת
קושי'ח׳ י׳ • והשתא מתורץ כל הקושי׳ למעיין היטב דמהדקאסר
גורה,בו' אינה אלא הויאחינאאבל לפי אמת לי* גזיינן-ונןהך וגניבת
דעת אינה אלא הויאמינא• נזה .ישה הרמנ״ם לדעתי ודו״ק :
אך קושי׳ וי״ו צר<ך פי' לתרץדאי הקשה בקצרה שלמה איןחתונס לא
ניתוש וחתיך הוא ומזגין הייתי מחיץ רמיירינמקו׳ שאין מנריזין
יא" כ לא אתו ומונן רק החשש לישראל ששילח בפניו זבוה אין חשש
שיחתוך נכרי שהרי רואה שנתן לו ישראל שלימה לכן לא פריךאלאאס
מיידי במקום שמכר יזין ולא הכריזו דאז לוקח נס אחריו שלא נתן גפניו
וקשה דלמאדוזתיך לי'נכיי :
וברב־! אפשר לי דשלשהדיבורי תום׳ א׳ הןכיי״לדלעולס הברייתא
מ־ייישלא בפני ישראל וקמ׳יל דלא נ-ימאכיון דאחוכה• מידע
ידעי זבני מיע׳ אף במקום שאין מכריז ■ן קת״ל כהירץחום' ד״ה
זתיתינא בו' יחייששאח"כ נודע שזוא טרפה״וא׳ב א״א לפרש שיטתי
דגורה כו' הוא הוה אמינא אלא בפשטי׳ לפי אמת השתא מקשים חוס'
שפיר בדבור שאחריו וא"חאימאדמוחר לגנוב ואיקפו מגזרה שמא
יחננה בו' כיון שהוא לפי האמת ל גס השתא מקשים שפירנד״ה אמר
מ׳לסהזאשנני׳ ימשני גזרה כו'קשה ריפאדהךנרייהא דנלאוה
אמרי׳ דמה דאמד נזרה כו׳ אינה אלא הוי אמינא ודוק ; •
ולפ״ז קשיין הרנה מקושי׳ דלעיל
תוססות ד“ח וחיחוכאכו׳ דא״נ למה פתחה  'pוא"לדעשה
להטעותו שיסבור שהיא כשרה דא״כלמה חתכה
כדרך שתוחבין מנקרין דהא נכרי לא ייעאךתיתונה :
ד יה אמי■ «׳ ומיהולההוא שגוי׳הושני׳לעיל נזרה כו' כתב מהרש״א
ובןלשטי׳דלעילמשום ונניבלי׳דעתי' ישלהקשו׳גן וחיא
מינייהז נקט ע״ב ודחוק מאד ־ ולעינ״דלא קשיא מהרץ דגנינכו׳ יבג«'
פריך והא קא מטעי לסי ומשני אינהו הוא דקסטע^נפשייהו ופירש־*
דלא משייליאיטיפה אי כשרה והאי דקתני לעיל •«« שאסעהו
במונח לוביזזק' שחיטה וכן הפותח נו׳ לכאורה משמעילעיל ייייי
שאמר
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צז

שאמרששואטה יקשה הא רש׳י פי׳נר״ה אין מוני ץ טרפה לנכרי
דיחינאמעביאניוב טנחיישיאלשס יק סביבו'הי׳ רובע׳א וא״כ
חקשימאינין מפוישלכללאאלאע״כגסנסנינו'רוב ישראל אסר יב •
בכתם ינ״לדסתס דלעיל הוא כמפרש ני מיירי נמקים שאץ סכריזץ
אבל לכירש״י קשה קושי׳ נ׳ מאי פריך אלא רב היניאניל נישרא דלמא
ססליעחא אליבא דיב אשי וא"נמהיני וזיתי ישאל אי טרגה אי נשיה
ובאמת בלא רש״י דפי׳ ומשני בשעתי׳
היו סבינו׳יזג טבחי ישראל
שהרי לא אסיקאדעתי' .שיש טיפה • ולכן לאביי ייבא במקום
מיד נשנשתט היית• מפרש וקושי' הוא אל ח רב תיני אכיל בשעתי' ר״ל
שמנריזין ולא הכריזו ולכן פירש״י נחזק׳שתיטה אנלכשסכיידן ודאי
ק״ל לשאול והוי מטעי נפשי׳ * ונהיות נןנ"לדלא<ןשיא שינוי׳ משום
בזמנו ורב יוע הגמ׳שסנינו׳היו רוב ע״א ומשני דלא עלים עינו מיני׳
אבל לרש״י דחוק לשון בשעתי׳ גס הצ״ל נקצרה דלאעלים  :י
דנגיב יעתי׳דקאי עלמחוי׳דאץמנריזץ ■ אנלהנרייתא דמתיי
קדשי׳ ג׳דלמאי פריךהגמ׳אלא רב היכי אכיל נישרא דלמא הניח שלימה
בהתניה סוקי כר3אנמק«סשמ:יי1ין והכריזו ולא הוי גני 3דעתי'
ערשאניל ’ קושי׳ ו' הקשה חידושי ישב׳אדלמארב ואכיל
דאיהו דמטעינפשי' ׳ אך קשה מה הקשו חוס׳לתייון גזרה שמא
היו חולה הנשר שאין שיליסיכולץ להחליף .י זמתרץדה׳יקויב מילא
יתמה דלמאדוקא 3אין מכריוין הוא דאסו־ו מיזשש בפני ישראל שיקנה
אכילאא"כחלוי׳ ועזמיחע״נ והוא דחוק י נס התירצן ימשני מיו
ממנוכיוןדלאידע שיש טרפה נמקולץ אבל בהניחו במקום שמנריזץ
כשנשחטהואיותידחוקואפ״המשנילי׳ • קושיא ה'ליפיוך לעיל
שיזיע ישראל שיש טיפ׳ נמקנלין לא יקנה אף שיחננה בפניו ־ וצ״ל
דם’ל לתוס' ימקוס שאין סנרחץ דמי לזה למקום שוזנריזין והנייזו :
קודם דאמי לאו בפירוש אחמר כו׳ ורב היכי אכיל נישיא שאו הקושיא
חוקה יותר * בשל׳מא לפי׳ חוס׳ נ׳ל לתרצן נסיגנן א' ני הנ״ח נתב
דעי׳ל דע'כ רבאלא ס"להך תירוץ דנזיהדא*כ לנקי כולי
טעם על הרא"ש דאוסר גשלימה אף דא׳א לשרציס להחליף מ״מ משום
נרייחא כרב אשי" ועייל :
לאפלוגיבנןבתקניזאאסרי ע“כ • ולפ"זה׳ה בתלוי' אסור •והנה
א״ד מסמשנסשמאיקנהישראל מחנהנמקו׳שמכריזין ולא הכריז
תוס׳ ע״כ ס״ל סברא דלא פליג דקא הזנחתי לעיל דס״ל דרב אוסר
עכ״ל קשה דמטעס וה אסור אפי' לא אער לו וכשרה היא • וי”ל:
אפי׳ בכל מקופות שסביב שפויביןינולץ להניא משם יזב טבחי
א’ר זא“סולהלונוליתנינדידהכו'קשהיה״אדזקא בתתוכהיגיר
ישראל וקשה למה דהאלינאלסיחשנמירי אלאצ׳לדלאפלזג וא״כ
הוא יקא אסור משים שיקנה ישראל ימציפינן לוה קושי'חוס׳
ה׳ה נשלמה ותלוי׳ • והשתא מתורץ נמי הקיצור לחוס׳ לעיל לא
ד׳ה וחתונה «׳ דאי טרפה למה פתחה ותחכה נו' ולא יחוש שנודע לו
מלי למיפרך ורב היני אכיל נישרא די׳ל נשלימה או תלוי' כיון דלינא
אחרנך שהוא טרפה ניוןשנחן בפניו לכן אמי אין מוכרין נבלו׳
לתיחשלשרציסמותרדלאאתדי׳לאפליבגזה * אגל השתא יאמר
נטרפו כו' דאפי׳בזה חיישינן ;
וני מכללא מאי ומשני פרוותא דע״א ור׳ל סביבות הי' רוב טבחי ע״א
רש'י דיה איןמזכרקנו'ובמקום שאץ נו׳פי' וקשה ליש״ילמה
לפי'חוס' וקשהא״כ היינו כמו בפירוש אלאצ׳לדרנאסור אפי׳סבינו׳
אמרשני טעמים זסחירץ דלטעסשמטעהו לחוד היו
רונישראל וצ״ל משום לאפלוג השח׳פייךשפירורנהינא אכיל נישרא:
מותר נהודיע לכן אמר נמי שמא יחזור וימכרנו דאף.בהודיע אסור ואי
ובדה מתויץ היטב תמיהת הש“כ על הב״ח דשפיר כתב בשם תום׳
מטעם ימכרנו לחוד הי׳ מותר .במקום שאין מכייזין או נמקום
דשלימהמותר * יזה אפשינמי כוונת היא"שמ"שנדמוכת
שמנריזין וביום שהכריזו לכן אמר טעם שמטעה לזהפירש׳יאם
גשמעתץ  Kר"לדמזנחדאמרינןלאפלוב כיקדמונתימיירי נרוג
הודיע במקום שאץ מנריזין או במקום שמכריוין וביום שהכריזו מותר
טבחי ישראל הא דמתוור יישי׳ גדוייקי תום' א“כ ע״כ אפי' סביבות
3־״ ssווינאקאמרודזק * וא“לעלשאמר לאיאמרקחליבשרימפני שני
ישראל אסור  .ובאלי׳ ינה כתבתי עזדתירץעלהנ׳ח * אלאצ״ל
תריס דשם נמינ"מהיכי שיד ישראל חקיפא וכן נמקו׳ שאץ מנריזץ
פי׳ תוס׳-אמת קשה ה'קושיו׳ אחיות • קושיא א'מאי פריך זני
שאץמ1כרץלונ<לו'וטריפו' :
מבללאמאיהאהאימעשהלאובשליטהסיירי יקיישא ובאמחאסוי
איליטא במקום שמנריזין נו׳ ק״ק למ׳ש החום' ניף ל״ה ד״ה יננמלא
אפי׳ שלימה • גשלמא לפי׳ רש״י מתיר באמת בשלימהכרלעיל אבל
כו׳וכ״כהישב״א יר״ן כאן וקודם הקנה לא היו מנריזץ
לתוס׳קשה  .קזשי׳ג' כיוצאנזהיואיפריךוכימנללאמאיהא שם
ואפ"המוחרליקח מהסירובכשרי׳לוקמימתני' קודם תקנה ;
לא מיידי בתלוי' ורב אוסר אפי' בהלוי׳מיהז בזה אפשר לי לומר ואי
ר׳ה לא נו׳ לא היו יכול לדקדק נו׳ כיזב
דף צי ה
הר'מ אס כינת איעייתי ממעשה
1
הוימשנינןעדיץקשההאנשחענסימנללאמעוגדאדתיוחא יחליא
שהיא שלמה ותלוי' ולא עלים עיני'והי'צ״ל דלמאהחם רוב טבחי
דיתיבגמעברא דנהדאדנשרשמ״ה אסיר ולמה לא הניא זה ומפורש
ע"א נדמשנינקצרהעלזה גסיפרווחאדע"אהזי • מ״יזישיזילוק
דלא איעלים נו׳דא״ב לא כויסתרצי ההוס' מידידר״ש במעשה דלעיל
ומעשהדייזינאמעבראהוי יונטנתיישראל יק סביבות יובע״א •
דאינא למימי יהוי רוב טבחי ע׳אכדסשני פיוותאדע״אהוז אלא
קושיא ג' ה״ל
וניועשה ולא עלים עיני' רוב טבחי ישראל בעיר הי'
כוננת החים׳ על ומשני פרוזחא דע״א הוו זלינא למיסמך אמלתא נולי
לומד תכף עלה דרב לאו בפירוש איתמר כו׳קודס מיחיבי יה״ש ופריך■
האי ה״ל להניא זה ותירצו דמכאן נמי לא היו יכול לדקדק ע״כ ואני
קושי׳ ד' הא דמייתי הנא מעשה דלא עלים ־ ואפשר לי ליישב דה״ק
אימרוא"אלפיש כן בתום׳ דא"נדקארילהו מאיקאיילהו פשיטא
והא דרג לאו בפירוש איתמר כו׳זכי גכללא מאי פרונתא כי' וא״ב לא
ועוד דא״נ
דישלאוקמינמי גרוב טבחי ע״א נימוקי אידך מעשי.
נשמע אלא נכניגות רוב ע"א אבל בסביבות ישראל מותר ’ ונשלמא
נשאיקשהעלדלמד תחלה ממעשה ויתיב אמענרא הא עייף ללמוד
אי הי' אומי בפירוש נשר שנתעלם יין העי ן אסור היינו אומרי׳ מדנקט
מהאדמפורשדלאאיעליסכו׳ילקנ״לוודאי כוונת התוס'על ולמר
סחס ואפי׳ בסביבות ישראל אכור אבלכיץונשמערקמכללאלא
מיח■ ’ אמענר׳דנהר׳אלא דאזלי לשיעתייהו דפירשו קוד׳ייוב טבח• יש דאל
נלמודאלאדומיאועונדא סביבו׳ רוב טותיע׳יא אבל סביבות רוב
הוי ואפ״ה חייש שמא עורג הביאו מרוגא דעלמא ופירשו סריויזא דע״א
ישראל חותר א״כ קשה למה הוצרך לשנוי׳ על כל הקושי׳דלעיל ועומר
היינו סניבותי׳היו רוב טבחי ע״א אבל שם רוב טבחי ישראל הוידלא
וראהו לישני דמיירי בסביבות דוג ישראל ותו קאמר אלא יג היכי אכיל
כמשמעות יש"ייפרוותא דע"אפירושנשסהינרוגטנתיע״א וא״נ
נישרא ר׳ל הלא הקשי חרב וע"כ מוחי בסביבות ישראל יי״ל ילא עלים
חירצזשפירדממעשהדלאעליסלאהיו יכול להביאדדלמארובענחי
עיניה מיני' נו' אבל מנללא זה קשה ־ ולתרץקושיא זה מייחיהגח׳
היו שס אבל במעשה דיתיב אמענראהיושסרוב טבחיישראל ושני
עוניאדוזיוחא דחליא ולא עליס עיני' קשה למה אסוי ביזלוי׳שליסה
יינווי תוס׳ א׳הן י ונראה וקשה לתום׳ על פייש״י דאי ברוב טבחי
אצ״ל ולא כליג א״נ ה׳ה בסביבות ישראל אך קשה בתום׳ ד״ס אמר
ע"אשסאפי׳ גאסיקחרהויאסורועודדלשוןאיסורא שניחיטפילא
נו'סותיליזוס׳אלו כמ״ש דאגי׳ בעיר שיש בה דוב טבחי ישראל נו'
אתאשפיייאירונטגתיע"אשםלאהויהיתירא שנית כלל ־ נללא
דמלתא שיש שני פירושים ננמ׳ליש״י עונדח ויתיב אמעניא רוב טבחי
דמשמע אבל אס נס בסביבות יוב טבחי ישראל מותר •
ע״א הוי שס ולחוס'ינבענחי ישראל ולפ״ז נשאר על רש״י קשי׳ חוס׳
הוספות ר׳ה אמרנו׳ משוסעונואדהוהכז׳ פי׳האומחוור
לירוק מלא עליסכי׳זא• משוס יוב טבחי ע"אכ"שדאיכא לאוקמי
רישי' ואסיק חויין וקשה מאי כיין הבת' מר׳ על
במעשה די חיגכקושי' מה״ידלעיל ׳ זנ“ל ליישב ע“פ.ןז״ש שפתי כהן
דג דלתא דג נחי הני החמיר מעובדא דהוה :
נסי־ ס"ג על מ״ש הרא״ש ואפי' בנהמה שלמה חיישינן שמא עורבים
גמרא רב אמר מנתרו׳מסזם נבלה קשה א״נ זה הוה אסמי בפירו'
החלימה נדמונח3שנזעתיןע״כ כתב הש״נ ר״צבעונוא דלא עליס
גאולי הי׳מחלקינן נין נמלא למניח ונתעלם ־ יעי׳ל ונוכל
לומרדינמיירי במחצה על מחצה » אך מלוי ומתיי באכילה מונח
דהוי תיזתא נהמה שלטה אגל לכי ס׳ש תום' דרוג ע״א הוילא מוכח
מידי דאינאלסיחש וע״א החלימה אבל שרצים בנהמה שלמה לא
דרובטגחי ישראל :
תיסינן דלא נהב׳ח שכתב נשם החנם' כהיא״ש ולא נמצא כן בתום׳
הוספות ד״ח איןנז׳סקוליןהםכז׳ פי׳דלנאזיהמקולץ והוא
ואגב חורפי' הוסיף וברי הרא׳ש בדברי התום' ע״כ ־ יא״נ י״ליס״ל
חנות של נכרי זה לנד נווישחע מלשון דש״י מן
לרש״י נ«י ושלמה מותר ולכך לא היו יכול להביא מלא עצים כז׳ וזה
קננריגמקולין וקשיא לחופ׳דמננריזה ראו• לאסורכדמסקי בסוף
מונח דדונע"א הן ראל״כ קשה הח שלמה אץ איסור משוסשדציס *
לכן פיישומקולץ הס אוהס נכרים נו׳ :
אבל נעזבדא ויתיב אמענרא דלא ה ’ שלמה י״ 5ורוב טבחי ישראל הוי
ד״ת ספיקונו׳ניאהדקשיאלחוס׳לפלוב וליתני בחד חנות שיש
יצאמינח • והמתח קשה א-זה השט אתת אי פייש־י קשה ה׳ קושי' א׳
גז ט׳שחוטוח וא׳ נבילה ונתערב לכן פירשו היכי שמעורב נו'
מאיפריךהגח׳נלהקושי׳עלרב סנמצאדמוחידלמא התם גסנינז׳
ספקו מותר • ותנקשיאלהןאנתי לכלוב בחד חנות זגינר חשוב
שהי׳ עוינץיכולץ להביא משוס הוי נסי רוב טנאי ישראל אבל רב
דלא נטל ימקרי נמי קבוע ומהרצי דעיקר הטעם איני משוס קבוע אלא
מידי נזהילאאםיאלא מניבי' רונע"א * נשלמאלפי תוס' לק״פ
משים געליחייקוהתנא רצה לאשמזצינןיץוקבוע :
דמימז ריב אסר אפי׳ נסביבי׳ רוב טבחי ישראל שהיי פירשו עונדא
ד״ה ובנמצא כו׳ אע“גדקחני נמצא ומשמע שלא נמקילץ ני' קשה
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אמרי

חולין דף צ׳ ע־א סוני׳ דשליל

שהוא אחיסם דאולי איתרמוי אתרמי' להו ונשי׳ המרדני .אכן מטילת
הניד קשה איך ציוה להם שישלו ניד הנשה בפניהם הלא מכח זה
בוודאי יכירו שהוא יוסף אחיהם דאל״כ מאיין ידמו הם דיני ואופני
נשילת ניד ושצריך ליטול ניד .מנשה ובזה לא שייך לומר אתלמוי
איתרמי להו דהא אמרי׳ לקמן סוני׳ דמכריזין דף צי׳ד מתוכי דעכו׳סנ
־•־מידע ידע נם הוא שורח נדול לחשש אחריו אע״כ מונח דגיד מנשה
נאסר לבני נח ושפי׳ ציוה ליטול ומתו׳ קו׳ תום׳ ודו׳ק :
 FTJצ*א ע״ב בתוס׳ דיה ויקח את האבן ט' כ׳ לפי פשוטו י״ל
 1שלקח אבן אחד מאבני המקום נו׳ פיי״ש תמי׳ רבתי על תוס'

שפירשו הפי לפי פשוטו נגד דעתהנמ׳ ואין זה מדרכי בעל• תוס׳ לפרש
פסוקי תורה לפי פשוטם נגד דעת חכז״ל ולמרץ קושי' דסרי׳ בנמ׳? ונראה
דדברי תום׳ הם רק הקדמה להבין על פיהם דברי חכז׳ל .דלכאו'
יליד בגנו׳ דפרי׳ כתיב ויקח מאבר כו׳ וכתי׳ ויקח את האבן ט׳
אמר ר״י מלמד כו׳ תנא וכולן נבלעו באחד וקשה אס זה הוא כריי׳
בפ״ע א״כ לא הועיל כלום בתירוצו ואכתי סתירת הפי במק״ע והאיך
אמר מלמד ט׳ והוא לא למד כלום ואי דסמיך אבריית' הוול״ל ותנא
בויו החיבור ולכך פי' תוס׳ פי' אחר בגמ׳ • והוא דלכאו׳ קו׳ הנמ׳ לא ק׳
מידי דכתיב מאבר וכת,׳ האבן דהא •ש לפרש שלקח אבן אחד מאבני
המקום כמ׳ש תוס' ואין כאן סתירה • רק דע״ז יקשה לאיזה צורך
פי׳ הכתוב שלקח מאבני המקום הלא בוודאי ממקום שהי׳ עליו שם
לקח האבן והול״ל רק ויקח אב! וישם מראשותיו .אעכ״ח שבא לומר
שלקח הרבה אבנים .ותו אין להקשות דהול״ל ויקח אבנים כו׳ ז״א
דלפי שאינו .מבואר כמה היו במספר לכך כתיב מאבני המקום כלומר
אבנים מהמקום כמדע רק דממילא שפיר הקשה כיון שלקח יותר
מאח־ איך כתיב אח'כ ויקח את האבן ושפי׳ הק' קראי אהדדי.
ועיז תי׳ ר׳ יצחק מלמד שנתקבצו ט׳ דהיי׳ לעולם שלא לקח רק אבן
אמד וכ״ת א״כ לאתה צורך כתי׳ מאבני המקום הול״ל ויקח אבן ז ׳א
דבא הכתוב להודיעני פלא זה שכל האבנים של אוחו המקום נתקבצו
וכל א׳ רצה שעליו יניח הצדיק את ראשו והוא לקח מכל אותן האבנים
שנתקבצו אבן אחד אשר הי' חפץ בו וממילא שפי׳ כתיב אח״נ ויקח
את האבן ואין כאן סתירה ואמ״כ הביא בריית׳ שפירש זה בערן אחר
ליישב פתי׳ הנ*ל שכל אותן האבנים אשר נתקבצו ורצו כל אחד
שעליו יניח הצדיק את ראשו ועשה הקב״ה שלום ביניהם ונבלעו כולם
באחד ואותו האבן הוא אשר לקח יעקב ולעולם בין למר ובין למר
לא לקח רק אבן אחד .ועתה בין תבין בדברי תום׳ שכיוונו האמת
כאשר בא בדברי ר׳ יצחק ודו״ק:
צ׳ב ע״ב כתוס׳ ד״ה עולא כו׳ נרי״ש ועי׳ מהרש״א מה שהק׳
על דבריהם והניח בצ״ע ■ ולענ״ד נראה להסביר דבריהם כך
דהנה נמזי אין איך הסב' חיצונה נותנת •־הנה למאן דא״ל 'אבבנ׳יט
בוודאי הסב׳ דניד אסרה תורה ולא קנוקנות דהא בלא־׳ה מצד הסב'
לא הי' ראוי׳ להתחייב לא על הניד ולא על הקנוקנות כיון דאין
בהם שעם רק דנזה׳יב הוא עץ הוא והתירה חייבה עליו ור• אם
נאסר מה שכ' בתורה בפירוש והיי׳ הניד ולא הקנוקנות .ולמאן
דא״ל יבבנ׳ש הסב׳ נותנת דוודאי בניד עצמו נס הוא מודה דלא
מהשב שעמו לטעם כלל דהא החוש יעיד ע״ז .ובוודאי רק בקנוקנות
יש טעם ולא בניד עצמו וממילא הסב׳ נותנת דלא אסרה תורה אלא
קנוקנות ככה דאי ניד עצמו הא אין בו טעם ואי דען הוא והתירה
חייבה עליו ז״א דמנ״ל לעשות נזה*כ ניון דיש שעם בקנוקנות יותר
מסתבר לומר דלא קאי האיסור רק על קנוקנות נך הי׳ נראה מסב׳
חיצונה .רק לפי’ז יהי׳ התנאים דפליני בזה אי יבבנ״ט או אבבנ״ט
מחולקים מהיפך להיקך דלמ׳ד איבנ״ש יהי׳ תניד אסור ולא הקנוקנות
ולמ׳ד יבבנ׳ש יהיו הקנוקנות .אסורין ולא הניד • וזה הוא ננד השב׳.
ועוד דבממת מפלוגת׳ דתנאי 'דפליגי בהא יראה שאין מחולקי׳ בנוף
האישור מה הוא הנאסר רק דפליני אי יש בו שעם או לא משמע
דבנוף האיפור אין כאן פלוגת' דאל־׳ב יותר הי׳ לסם לחלק בזה מה
הוא הנאסר דיש כאן נפ״מ לדינא בניד עצמו .אלא וודאי דלא פליני
כלל רק אי יש בו טפס או לא וממילא עכ׳ח צ״ל א׳ מב׳ דרכים .
דרך א' הוא דלמ׳ד אבבנ״ש נ*כ הקנוקנות אסורין רק דש״ל דאף
הגיד אסור מצד נזה ׳כ דעץ הוא והתורה חייבה עליו .ולמי׳ד יבבנ׳ש
מותר הגיד וזה לא ממשב פלוגת׳ אחרת דזה מבואר מדבריהם
דנאמרו אבכנ״ט ואעפ׳כ אסור ממילא משתמע דוודאי לא נרע הניד
עצמו מהקנוקנות שבו כיון שנם הם אין בהם טעם וכמבוא׳ בחום׳
ומ׳־ד יבבנ״ט מבואר נ׳־כ בדבריו דרק לכך חייב משום דיש בו שעם
וממילא מה כאין בו שפס כלל והיי' הניד וודאי אין בו איסור.
אבל בקנוקנות לא פליני כלל דלתרוויי' אסירי ולפי׳יז מ״ד אין בנידין
בנ“ט הוא ננד סב' חיצונה .דרך ב' הוא דמאן דשב״ל יבבנ״ש יורה
לזה דקנוקנות מותרין דניד אסרה תור׳ ולא קנוקנות ולא סלינו
לדינא כלל רק דפליגי בניד עצמו דמ״ד יבבני׳ט סב״ל דאף הניד עצמו
יש בו שעם .ולפי דרך זה הוי מאן דסבי' לי׳ ינבנ״נו ננד הסב'
חיצונה דהא השכל מחייב שאין טפס בגיד עצמו .ומעמה בבי דרכים

דף

דוד

אלו פליני רב ועוללו דרב לפי שסובר כמ״ד יבבנ׳ש מראה פנים
לדרך א׳ דהיי' דמ״ד יבבנ׳יש• סובר כמו שסב׳ חיצונה נותנת דלא
אסרה תורה אלא קנוקנות שבה ורק בקנוקנות יש שעם ולא בניד •
וממילא טכיח נם מאן דאי׳ לי׳ אבבנ״ט יודה לזה דקנוקנות אסירין
רק דממילא לדידי׳ גס הגיד אסור וכמ״ם בדרך •הראשון והיי' ננד
סבי חיצונה  .ועולא לפי שהוא לכני עצמו סובר פמ׳ד אבבנ״ש מראה
פנים לדרך נ׳ דהיי׳ דמאן דסבי' לי׳ אמלט סובר כמו שסב'
חיצונה נותנת דעץ הוא והתורה חייבה עליו וממילא די הוא אס נאסר
הגיד ולא הקנונות וממילא מאן דסב״ל ימלט עכ׳יח יודה לזה
דהקנוקנות מותרין • וצריך לדחוק לדידי׳ דס״ל דאף הגיד עצמו
יש בו טעם כדרך הב' והוא נגד הסב' חיצונה  .ומעתה שים לבבך
על דברי תוס׳ • ותמצא שכוונתי בעה״י לאמיתת כוונתם ונם קושי׳
מהרש״א מתורצת היטב ודלק י.

בעתי סוגי־ דמכריזק דף צ״ג ע״ב

במתני׳

שולח אדם ט׳ עיי״ש ברא״ש שני ליישב הרמב״ס
נא]
שפ׳ דניד הנשה מותר בהנאה אף שפסק אין בנידין
בנו־יש  .ובפסחי׳ שוני׳ דחזקי׳ ור״א משמע דלמ״ד א־׳ב בלט ניד הנשה
אסיר בהנאה עכ״ז א״ש הרמב״ס הה הוא רק לד' אבוה אבל אנן
קי''ל כחוקי׳ עיי״ש שסבי׳ ראי׳ לפסק זה י אכן בזה לא הועיל עדיין
ארוכה להרמב״ס שהרי הוא פסק בהדי' כר"א עיי׳ש  .ונן הבי׳ שם
בהל הלח בשם הבית יוסף ולעל־ נראה עם‘ ,מה שכתבת• בחי׳
לפסחי׳ סוני׳ הנ׳ל לפרש דברי הרה״מ של על רמלס שס׳ דאין
לוקין על הנאה  .וכי הרה׳ימ השפם לפי שלסנין דברים הראוין
לאכילה מקרי הנאה שנהנה ממנו שלא כדרך הנאתן נרי׳ש שדבריו
צריבי׳ ביאור וכתבתי דרמלם לשיטתו שפסק כר׳ אבוה אלי׳ דר׳
יהודא דלרברי׳ ככתבן ט׳ ולא ילפינן איסור הנאה מהיתר הנאה
דנבילה רק מלכלב תשליכון אותו והוי רק לאו הבא מכלל עשה ואין
לוקין רק ריש מקום לומר כיון דאהדרי׳ אהדרי׳ לאיסורא קמא ופ״ז
כתב הרה״מ שסיר דאיך נאמר דהוא בכלל לא תאכל כיון דהוי לגבי
אכילה שלא כדרך הנאתן וממילא הוי רק לאו הבא מכלל עשה
ואין לוקין עיו׳ש ודו״ק .ולפי׳ז י׳ל דמאי דילפינן מאותו דגבי טריפה
בעי׳ רומי׳ דטריפה שיהי׳ ראוי׳ לאכילה בזה אסרה תורה שאר איסורי׳
בהנאה אבל ניד הנשה.דאין בו שעם ומן הדין שלא יהי' בו איסור
אכילה כיון שאין בו שעם רק דגזה״כ הוא עץ הוא והתורה חייבה
שליו ודי שיהי׳ אסור באכילה ולא בהנאה ומוקמי' אותו לשאר איסורים
ושפי׳ פ' רמכ״ם דגיד מותר בהנאה כנ׳ל .רק לפי״ז יקשה מנע׳ דפסמיס
דהא לפי״ז לר׳ אמה אליבא דר׳ יהודה למ׳ד יש בנידין בנו״ט יהי׳
נם ניד הנשה אסור בהנאה דילפינן מאותו ■כמו שאר איסורים ממילא
לר' יהוד׳ לשי׳ דש״ל דלדבריס ככתבן כו׳ וגם ס״ל בהדי' דני-
הנשה מותר בהנאה ע״כ א״ל אבבנ״ט  .ובנמ׳ שם הוכיח מן פלוגה׳
דר׳ יהוד׳ ור׳ש נבי אוכל ניד הנשה של עולה דס״ל לר׳יש אבבנ״ש
ומשמע דכמו כן מוכח מר״י בר פלוגתי׳ בהיפך דס״ל יבבנ״ש עייי׳ש.
אכן נם בלא זה הוכיח בס׳ שסר המלך דס׳ל לר׳י אבבני׳ט ממתני׳•
דהעור והרוטב עיי״ש ועיי׳ בחי׳ לעיל ר'פ ניד הנשה וצ״ל דסבי׳ לי׳
לר' יהודא סב׳ הרמב׳ס דרחמנא אמשבי׳ לאכילתי׳ ולכך חייב שתיים
ולעולם דסבי׳ לי׳ לר״י אבבלט ומיושב הרמב״ם ודו ׳ק :

w

בגב

שלימה אין חתוכה לא כו׳ כ׳ רש׳יי ירך שלימה משמע
ועיי׳ רשב״א בחי' שהק' מה צריך רש״י לדחוק דקושי׳
הנע׳ הי׳ מלשון ירך ולא כ' דקושי' הגמ׳ הי׳ מדקתני מפני שמקומו
ניכר מוכח דאיירי כשלימה עיי״ש  .והנה גס בל״ז קשה הלא כבר
הקשו רשבי׳א ורי׳ן מדוע לא נקט מתני דין זה בשולח לחבירו כו׳ ותי׳
דרבוחא קמ״ל דאפי' אלפני דלפני מקפדינן וה׳ת אי חתוכה אסור
אבל אי אף חתוכה מותר בוודאי תקשי לשמוע•׳ חנירו דהוי רבותא
שפי אע״כ חתוכה לא ולאיזה צריך כ' רש״י ירך שלימה משמע אס לא
שנא' דהוי מצינן לתרוצי דנקט נכרי לאשמועי׳ דניד הנשה מותר בהנאה
כמ״ש רשב״א ודוחק  .והנה ליישב קו׳ רשב״א נראה עס׳י מ״ש רשב־א
בשם ראב״ד להוכיח מסוגי׳ דכמו דאמרינן בשמיטה רוב מצוין כו׳
מומחין הן כן בכל מצוה רוב מצוין אצל מצוה מומחין הס דאל׳כ הקשי
אמאי לא לשדר לי׳ הא יהי' צריך להראותו לבקי כו׳ עיי״ש ולפי׳ז
י־׳ל דממה שא׳ מפני שמקומו ניכר אין להוכיח כלל דהוי מציק למימר
בהיפך דל״א רוב מצוין אצל מלוה מומחין הס וצריך להראותו לבקי
ולכך אפי׳ חתוכה מותר לכן כ׳ רש״י דקו' גמ' הי׳ מדקחני •רך
שלימה משמע כנ״ל וק׳ל .ולכד׳־ז י׳ל גס קושיחו דהוי מצינן למטעי
דלעולס בין שלימה בין חתוכה מותר והא דלא נקש לחבירו הוי
אמריק דלחבירו באמת חתוכה אשור פן יהי׳ חבירו יורע מקדם
שהוא באמת מומחה ולא יראנה לבקי ויאכל בגידה אבל לנכרי מותר
מהאי טעמא לכך כ׳ רש“י דקושי' נמ׳ הי' מצד ירך שלימה משמע כנ״ל:
צ״ד^״א סוגי׳ הנ׳ל בתוס׳ ד״ה חתיכה ט׳ הק׳ עלרש״י
[ג]
לוממי׳

לף
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אמרי

חולין דף ע׳דע״א סוני׳ דמכרידן

דוד

כז

לוקמי במקום שאין מכריזין רק שיקנה לפי שיראה שהיא חתוכה
פותחן כו׳ ופי' רמב״ן בחי׳ שעפ׳׳י הסכר שלו יש ליישב קצת ופי׳ בס׳
כדרך שישראל חותכה כי׳ עייי׳ש .ולנאו׳ קשה א״כ למה צריך התנא ראש יוסף ששק׳ כ! על רש״י והניח הקושי׳ בצ״ע .גם צריך ביאור
■ לומר משלימה מותר מפני שמקומו ניכר הא אף אם לא יהי׳ מקומו מאיין הוכיח רש׳־ זה דאף בסתם שייך גניבת דעת הלא הנני הוצרך
ניכר ג־כ יהי׳ מותר דהא לא יקנה ישראל כיו ,שלא יהי׳ לו בו סימן להוכיח לפיל איסור גניבת דעת משמואל אצל פכו״ם וע״כ דמסב׳
והוא במקום שאין מכריזין שמא הוא טריפה .אך י״ל דאתי לאשמועינן חיצונה אין איסור לגנוב דעת פכו־ס וא־כ מנ׳ל לאסור אף בסתם
־'כך
".דלנך לא חיישינן דחתיך לי׳ ומזבין לי׳ משוס שמקומו מכד דהיי׳ הא שמואל במפרש איירי כדמשמע הלשון במר דשחוטה .ונראה עי׳
כמו
אס
אף
הא
להקשות
ג״כ
יש
ע׳!
אך
ידית
מידע
לנכרי
חתוכה
ברש״י שני ודל בסתם אא־כ הודיעו דליכא גניבת דעת ובמקום שאין
לא
אומר מפני כו׳ ג ׳כ כוי ידעי׳ ־חתוכה כו׳ דאל׳־כ אין כאז מכריזין או שמכריז*! והכריזו דליכא למיחש שמא ימכרנה לישראל הכי
סימן ואיך יקנה הישראל ממנו ואמא• חתוכה אסור .ואי״ל דהוי מתוקמא לה לקמן כו׳ עיי״ש • ובהשקפה ראשונה דברי חלו תמוהים
אמרינן באמת דאף חתיכה שרי ז״א דהא ירך שלימה משמע .אע״כ הם דהא לאבי־ ורבא מתוקמ׳ במקום שמכריזין ולא הכריזו .ולר׳
רלא איירי במקום שאץ מכריז־ן ומיושב קו׳ תוס׳ .ואולי לכך הקדים < 'zfהא איכא למיחש שמא יתננה בפני ישראל אחר .והנה י׳ 5כוו׳
רש־■ לפרש דירך שלימה משמע ומיושב קו׳ רשב״א שהבאתי לעיל רש׳י על פני אופנים א׳ י׳ל דקאי רש־י על אוקימחא דאביי ורבא
אות ב׳ כלל .אכן נראה לפרש כוו׳ חוס׳ דהוי לי׳ לאוקמא מחני׳ דמצעתא איירי במקום שמבריוין ולא הכריזו ויש לחוש שמא ימכרנה
בכל גווני בין במקום שמכריוין בין במקום שאין כו׳ וממילא צריך טעמא לישראל אחר רק ררש׳יי רצה להודיענו אופן כמותר וע״ז כ׳ דאם
במתני׳ בשלימה מפני שמקומו ניכר כדי שיהי' מותר אף במקום שמכרידן הודיעו וגס הוא מקום שאין מכריזין או מקום שמכריזין והכריזו אז
דאין לחוש לטריפה מ“מ מותר שיבין הישראל שלא ניטל הגיד .מותר למטר לנכרי דגניבת דעת ליכא דהא פירש לן שהוא טריפה
ובחתוכה אסור אף במקום שאין כו׳ שמא יקנה הישראל ממנו מכח ולשמא ימכרנה לישראל ליכא למיחש דהא באותן מקומות אסור לישראל
היכר של חתוכה רישראל והק' תוס׳ שפיר  -עור יש להקשות על קושי׳ לקנות מנכרי ולשמא יחננה בפני ישראל אחר לא חששו אביי ורבא
תיס׳ הנ״ל לפי מה בכי תיס׳ בעצמם לקמן בדיבור שאחר זה שהק' וזה שכ׳ דהכי מחוקמא כי' דהיי׳ דאין חוששין לשמא יתננה בפני כו׳.
מנ׳ל להוכיח משמואל דגניבת דעת אסור דלמא הקפידה מצד שמא אופן ב׳ י״ל דקא• רש״י לאוקימתא דר׳ אשי .דרש״י סובר דהא
יחננה בפני ישראל אחר .וחי׳ דאי מותר לגנוב דעת עכו ׳ 0לא יוכיח דס״ל לר׳ אשי דגזרי׳ לשמא יתמה בפני כו׳ היי׳ רק היכא דעובר
מזה שבשירה היא כי יחוש דלגנוב דעתו של עכו״ס אומר כן בוי עיי־ש אאיסוד גניבת דעת דאז יוכיח הישראל שהיא כשירה מדלא אמר
א־כ כאן בתי׳ קמא דג־כ לא הוי שבי׳ לן עדיין דאסור לגנוב רעתו לעכו״ס שהוא טריפה ועבר על גניבת דעת אכל אס פירש ואמר
של עכו״ס א־כ איך יוכיח הישראל שבשירה היא דלמא עשה כן לגנוב לנכרי שהיא טריפה ליכא למימש שיקנה ממנו דאם ראה שקנה מישראל
דעתו ? ונראה ליישב דסיל לתוס׳ כסב׳ ב״י טל רמב׳ן שבטור יו״ד
מסתמא שמע ג״כ שאמר לו שהוא טריפה כנ׳ל:
סי׳ קפ׳ה דאף דבאמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אנימהני
נראה לענ״ד קרוב יותר לומר דקאי רש״י לאוקימת׳ דאביי
 1ורבא דאי קאי על אוקימת׳ דר׳ אשי הי' לו לכתוב ליכא
אמתלא מ״מ נלבשה בנדי נירה לא מהני אמתלא והטור הק' עליו
ושביי תי׳ דמשום אמתלא מקרי ואמר דבר שקר אבל לעשות מעשה למיחש לשמא יתננה בפני כו׳ .ראי׳ ב׳ מדכתב רש׳י גס מקום שמכריזין
בשביל אמתלא זה לא אמרי׳ עיי״ש  .לפי״ז י״ל גם כאן שברא לחלק והכריזו ור׳ אש־ לא איירי כלל מזה ואיך כתב ע׳ז הכי מתוקמא
דהא בלא־ה דעת הר״ת שלא יחלה הישראל אפי׳ האמירה בשביל לקמן אע־כ דקאי אאוקימת׳ דאביי ורבא כנ״ל .רק דקשה ע״ז מדוע
לגנוב דעתו כמו שהבי׳ תוס׳ לקמן ע״כ ממילא י׳ל אף דתוס׳ סבי׳ אחז רש־י אוקימת׳ דאביי ורבא הא ר' אש־ הוא בתרא .אך י׳ל דרש־י
לשו שיתלה בגניבת דעת מ״מ היי׳ רק אמירה בעלמא אבל שיתלה' לא בא רק להוכיח ולברר זה שב׳ מקודם דאף בסתם שייך גניבת
כישראל מעשה גדול כזה כמו ניקור הגיר שעשה הישראל זה בשביל דעת וזה לא הוכיח רק מאוקימתא דאביי ורבא דהי' ק׳ לרש״י מדוע
גניבת דעת זה לא יחלה רק יוכיח שבשיירה היא והק׳ תוס׳ שפיר סבי׳ להו לאביי ורכא באמת דאין חוששין לשמא יחננה בפניי ט׳ ומכח
זה צריכים לדחוק ברייתא בחרי גווני ולא אמרי דאיירי בריית׳ במקוס
כני׳ל י.
לענ׳ד נראה ליישב קו׳ תוס׳ על רש יי דכבר הבאתי למעלה שאין מכריזין וחוששין לשמא יתמה בפני ישראל אמר וכתי׳ ר׳ אשי רק
' אות ב׳ דברי כראב׳ד הובא ברשלא במי׳ דירך המנוקד יש דע״ז י׳יל כך  .דהנה בתום׳ ע״ב כתבו בשם ר״ת דאף אי גניבת דעת
לסמוך שהי׳ המנקר בקי בניקור עי׳ רשב״א שהכי׳ בשם הראב״ד שב׳ מותר מ־מ יקנה הישראל ממנו אם ישמע שאמר הישראל לעכו־ס
דאי׳ל בהמה בחי׳ בחזקת איסור עומדת כו׳ דכאן הירך כולו בחזקת שהיא כשירה רלא אסיק אדעתי׳ דלגנוב דעתו אומר כן .וי״ל דרש״י
היתר הוא חון מהגיד עיי״ש • ולכאו׳ צ״ב הא ראייתו הוא מרוב מצוין ס״ל ג״כ סב׳ זו רק דס״ל דזה הוא רק אס מפרש שהיא כשירה אז
אצל שחיטה כו' ושם איכא חזקת אישור מתנגד ואעפ׳כ סמכינן על י״ל שיסמוך הישראל על דבירו אף בל' איסורא דגניבת דעת אבל
הרוב .אך י״ל דס״ל להראבי׳ד כתי׳ הרמב״ן שהבי׳ למפלה סוגי׳ אס נותן לעכו״ס בסתם וודאי לא יקנה הישראל ממנו על סמך זה
דסמוך מיעוטא כו׳ אות חי• דלכך ל״א גבי שוחט סמוך כו׳ משוס לפי שלא פי׳ לו שהיא טריפה ע״כ כשירה דרילמא לא חש לפרש אכן
דהמיעוט הוא גבי השוחט והחוקה גבי בהמה עיי״ש • וממילא י ׳ל אם גניבת דעה לפכו״ס אסור אף בסתם אז שפי׳ יש לחוש דיוכינו
ה׳ת לעיל שא׳א לבדוק הבשר אס שחט שפיר רק השוחט אם יודע הישראל שהיא כשירה דאל״ה מרוע לא פירש לו שהיא טריפה דהא
אסור לגנוב דעת עכו״ס כלל:
הל׳ שחיטה ואצל השוחט המיעוט -הוא בלי חזקה והוי כמאן דליתא
י ׳ל דאביי ורבא הוכיחו דאין הטעם במציעח׳ מצד שמא
אבל כאן דהנידון הוא על החתיכה אם היא מנוקרת ואס הי׳ לחתיכה
יתמה כו' דאל־כ קשה איך אמר התנא מפני שני דברים
חזקת איסור הי׳ לנו לומר סמוך מיעוטא כו׳ לכך צריך הראב׳ד לומר
דאין כאן חזקת איסור כנ׳ל .ולכנסרש״י בגיטין דףב׳ ע״בדניקור אסור למכור דמשמע מלשון זה כך חרא משוס איסוראדגניבתדפת
הגיד מקרי אתחזק החירא עיי׳ש ■ ולכאו׳ לפי׳ז ק׳ על רש״י של ועוד אף אי ליכא איסורא דגניבת דעת מ־מ אסור שמא ימכרנה
דהירך מותר ואין חוששין לטריפה לפי כהוא מנוקר קשה הא אין לישראל כו׳ וק׳ הא אי אין איסור לגנוב דעתו ליכא למימש שיקנה ה־שראל
ספק שאם היינו יודעין שזה שניקר הגיד לא הי׳ בקי בניקור שאין במקום שאין מכריזין דלמא טריפה היא ורק מצד איסיר גניבת דעת
לסמוך על ניקור שלו שהירך כשר כיון שאינו בקי בניקור הרי הניקור יוכיח דכשירה וא״כ אין כאן שני טעמים אע’כ דאף בלי איסורא
שלו כמאן דליתא ואולי להתלמד עביד ■ וכיון שכבר כתבו חוס׳ נדה דגניבת דעת ג־כ א־נא למיחש שיקנה הישראל והיינו דאיירי במקום
דף י״ח ע׳־א גבי תשע מניות דבחתיכה שנמצא ואין יודעין אס כשירה שמכריזין.ולא הכריזו ולכך הוצרכו לדחוק דאיירי ברייתא במרי גווני
או טריפה מקרי איתחזק איסור׳ וא־כ איך נסמוך על ניקור שלו שהירך וא־׳ש  .והי׳ת א־ קיי״ל דאף בסתם איכא גניבת דעת ואיירי בריית׳
כשר נימא סמוך מיעיטא לחזקה ודלמא לא הי׳ בקי בניקור והירך בסתם שפיר הוכיחו כלל דאיירי ברייתא בתרי גווני אבל אי נימא
טריפה .אך ז׳א דהא כאן איירי שהירך הוא באמת מנוקר היטב רלא שייך איסור גניבת דעת רק במפרש שהיא כשירה הדקל״ד מדוע
ממילא י״ל דבאמת צריך להראותו לבקי אבל אם הבקי אומר בהוא לא אוקי גס אינהו הברייתא במקום שאין מכריזין כר׳ אשי וגזרינן
מנוקר היקב אז מותר לאכלו דוודאי כשר הוא וא“ש  .וממילא מתורן שמא יחננה כו׳ וכ־ת א־כ א־ן כאן שני דברים ז׳א דהא שפיר איכא
קו׳ תוס׳ דשפי׳ צריך לומר בנמי דאיירי במקום שמכריזין דאי במקום שני דברים חרא משוס איסור גניבת דעת ועוד אף אם מומר לגנוב
שאין מכריז־ן הא יש לחוש דלמא טריפה היא ואי דהוא מנוקר דלמא דעת עכוי׳ם מ״מ יש לחוש שמא ימכרנה לישראל דהיינו שמא יתמה
לא הי׳ זה בקי בניקור ואי מצד רוב מצוין אצל ניקור מומחין הן ז־א בפני ישראל אחר וכיון שישמע שאומר לעכו־ס שהוא כשירה אז.אף
דכא איתמזק אישורא ואמרי' שמוך כו' ואי נימא שיראה לבקי ז״א בלא א־סורא -גניבת דעת ג״כ יקנה ממנו ונסב׳ ר״ת דלא אסיק
דהא הבקי יאמר נו כאינה מנוקרת ואין נחוש כלל לכך צ־ל דאי־רי אדמתי׳ דלגנוב דעת עכו״ם אומר כן אע־כ מוכח דאף בסתם שייך
גניבת דעת והיינו למי׳ דאביי ורבא ולכך הביא רש״י אוקימת׳ דאביי
במקום שמכריוין ט׳ ודו״ק :
מפני שני דברי' אמרו אין מוכרין כו' עי׳ רש״י שכ׳ ורבא כדי להוכיח מה שהקדים לפרש דאף בסתם שייך גניבת דעת
ני]
דאף נסתם שייך גניבת דעת  .וצריך לומר לו בפירש וצריך לומר בהדי׳ טריפה היא וא״ש  .וה״ת לחי' דאביי ורנא אבל
שטריפה היא  .והנה דברי רש״י הנ׳ל שומרים עצמן דלקמן פ׳ב כ' לתירוצא דר׳ אשי רקיי־ל טותי׳ דאוקי מציעת׳ במקום שאין מכריזין.
דבסתם ליכא גניבת רעת והאי דר״י איירי שאמר לו שבשבילו הוא וקשה כלל דא״כ דהחשש הוא רק מצד שמא ימננס בפני ישראל אחר
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'"'זאמרי

י

• חולין דף ע״ד ע״א סוני׳ דמכריןין

ויקנה ממנו והיינו ע״כ מצד חששא דאיסור גניבת דעת א*כ אין
כאן שני דברם אע׳כ דס״ל לר' אשי דבסתס ליכא גניבת דעת ואיירי
ברייתא במפרש לו שהיא כשירה ואיכא שסיר שני דברים דבמסרש
שטא כשירה אף בלי איסורא דגניבת דעת ג'כ יקנה ממנו דלא אסיק
אדעתי׳ דלגנוב דעתו אמר כן ובאמת סליגו אביי ורבא עם ר׳ אשי
בזה אי שייך בסתם גניבת דעת או לא  .ולפי") כיון דאק קיי״ל כרי
אשי דהוא בחרא באמת קיי״ל דלא שייך גניבת דעת רק במפרש אבל
בשתם אמרינן איהו דקא מעמי נפשי׳ .ולכך פשק רש״י במסקנא
דלא שייך נניבת דעת כשתם .והיינו בתר אוקימת׳ דר׳ אשי ומתוק
קושי׳ ראש יוסף וגם דברי רש׳י מדויקים היטב ודו׳ק:
הבי׳ שני ת•׳ האחרונים גזירה שמא יתננה בפני ט׳
[ה]
 1ואב׳ע משום דגניב לי' לדעתי׳ ועיי׳ רמב׳ן ורשב״א

ןקרי*ף

שהק׳ מליו א' הלא אביי ורבא ור׳ אשי מ*כ שבי׳ להו תי׳ קמא
דמתוכה דנכרי מידע יריע דהא אי' בברייתא דבין שלימה בין חתוכה
^א*צ ליטול כו' ולא גזרי׳ לא לשמא יתננה בפני נו׳ ולא לגניבת דעת
ואמאי פסק הרי׳ף דלא ככולהו • כ׳ קשה הלא תי׳ ג׳ ע״כ חולק על
תי׳ ל דהא גם בתי׳ ג׳ פ*כ איירי במקום שאין מכריזין דאל*כ קשה
דלמא מתיך לי' ומזבין לי׳ וכיון דאיירי במקום שאין כו' הא כבר
יש לנו חי׳ שמא יחננה בפני כו׳ ואי דבא להורות שיש עוד טעם
לאסור מצד נדבת דעת הי' לו לומר אי נמי משום דגניב כו׳ ולא
אבפית אימא אע’כ דתרצן ג׳ חולק פל סבר׳ שמא יתננה בפני כו׳
ומדוע פסק הרי׳ף כשני סמי׳ • ונראה ליישב דלכאו׳ י ׳ל דבתי׳ ב׳
גזירה שמא יחננה בפני ט׳ לא ק׳ כלל מתני' אברייחא די״ל דבתי׳
הנ*ל הוי ס׳ל דמותר לגנוב דעת עט׳ים והא דמני בברייתא מפני
שמתעהו כיינו רק במכר לפי שדמי כשירה'יקרים מטריפה אבל לא
מצר גגיבת דעת וממילא ליכא למיחש כלל לשמא יחננה ט' דהישראל
לא יקנה דיחושרלגנוב דעתו אומר כן וכמ״ש תוס׳ סב׳ זו גבי שמואל
והא דמשני דמוששין לשמא יתננה היינו הטוני שמא יראה ישראל
היודע משמיטת הטבח ישראל כל מה ששחט באותו יום ויהי׳ יודע
שלא אירע לו שום טריפות באותו יום ולא יהי' לו לחוש לטריפה ולכך
יקנה ממט • והנה זה שייך רק בטבח ששוחט ומכור לאחרים אבל
אדם פרסי ששולח ירך לנכרי בוודאי לא שייך למוש לזה דהא האדם
ההוא וודאי קנה טרך ההוא'מטבח ולזה וודאי אין לחוש שיט'ישראל
הרואה יודע מאיין לקח ישראל טרך מאיזה טבח ויהי׳ יודע שלאותו
הטבח לא היי טריפות באותו יום דזה וודאי לא שכיח כלל .וממילא
א׳ש דמתני' איירי בטבח ולכך חיישינן לשמא יתננה בפני כוי אבל
ברייתא' איירי באדם פרטיי כדמשמע הלשון לחבירו ולכך לא חיישינן
וירק :
נטא ליישב הסתיר׳ לתי' בתרא ויתיישב טמב מדוע לא
אמר אי נמי דהנה וודאי הסב׳ נותנת לחלק במתנה כין
סתם למפרש כי וודאי אף שנותן לו מתנה עכ״ז אס מפרש לו שהיא
כשירה.הרי הואי מטפה אותו אבל בסתם איהו דמטעי נפשי׳ אף שהוא
הגורם מאיל ולא פי' לו שטא טריפה מ’מ הרי הוא אינו מחוייב
להודיע לו אם נותן לו מתנה גרולה או קטנה אבל במהירה וודאי
אסור אף בסתם דמ״מ כיון שטא יסבור שהיא כשירה והוא נותן לו
'מעות בפד כשירה וטא מטפה הרי הוא לוקח ממנו מעות שלא
כדין וצריך לפרש לו שטא טריפה כנ׳ל נטן לדינא .והנה ידוע סב׳
הראשונים לחלק בין גיר לטריפ׳ דבגיד ליכא רק החזקת טובה אבל
אק בזה.רמאות כי אי! הירך שווה לגוי יותר כלא גיד ממה שהוא
שווה עס הגיד אבל גבי טריפות איכא גזילה כי כמה נפרים אין אוכלי'
טריפות מצד הבריאות עיי״ש  .ולכאו׳ קשה לפי") מאי ראי' מייתי
משמואל הא שמואל הקפיד על שנתן לו טריפה במר דשחוטה אבל
לעולם י״ל דגבי גיר לא שייך גניבת דעת כיון דליכא רק החזקת טובה

ועתה

וצ״ע לבאו׳ .לכן ס*ל להרייף לענ״ד דכך הוא כוו׳ 6גמ׳ בתי׳ ג' דבתי׳
ב׳ כבר ביארנו הכוו׳ שמא יתננהבפני ישראל ואותו הישראל יט׳ יודע
שלא ט' לטבח הנותן זה ביום ההוא שוס בשר טריפה ולכך יקנה
ממנו כנ׳ל ואף רזה טי כמו מכירה דחד שזה טודע כ״ז יראה
הנתינה וטא יהי׳ נצרך לבשר ויקנה מן הגוי מ”מ חיישינן • אבל
.במי* ג' ס״ל רלא חיישינן לזה דזה הוי כמו מכירה דחד רק דעכ״ז
 חיישינן שמא יתננה לו בפני כו׳ משום דגניב לי' לדעתי׳ דהיינו אםהיי הבשר טריפה והוא אומר לו בהדי' שכשירה טא הרי הוא עובר
על איסור גניבת דעת לנכרי וכדמוכח משמואל דלענין טריפה אסור
גניבת דעת במפרש ומכח זה יוכיח ישראל הרואה שהוא כשר ויקנה
ממט ויאכלנה בגידה וא״ש ואיירי מתני׳ באמת במפרש לו שהיא
כשירה שהרי כאמת כשר טרך ולכך חיישי׳ לשמא יתננה בפני
ישראל אמר אבל בכריית׳ איירי ברישא בסתם שאינו אומר לו בהדי׳
שהיא כשירה ולכך ליכא למיחש שמא יחננה בפני כו׳ רכיון דאיירי
לאביי ולר׳ אשי במקום שאין כו׳ ולרבא במקום שמכריזין
והכריזו אסור לישראל הרואה לקנות דלמא טריפה היא  .ואף
לתי׳ ב׳ דלעיל דחיישי׳ שמא יחננה בפני כו׳ ויט׳ אותו ישראל יודע

f
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שלא הי׳ לטבח ההוא ביום ההוא שום בשר טריפה ויש למוש שיקנה
ממנו ז״א דכבר ביארנו דבריי׳ איירי בסתם ישראל שאינו טבח וליכא
למימש כלל .ומציעת׳ פליגו בה אביי ורבא עם ר׳ אשי דאב" ורבא
סבי׳ להו דאף בסתם איכא איסור דגניבת דעת וממילא לא מצי
לפרש טעמא  -דבריית׳ מצד שמא יחננה בפני כו' דאי איירי במקום
שאין ט׳ או במקום שמכזירין והכריזו אסור לישראל לקנות דלמא
טריפה היא ואי׳ל דמ’מ יקנה מצד הוכחת גניבת דעת כיון ראסור
לדידהו אף בסתם ז׳א דדוקא אם ישמע בפירוש שאומר
הישראל לעכו״ם שכשירה היא אז יוכל הישראל הרואה לקמת מצד
הוכחת גניבת דעת אבל בסתם אף דאיכא איסור גניבת דעת מ״מ
מחויב טשראל לחוש שמא כבר אמר לו מקודם שטריפה היא או
שיאמר לו אח״כ וא״א לו לקנות על סמך זה ולכך צריכים לאוקמי
מניעחא כמקום שמכריזין ולא הכריזו .אבל ר' אשי ס׳יל דלא שייך
גניבת דעת רק במפרש וממילא כיון דקתני מפני שמתעהו ע*כ
איירי שאמר לו בהדי׳ שכשירה טא ושפי׳ איכא למיחש שמא יחננה
לו בפני כו׳ דכיון ששומע הישראל שאומר לו בהדי' כשירה היא
שסי׳ יקנה ממנו אבל ברישא איירי בסתם ולינא למיחש שמא יתננה
כ1׳ וגם לגניבת דעת ליכא למיחש אפי׳ לאביי ורבא דסבי׳ להו אף
בסתם איבא גניבת דעת מ״מ כבר ביארט דבמתנה מודו דלא שייך
גניבת דעת רק במפרש ועור דבגיד י״ל דלא שייך כלל גניבת דעת
וא“ש :
,
אתי שפי' כל תירוצי׳ דלעיל בין לאב" ורבא בין לר׳
אשי וממילא ניחא נ״כ מדוע אמר בתי ג׳ ואבע״א ולא
אמר אי נמי משום רחולק על תי׳ ב׳ דלתי' ב׳ אף למכירה דחד ח"שי׳
ולתי׳ ג׳ במכירה דחד לא חיישי' ואין להקשות למה הביא הריף
תי' כ׳ כיון דמי׳ ג׳ חולק עליו ז׳א דאי הוי נקט תי' ג׳ לבד הוי
מציק למטעי רס״ל דאף גבי ניד שייך איסורא דגניבח דעת וזה
ליתא דהא משמואל לא מוכח רק בטריפה כנ״ל ואם ט* מבי' רק
תי׳ ב׳ היינו טועים דאף למכירה דחד חיישינן .לכך הוצרך להבי׳
תי׳ ב׳ ותי׳ ג' להורת דעיקר הטעם הוא מצד שמא יתננה בפני ט׳
אבל רק מכח חששא דגניבת דעת ומיושב הכל על הרי־׳ף ת׳ל יתברך
שמו .וממילא ג״כ מיושב קו׳ ראש יוסף על רש׳י שהבאתי באות
הקדום דלפי הנ״ל מוכח ג״כ דאביי ורבא פליגו בזה עם ר׳ אשי ממילא
מה שכ׳ רש״י בס״ר דאף בסתם שייך גניבת דעת קאי לאביי ורבא
ומ״ש אח'כ במסק׳ דדוקא במפרש ש״ך גבינת דעת קאי לר' אשי
דקיי"ל כוותי׳ ודו״ק היטב:

וממילא

סוני־ דבשר שנתעלם מן העין דף צ״ה ע״א

בנמ׳

ההוא טבחא כו׳ עי' רשב״א בחי׳ שהק׳ לט מה שב׳
[א]
תוס' כאן ד״ה הכא דלכך לא גזרי׳ שמא יקח מן
הקטע משום דניכר האיסור במקומו• וק׳ א״כ לעיל גבי ההוא
טכחא דוודאי אף לל״ק ליקח מכאן ולהבא אסור ולא שרי רק מה
שלקחו כבר ואמאי לא אסרי׳ אף מה שלקחו כבר מצד גזירה שמא
יקח מן הקבוע דהיי׳ שיקח אף עכשיו עיי״ש .ולענ״ד יש להבין עפי״ז
במאי פליגי הני מרי לשני לפי מ׳ש רשב״א בחי׳ דלוקה מכאן ולהבא
אף לל׳ק אסור ולא התירו רק מה שלקחו כבר ופ’כ לל׳ב אף מה
שלקחו כבר אשור יוק׳ הא לא נולד הספק עדיין ואמאי יהי׳ אסור
ועי׳ רשב׳א שנדחק כזה ובהנ״ל ניחא דוודאי לפי תי׳ כשאלתות
והחילוק הוא בין אס נפרש על ידינו או מאליו ממילא כיון דמה
שלקחו כבר הוי נפרש מאליו לא גזרי׳ ולא ק' קו׳ רשב־׳א .ולפי״ז
י״ל דל״ק ס״ל דלכך לא גזרי׳ גבי ט׳ חניות שמא יקח מן הקבוע
משוס דפי׳ מאליו ממילא בל״ק דהוי וודאי נפרש מאליו דהא לא
נולד הספק עדיין שפי׳ מותר מה שלקחו כבר אבל ל׳ב ס יל דלכך
לא גזרי׳ גבי ט׳ חניות שמא יקח כוי משום דניכר האישור ממילא
שם שפי' איכא לגזור שמא יקח ממה שיש להם עכשיו לכך אסרו
אף מה שלקחו כבר וזה טו׳ המקשין לעיל הא אמר רבי מקולין
כוי וא״כ מה שלקחו כבר אמאי אסור ומשני שאני הכא דאיתחזק
איסורא וטי׳ עתה שהוא קבוע ולכך אף מה שלקחו מקודם אסור
שמא יקח מן הקבוע וא׳ש ודו״ק •
ד ׳ה מ ׳נ כו' הק׳ מזבחי׳ דמשני גזירה שמא יקח
[ב]
מן הקבוע אמאי לא גם בנמצא ביד־עכו׳ם משוס גזי׳
זו וכ״ת דהתס נמי אם פירשו מעצמן שרי כו' א״ב אמאי קאמר
ירעו עד שיסתאבו כו' עיי“ש .הנה יש להפליא מדוע הק׳ תוס'
אמאי ירעו כו' והוא סיפא דמתני׳ שם גבי טריפה כו׳ ובאמת קו׳
ותי׳ הגמ׳ שם קאי ארישא דחמאת המתות דהדין טא ימותו ומשם
ט׳ הקו׳ יותר עצומה אמאי ימותו ומדוע הקשו מסיפא ? והנה
הראש הבי' בשם השאלתות שם׳ באמת כהא• ואי״ל שבתוס' שני
וודאי משקל חוטרא ובררינין אסור דלמא אתי למשקל .מן הקטע כוי
ולדידי׳ קו׳ תוס׳ במקו״ע אמאי ימותו נמתין עד שיפרשו מעצמן.
והנה

בתום׳
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קס

אמרי

שבת סימן יח

ובעצם דברי המרדני אנמי צל״ע שהרי תפלה בנץ

בעובדא דעולא ור״י לשינויא בתרא ומסתמא הלכה

?ייי^הוא כבר איחור שהרי התמיד הקריבו לפני
זה כל יום ,ואולי גם בשבת הי ,כך כמו כל יוס

כן דמעשה רב והביא שהב״י והסמ״ע חו״מ סימן
רכ״ח הניחו בקושיא על הטור שלא הביא דבכה״ג

(וטרם ראיתי במהרי״ל שציין בבאה״ג הנ״ל) ,ואף

מומר ,אלו דבריו ז״ל <,ולכאורה א״כ הרי באמת

אס היו מאחרין התמיד הרי סו״כן גבי תפלה ייראוך
עם שמש כתיב דתפלה זהו זמנה עס שמש וצ״ע.

מסתמא הי׳ ראוי שיבין שזה לשבת ,ואיהו הוא דקא
מטעי נפשיה ובכה״ג ליכא גניבת דעת כדאמר

והנה רש״י הנ״ל במגילה דפירש

גבי ובשבת

ממהרין לבא ,שכבר תיקנו כו׳ ויפה למהר
כר ,כונתו ז״ל שהרי משמע דהיתה תקנה למהר

ולא משוס זריזין מקדימין דמה לא חייבו ,וא״כ

~

יושר

שרי כבעובדא דעולא ור״י ,זה אינו כדהוכיחו התוס׳
בחולין שם בד״ה והא בעובדא דרבא ורב ספרא

צריך טעס ומאי שנא מכל יוס ,ולזה פי׳ דכיון דאין

דאם לא נעשה כלל לכבודו לא שרי דדוקא התם

טעס לאחר שהרי אינו יוס מלאכה וכבר תיקנו כר
א״כ ראוי לדקדק במצות ק״ש כדינא לכתחלה,
משא״כ בכל יוס דא״א לקבוע לפועלים זמן מיוחד,

שבאמת פתחן בשבילו אלא שלא הי׳ לו פסידא כ״כ,

ולפעמים מתפלל ביחיד ,ולא שייך לתקן למהר ביאתן

בזה מהני הא דהי׳ בין כך פותחן עבורו ,אבל גבי
רנא ורב ספרא לא באו כלל בעבורו ,וה״נ כאן

שעשאוהו רק בשביל שבת ולא עבורו כלל ,איכא

לביהכ״ג ,והנה גס ביו״כ כן כמו בשבח ע״ש( ,וע״ע
מש״כ בסוגיא דמגילה שם באמיו״ש מגילה).

שפיר גניבת דעת ,ואפשר דמשוס הכמות המרובה
דתלת סאוי הסתפק שאולי ידעו שיבא ,ורצה לברר

תוד״ה עיון ,כדאמרינן בירושלמי מחזיקנא טיבו

אס הוא נעשה רק לשבת ולכן שפיר נתנו לו בלי
להודיעו ,שהי׳ ראוי לו להבין מעצמו שזה נעשה

לרישא דכי מטא למודים מנפשיה כרע,

לשבח ,או שבאמת עשו גס לכטדו וראוי לו להחזיק

אפשר דנקט מודים משוס דחמיר עי׳ ב״ק ט״ז
דשדרו של אדם אחר ז׳ שנים נעשה נחש וה״מ

להם טובה ,והשיבו לו שזה לשבת ,ולא ראו סיבה
לומר לו ,שאין הכמות המרובה כדבר תימה שהי׳

דלא כרע במודים ,ועי׳ תו׳ שם ,ומיהו יתכן

ראוי לו לחוש שהוא גס בשטלו ,וגס יתכן שהי׳

דבתחלת התפלה הוי דכיר וגס כונה באטת הוי

לעיכובא וממילא דכיר תחלה וסוף ,ומיהו במו׳ ר״ה

רחוק הדבר שידעו שהוא צריך לבא ,ולא הי׳ לו
לחשוש ופשיטא שהי׳ רק לכבוד שבת.

ט״ז ב׳ הביאו עוד מירושלמי א״ר חייא רבא מן

f

יומא לא כוונית כו׳ יעויי״ש.

שם רב ספרא מתריך רישא רבא מלח שיטטא כו׳

קי״ט א׳ רבה בר רב הונא איקלע לבי רבה בר
רב נחמן קריבו ליה תלת סאוי טחיי א״ל
מי הוה ידעיתון דאתינא אמרו ליה מי עדיפת לן

ובקדושין מ״א א׳ איתא דהטעם שעשו
בעצמס משוס דמצוה ט יותר מבשלוחו ,ובמ״ב סימן

מינה ופרש״י כלום אתה חשוב לנו מן השבח לכבוד

שבח הכננוס ולא היינו יודעים שתבא ,והקשה בספר
שפת אמת למה עלה על דעתו כן כיון דבאמח הי׳
ערב שבת ,ותי׳ דס״ל לרבה בר רב הונא דאי לא

ר״נ בשעה״צ אות ט׳ העיר שהרי אין מבטלין ת״ת
על מצוה שאפשר ליעשות ע״י אחרים [כבמו״ק ט׳
ב׳] וכתב ליישב דכבוד שבת הוי מצוה שמוטלת על

גופו ובכה״ג מאחר שמצוה בו יותר מבשלוחו שפיר
מפסיק א״נ דדוקא לענין כבוד שבת דחמירא וסיים

היו מוכנים הי׳ אסור להראות לו לכבודו משוס

וצ״ע ,והנה אשכחן באו״ח סימן ת״ס ס״ב הרא״ש
כו׳ וכתב המג״א משוס דמצוה בו יותר מבשלוחו
עסי׳ ר״ן ,והרי על הרא״ש ג״כ יקשה מצד טטול
תורה וגס הי׳ דבר ממושך ולא כמו מלח שיבוטא,

באמת גס לכטדו היו עושים כן שרי כבתולין שם

הרי שאף בשאר מצוות כן ,גס פשטא דגמ׳ קדושין

גניבת דעת כמו שאסור לפתוח חביות המכורות
לחנוני אא״כ הודיעו כבתולין צ״ד א׳ להכי הוכיח
דלכבודו הכינו ,ורבה בר רב נחמן נראה דס״ל דאס

שם
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שו״ע הרב

ל

לה נוולין צ״ד ע״א

לו ר!מג״ס שס לז
נרייחא ! חולין שם לח
גמרא שם לט מוס׳
שס ע"|נ ד״ס אינהו פ

גמ׳ !שס ע״ב

פא

בריי׳ שם ע״א

פב

נ״ה :1וונת רש״י שס
דאל״כ משום מיותר

סימן ב דיני אונאה וגניבת דעת

חושן משפט

יב ואפי׳ לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד להנכרי אסור מד״ם לי־ כגון פו) למכור
לו בשר נבילה פו) בחזקת שחוטה פח) ואף לגנוב מט) דעת הבריות לי בדברים אפי׳
במלה אחת של שפת חלקות או גניבת דעת או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו

עושה אסור מפני שמחזיקים לו טובה בחנם:
ע לי כיצד לא יפתח חבית יין העומדת להפתח מיד מפני שכבר מכרה לחנוני (א) נ) וזה
סבור שפתחה בשבילו להשקותו יין חזק ונפסד על ידו הפסד גדול שהרי חבית זו

ע״ש ווו״ק פג סמ״ע שפתחה תשאר חסרה ויתקלקל יינה ויבא להחזיק לו טובה בחנם ל" (אא״כ הוא הביב
שס סא״ח פד נריי׳
עליו שהיה פותח בשבילו) אלא צריך להודיעו שלא פתחה בשבילו כי ל" נא) מן הסתם
שס
אין לו להעלות על דעתו שכבר מכרה לחנוני אבל בדבר שיש לו להעלות בדעתו שאינו
וה בשבילו ומטעה עצמו וסבור שעושה בשבילו ־־ כגון שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו
עושה
ער2
לכבודו א״צ להודיעו וכן כל כיוצא בזה:

יד

»א לא יפציר בחבירו שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד מ= (ואילו היה סועד גב) לא היה מפציר
בו) אבל בלא הפצר “מותר לומר לו פעם ושתים בוא ואכול עמי אע״פ שאין דעתו שיאכל עמו

* כי זהו כבודו שמכבדו לאכול עמו »י נג> ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל (ואילו היה

קונטרס אחרון
(א) ע' תוס׳ דצ״ד סע״ב ולהסמ״ע צע״ג אלא ודאי דכוונת הכלור הפתוחות ר״ל הנפתחות עמה שהוא פותחן למכוני
שמכרן לו כבר וכ״מ ברא״ש ע״ש וכ״מ מל׳ המור שאינו פותחן בשבילו כו׳ אדעתיה שמכרן כו׳ ולא שפתתן
וכ״ה בהדיא ברא״ש וכן ברמזים ע״ש:

אמרי יעקב
ביאורים
מתירים ,ע״ש סברת הדבר באמ״י ד״ה להשתמש בו:
* כי זהו כבודו שמכבדו לאכול עמו .ממשמעות הדברים
נראה ,דאף אם הם נמצאים לבדם ,ואין עוד אנשים אחרים אתם,
יב פו) למכור לו כשר נבילה .דוקא למכור לו אסור ,אבל
מ״כו שרי לומר לו פעם ושתים בוא ואכול עמי ,כי זהו כבודו,
ליתן לו במתנה ( )Wשרי ,דאין במתנה משום גניבת דעת,
ומקור הדברים צוין מדברי הסמ״ע סי׳ רכ״ח ס״ק ח׳ ,אך לכאורה
ודוקא שלא בפני ישראל ,אבל בפני ישראל אחר (סג) אסור
יש לעיין בזה ,דז״ל הסמ״ע אבל לדבר לו פעם אחת ושתים
ליתן לו בחזקת כשר אף בדרך מתנה :פז) בחזקת שחוטה.
בא אכול עמי מותר ,כי אדרבה אם לא ידבר עמו כן יתבזה
אבל_בסתם מותר:
ודוקא במפרש לו שהיא שחוטה,
חבירו" ,דהרואים שנכנס ויוצא" ואין מכבדו לומר לו בא ואכול
מה) ואף לגנוב דעת הבריות וכו^/ואם־־ההד־שונא שלו?
עמי ,יאמרו שהוא מפני שפלותו ,כי אין הכל יודעין שנמנע
(שה) מותר לגנוב דעתו ,אפילו כמה פעמים כדי שעי״ז יעשה /
לומר כן מפני שיודע שאינו סועד עכ״ל ,ולכאורה משמע שדוקא
.עמו שלום :ך~פט) דעת הבריות בדברים? (שי) י״א דבגוי
היכא שישנם שם בני אדם שיכולים לראות דבר זה ,אז דוקא
ליכא איסור של גניבת דעת וחנופה אם זה רק בדיבורים,
להתירו,
יש להתיר ,משא״ב אם זה במצב שלא שייך זה ,אין
(שז) אולם אותם שמחרפים את הגוי בשעת שאלת שלום ,והגוי
סבור שאומר לו טובה ,חוטאים הם כי אין לך גניבת דעת
גדול מזה (ספר חסידים סי׳ נ״א) ,וע״ע לקמן סי׳ ז׳ סעי׳ ד׳ :יג נ) וזה סבור שפתחה בשבילו .כתב הסמ״ע (רכ״ח ס״ק ט׳) דגם
כאשר החביות כבר נפתחו עבור החנוני ,וזה הבעה״ב מראה נפשו לפני האורח כאלו עתה פתחו בשבילו ,דזה גם כן אסור,
ולא אמרינן דאיהו אטעיה אנפשיה ,דהוי ליה לראות שפתוחות היו כבר ,אולם הרב כאן בקונ״א השיג עליו ,וס״ל דבזה ליכא
איסור ,ודוקא אם הוא סתום אז יש לאסור ,משום דבזה ליכא לאורח לאסוקי אדעתיה דמכורות לחנוני ,משא״ב כשכבר פתוח,
נא) מן הסתם .אבל לעיל סעי׳ י״ב במכירת בשר נבלה בחזקת
בזה איהו דאטעיה אנפשיה במה שלא ראה שהוא פתוח:
יד נב) לא היה
שחוטה ,אין לאסור אלא במפרש ולא בסתמא ,משום (סח) דשם הוי ליה לאסוקי אדעתיה דטריפה היא:
מפציר בו .אבל אם היה מפציר בו גם כשהיה סועד אז שרי כדלקמן :נג) ולא ירבה לו בתקרובת .דוקא (שט) להרבות שלא
כנהוג ,אבל לכבדו בדבר הנהוג שרי ,דזהו כבודו דאם לא יכבדו יאמרו דמפני שכבודו שפל בעיניו לא הקריב לו כלום:

שער הציון
(סב)
ס״ה
חולין
(סז)

(סד) רא״ש בשס ר״ת בפג״ה ,וב״י סי׳
דרנ״ח שס ס״ק נ״ח.
(סג)
ש״ך יו״ד סי' קי״ז ס״ק י״ג ,וכ״ה ברא״ש חולין צ״ד.
בשס כמה פוסקים ,אולס מרש״י פג״ה נראה דאפילו כשחם אסור (כנה״ג מו״מ שי׳ רכ״ח ס״ק י׳) ,אולם לענ״ד דבריו צ״נ _4דאדרנה החוש׳
(סו) ב״ח.
(שה) כנה״ג שי׳ רכ״ם ש״ק י״ג.
צ״ד ע״ב ד״ה אינהו ,הביאו בשס רש״י להפך ,דאפילו בחניוח יין יש להמיר נסחמא ע״ש.
נכנה״ג רכ״ח ס״ק י״ג כחב דאפשר שאין חולקין הס׳ חסידים עס הב״ח ,דש׳ חסידיס מיירי בגניבת דעח ,בזה שמקללו והוא חושב שנוחן לו
(סט) סמ״ע רכ״ח ס״ק ח׳.
(סח) מוס׳ ורא״ש חולין צ״ד ע״נ.
שלוס ,אבל הב״ח מיירי דמוחר להחניף לגוי בדברים ע״כ.

ליקוטים
א״צ המוכר ליתן לחלוקת ,ולפ״ז נראה דה״ה בשאר דברים כגון
אם מכר לו בד ותפר ממנה בגד ,ואח״ב נתברר שהבד אינו עומד
בכביסה ,וצריך המוכר להחזיר דמיו לקונה ,מ״מ אינו צריך ליתן
לו מה שהוציא עבור תפירת הבגד .עוף שחוט שנמכר ונתעורר

בו שאלה ,שכעת כבר לא ניתן לבררו אם היה כשר ,א״צ המוכר
להחזיר הדמים מחמת ספק (אף דאסור לאוכלו) אבל אם נטרף
ודאי אף רזה רק מחמת חומרא הוי מקח טעות ,כיון רזה ברור
דטריפה מחמת חומרא( ,אמרי יושר ח״ב ם" פ״ח אות ב׳):

אג

•X

שו״ע הרב

סימן ד ■דיני-מציאה^-קדין־

חושן משפט

לא

מקבל לא היה מרבה לו אבל ־׳י אם הוא חביב עליו בענין שהיה מרבה לו אם היה מקבל
וכן אם היה מפציר בו לסעוד אם היה סועד אע״פ שיודע שעכשיו לא יסעור רלא יקבל

ש^טל“ש״י^ט

מותר להפציר בו לסעוד ולהרבות לו בתקרובת שאין זו גניבת דעת כיון שהוא חביב עליו

נדי׳ שם נ רמנ״ס

באמת והוא מבקש באמת להנהותו ואין מונע מצדו אלא מצד חבירו שאינו רוצה נמצא
שאם יחזיק לו טובה אינה בחנם) אבל לא יאמר לו «י פוך שמן מפך זה והוא ריקן לפי

נא "שנפמ ^,פ'

םה,גמ׳ שם טו

שיודע בו שאינו רוצה לסוך (אף שאם היה רוצה ( )3לסוך היה נותן לו שמן מ״מ עכשיו אינו מבקש
באמת להנהותו כי יש מונע מצדו שהפך ריקן ואין בו שמן ויחזיק לו טובה בחנם וכן כל כיוצא בזה)
וכן לא ילך לבית האבל ובידו כלי ריקן לפי שיודע בו שא״צ לו (כי הרבה הביאו לו כבר להברותו

בסעודה ראשונה שהאבל נד) אסור לאכול משלו וכל העם מברין אותו וסבר האבל שגם זה הביא לו
ויחזיק לו טובה בחנם כיון שעכשיו לא הביא כלום אף שהיה מביא לו אם היה צריך לו) ואם הוא
עושה כן כדי לכבדו בעיני הבריות מותר וכן בכל דבר שעושה כדי לכבדו בעיני הבריות אין בו משום
גניבת דעת:

טו

מפני שיסבור שהכל שמן ויזמין אורחים עליה
לא ישלח לחבירו חבית יין ושמן צף על פיה
ובטוח שיש לו שמן הרבה לצרכם ונמצא מתבייש:

טן

לא ימכור עור של נבילה בחזקת שחוטה כי עור הנבילה אינו חזק כ״כ כמו עור השחוטה ונמצא

מטעהו:
ין ־ אסור לאדם למכור לחבירו קרקע או מטלטלין שיש עליהן עסק ודין לאיזה אדם עד שיודיענו ללוקח
שאע״פ שהאחריות עליו אין אדם רוצה שיתן מעותיו וירד לדין ויהיה נתבע מאחרים:

יח

» אסור נה) לפרכס את האדם ובהמה וכלים העומדים להמכר אדם כגון * נו) עבד כנעני נס שהוא
זקן וצובע שער ראשו וזקנו כדי שיראה בחור ובהמה נב להשקותה מי סובין שמנפחין אותה וזוקפין

קונטרס אחרון
( )3ע׳ מוס׳ ד׳ צ״ד ע״ב ודו״ק אבל מ״ש הסמ״ע צ״ע דבהדיא קחני בסיפא דבשביל כבודו מומר ולחלק בין כבוד
שבסמ״ע סק״ח לכבוד שבברייתא ובכבוד שבסמ״ע בין מלא לריקן הוא דוחק גדול וצ״ע:
ביאורים
אמרי יעקב
אבל באמת דאין זה פשוט ,נזשום דהסמ״ע עצמו כתב בדרישה
נח) לפרכס.
נד) אסור לאכול משלו .עיין יו״ד סי׳ שע״ח:
[רכ״ח ס״ק ו׳] וז״ל דוקא בהפצרה הוא דאסור ,משום גניבת
פי׳ (ע) לצבוע :נו) עבד כנעני .אבל עבד עברי (עא) אסור
דעת ,אבל לומר לחבירו פעם אחת בא לאכול עמי ,אע״פ שיודע
נז) שהוא זקן .נראה
לאחר החורבן שאין היובל נוהג:
בו שלא יאכל עמו אין בו משום גניבת דעת ,משום "שדרך
דדוקא בזקן יש לאסור ,אבל אם הוא בחור רק שנתלבנו
העולם הוא לדבר כך מפני הכבוד" עכ״ל ,הרי לפי טעם זה
"שדרך העולם לדבר כך מפני הכבוד" ודאי דגם אם הם לבדם שייך לומר טעם זה ,ולכן סתם הרב כאן הדברים להקל בכל גווני,
משום דס״ל דטעם הדרישה עיקר .ועיין בקו״א ס״ק ב׳ שתמה הרב על הסמ״ע ונשאר בצ״ע ,וכונתו דהסמ״ע בס״ק י׳ [וקאי שם
על מה שאיתא בשו״ע סעי׳ ז׳ ,בזה״ל לא יאמר לו סוך שמן מפך זה והוא ריקן ,ולילך לבית האבל ובידו כלי ריקן ,וסובר האבל
שהוא מלא ,ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר עכ״ל] כתב ראם היה שמן בפך אף שיודע בו שלא יסוך חבירו ממנה ,מ״מ מותר
לומר לו בא וסוך ממנו מפני הכבוד "וכמ״ש לפני זה" עכ״ד ,ומה שסיים "וכמ״ש לפני זה" ר״ל לעיל בס״ק ח׳ ,שם חידש דשרי
לומר פעם ושתים וכנ״ל ,וע״ז תמה הרב דמדוע הביא דבר זה בתור חידוש עצמי ,הרי זה דבר מפורש בסעיף זה בשו״ע ,שפסק
"ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר" ,ומקורו מדברי סוף הברייתא חולין צ״ד .אולם לענ״ד נראה ליישב דברי הסמ״ע ,דהנה רש״י
כתב שם בד״ה ואם בשביל כבודו ,וז״ל של אורח להודיע לבריות שחביב הוא עליועכ״ל ,ומשמע מלשונו דדוקא בכה״ג שרי,
אבל אם הוא ביחידות עמו אין להתיר ,וכן בד״ה ואם יש שם חבר עיר [דאיתא שם בברייתא דאז שרי לילך לבית האבל בכלי
ריקן] כתב רש״י וז״ל חבורות עיר שיש שם רבים ,וזה מתכוין להחשיב את האבל בעיניהן ,שיאמרו כמה חשוב זה שזה מכבדו
כל כך עפ״ל ,וגם מזה משמע דדוקא כשיש שם רבים שרי לעשות מפני כבודו ,וא״כ לכאורה קשה על הדרישה שהתיר לומר לו
פעם ושתים מהטעם שדרך העולם לדבר כך מפני הכבוד ,ומשמעדאפילו אין שם רבים נמי שרי ,אמנם אפשר דס״ל להדרישה
דהא דהצריכו דוקא רבים ,היינו היכא שאינו מבקש באמת להנהותו ,כי יש מונע מצדו ,שהרי הפך ריקם ואין בו שמן וחבירו יחזיק
לו טובה בחנם ,וע״ז [וכמש״ב כאן הרב עצמו בסוגריים] קמ״ל דמ״מ אם הוא עושה כדי לכבדו בעיני הבריות אז שרי ,וכמש״כ
הדרישה שם וז״ל אם ידוע וניכר שלא נתכוין אלא לכבודו ,ולהודיע לכל חשיבותו של האורח אז אפילו אם הכלי ריקם לית לן
בה ע״כ ,ולפ״ז מיושב שפיר דהא דכתב הסמ״ע בס״ק ח׳ דשרי לומר לו פעם ופעמיים מיירי אפילו אין שם רבים ,וכן הא דכתב
בס״ק י׳ דאם יש בו שמן שרי לומר מפני הכבוד נמי מיירי אפילו ביחידות ,משא״ב כשהוא ריקן ואז יש מניעה מצדו אז אינו שרי
אלא היכא דאיכא רבים ועושה כדי לכבדו בעיני הבריות וצ״ע:
* עבד כנעני שהוא זקן וצובע שערותיו .בספר דרכ״ת יו״ד סי׳ קפ״ב ס״ק י״ז ,הביא בשם כמה אחרונים שדנו בשאלה באיש
צעיר לימים שנתלבן חצי שערו וזקנו ,שחלק אחד נעשה לבן ,והשני נשאר שחור ,והיה ללעג בעיני הבריות ,אי שרי לצבוע שערותיו

יח

שער הציון
(ע) עיין ערוך ערך פרכס.

(עא) רש״י ג״מ ס׳ ע״ג.

גנבת דעת

רכה

המתגנב אחר חברו והולך לשנות בדכרי תורה,
אף על פי שנקרא גנב ,הרי זה זכה לעצמו ,ועליו
אומר :לא יבוזו לננב כי יגנוב ,278לסוף נמצא
מתמנה על הצבור וישלם שבעתים ,שנאמר :ונמצא
ישלם שבעתים ,279ואין שבעתים אלא דברי תורה,

׳

שנאמר :אמרות ה׳ אמרות טהרות וגו׳ מזקק
שבעתים .280וכתבו ראשונים שלפיכך מי שד,פקיד
ספר אצל תלמיד חכם ,מותר לו להעתיק ממנו
אפילו לכתחילה שלא ברשות המפקיד ,לפי שמותר
לגנוב דברי תורה ולהעתיקם ,281ואפילו אם יודע
שמקפידים הבעלים ,282ויש סוברים שאם מקפידים
אסור ,שאין ההיתר אלא מפני שמן הסתם על דעת
כן הפקיד אצלו .283לננוב ספרים כדי להעתיקם

ולהחזירם אחר כך אסור ,שמצוה־הבאה־בעברה*
היא.284

$נבת דעת.

איסור הטעיית חברו ,לחשוב

שעושה לו טובה ,ואינו כן■

אסור לגנוב דעת הבריות ,ואפילו דעת גוי,,
והוא שמתעד ,את חברו לומר כי עשה לו טובה
ולא עשה .2ואפילו בדברים בלבד אסור לגנוב
דעת הבריות .3האיסור הוא מן התורה ,4והוא בכלל

הלאו של לא תננבו ,5שגונב דעת הבריות
גנב ,שנאמר :ותנגב את לבבי ,8ונאמר:
אבשלום את לב אנשי ישראל ,7ואף על פי
מצינו גנבה סתם על גנבת דעת ,אלא לשון
לב ,כאן נכתב לא תגנבו סתם לכלול אף
ממון.8

וכן אמרו:

נקרא
ויננב
שלא
ננבת
גנבת

שבעד 9,גנבים הם ,הראשון

 278משלי ו ל.
משנים ממנהג המדינה ; טוש״ע שם יא.
 280תהלים יב ז .מכילתא משפטים פרשה
 279שם לא.
 281מרדכי ב״מ
יג ,ותוספתא ב״ק פ״ז בשינויים קלים.
 282ש״ד הו׳׳מ סי׳
פ״נ סי' רצג בשם ם׳ המקצועות.
רצב ס״ק לה ,וב׳ שאדעתא דהכי שהוזכר הוא רק
 283סמ״ע שם ס״ק מה,
לענק הקלקול בשעת הלימוד.
 284שו״ת הרי״ף
ועי׳ רמ״א בשו״ע שם ב .וע״ע פקדון.
6י׳ קלנ ,ותשובה זו הובאה נם בשו״ת הרשב״א ה״ו סי'

רפו.

וצ״ב

אם הש״ד יודה לזה.

גנבת דעת.

 1שמואל חולק צד א ; רמב״ם דעות
טוש״ע חו״ם רכה ו.
פ״ב ה״ו ומכירה פי״ח ה״א;
 3רמב״ם
 2שערי תשובה לרבנו יונה שער נ סי' קפד.
 4ריטב״א חולק שם בשם בעלי התום':
לזכירה שם.

יראים השלם סי׳ קבר; קרית ספר מכירה פי״ח .וכ׳׳מ
 5ויקרא יט יב .ריטב״א ויראים
בםמ"נ לאויז קנה.
 6בראשית לא בו ,ובתרנום יונת! שם:
|סמ״נ שם.
 7שמואל ב טו ו.
וננבת דעתי ,וכז שם כפסוק כ.
 8ריטב״א שם .ולכאורה מציגו גם גנבה
סמ״נ שם.
סתם על ננבת דעת בבראשית לא כו ותננב אותי ופרש״י
ננבת את דעתי ,וכמש״ב בפסוק הקודם ותנגב את לבבי.
 9ביראים השלם שם ובסט׳׳נ שם הני' שלשה ,ועי' תוספת
 10מכילתא
ראשונים לר״ש ליברמז שם שהנכוז שבעה.

)8

רכו

שבכולם נונב דעת הבריות .10ואף איסור ננבת דעת
הנוי הוא מן התורה ,שלא תגנבו סתם נאמר ,ואף

על פי שבסוף אותו פסוק כתוב בעמיתו ,אינו מוסב
על לא תגנבו ,שאינו מחוקי הלשון ,שאם כן היה
לו לומר :מעמיתו ,ועוד שלא תננבו הוא בטעם
אתנחתא להפסיק הענין" .ויש שכתבו שאיסור
ננבת דעת אינו אלא מדרבנן.12
אפילו מלה אחת של ננבת דעת אסור ,אלא
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור .13והחטא של גנבת
דעת חמור אצל חכמים יותר מן הגזל ,כי שפת שקר
אשמה רבה ,ונדרי האמת הוא מיסודי הנפש.14
לא ימכור אדם לחברו סנדל של עור בהמה
מתה בחזקת שהיא של שחוטה ,מפני שמתעהו,15
שגנבת דעת היא זו ,16שעור הנבלה אינו חזק כל
כך ונמצא מטעהו ,17ואפילו שאין לו הפסד ממון,
כגון שלקח ממנו כשיווי עור של נבלה .18ועוד

אמרו טעם שני מפני הסכנה ,19שמא מתה מחמת
נשיכת נחש והארס נבלע בעור .20ועכשיו שאין
נחשים מצויים בימינו ,21אין האיסור אלא משום
ננבת דעת.22
וכן כל מקח שהיה בו מום ואין שם שום חסרון
ממון ,באופן שאין בו משום מקח־טעות* ,צריך
להודיע ללוקח ,מפני שהוא בכלל גנבת דעת.23
לא ימכור לנכרי טרפה שחוטה במקום כשרה
שחוטה ,24או נבלה שנתנבלה בשחיטה בחזקת
שחוטה כשרה ,25אף על פי שהנבלה אצלו
כשחוטה 28,ולא יניע הפסד לנכרי ,27לפי שמחזיק
לו טובה בחנם .28ואין חוששים לגנבת דעת אלא
משפטים פי״נ; תוספתא ב״ק פ״ז ,והביאו תריטב״א
וםמ״נ שם ,ובריטב״א שם הני' :נדול שבכולם בו׳.
 12סמ״ק
 11ריטב״א שם ; סמ״ג שם .וע״ע נזל הנוי.
סי׳ רסא ; ב״ח וזו׳־ם שם; ם׳ קובץ על הרמב״ם דעות
שם בשם י״א .ועי' שו״ע הרב הל׳ אונאה סי״ב.
 14שערי תשובה לרבנו יונה סי'
 13רמב״ם דעות שם.
 15ברייתא בדזוליז צד א ; רמב״ם דעות שם;
קפד.
 16רמב״ם שם ,ועי' רש״י לעיל שם בד״ה
טוש״ע שם ח.
 17רנמ“ה שם ; רש״י שם ; ב״ח שם ; סמ״ע
שמתעהו.
« 1ברייתא בנם׳ שם.
 18ב״ח שם.
ס״ק יב.
 21ע״ע נלוי:
 20רש"י .והרטב״ם השמיט טעם זה.
 23טוש״ע שם ,וכפי׳ דברי
 22ב״ח שם.
בזמז הזה.
חמודות לרא״ש חולק שם אות פ לד' הטור וסמ״ע ס״ק ז
בפי׳ ד' השו״ע שם .ועי' רמב״ם מכירה פי״ח ה״א ,ושם
יתכן שמוסב על אסור לרמות עי"ש .ועי׳ שו״ת הריב״ש
סי׳ תג במכר בני מעיים של בהמה שנתנבלה בשחיטתה
ואמר שהיא טרפה והסיק שאיז זה מקח טעות אבל יש
כאז ננבת דעת אם המוכר ידע בדבר ונתבויו לרמותו.
 25רמב״ם דעות
 24אביי חולק שם ורש״י ד״ה במר.
נבלה ,וכפי' ב״ח חו״מ שם,
שם ומכירה פי״ח ה״נ:
ועי"ש שמפרש כז גם ברש"י; טוש״ע חו״מ שם ויו״ד
 27שו״ע הרב
 26רמב״ם מכירה שם.
סו״ס קיז.
 28ב״ח שם .ועי' פרישה אות ו שב'
אונאה סי״ב.

רכז

גנבת דעת

רכח

אם כן אמר לו בפירוש שהיא שחוטה :שרה’ ,2אם
מפני שכל גנבת דעת אמה אפורה אלא אם כן אמר
לו בפירוש ,אבל בסתם הרי הוא כמטעה את עצמו
ומותר ,30או לפי שכאן ,בטרפה ,היה לו להנכרי
להעלות על הדעת שטרפה הוא ,31ולבן כשמכריזים
למכור בשר לבני חילות יש לד,ם לחשוב שלא לחנם
מכריזים על הבשר הזה להם ,אלא מפני שהוא
טרפה ,ואין צריך להכריז שהוא בשר טרפה.32
ויש מהראשונים סוברים שאפילו בסתם ,כל שלא
פירש לו שהיא אינה שחוטה כשרה ,הרי זו גנבת

יתבזה חברו ,שהרואים יאמרו מפני שפלותו אינו
מכבדו לומר לו בא אכול עמי .43וכן מדגים.44
וכן לא ירבה בתקרובת — מתנות — ויודע בו
שאינו מקבל.43
וכן לא יפתח לו חביות שהן מכורות לחנוני,
אלא אם כן הודיעו ,46שכל חביותיהם מגופות היו,
וזה מכר חבית שלמה לחנווני ועדיין היא אצלו ,ולא
יפתחנה לאורח הבא אליו ,מפני שגונב לבו להחזיק
לו טובה חנם ,שפתח בשבילו את החבית כדי
להשקותו יין חזק ,כדרך שעושים בשביל אדם

דעת.33
וכל זה במוכר לו ,אבל בנותן לו מתנה טרפה
ונבלה במקום שחוטה ,נחלקו ראשונים :יש איטרים
שהדבר תלוי במחלוקת אמוראים אם יש בזה משום
גנבת דעת 34לנכרי .33ויש סוברים שאף במתנה
חוששים לדברי הכל ,ואף במתנה אין לחלק בין
ישראל לנכרי •36ולפיכך לא ישלח אדם דורון לנכרי
ירך שגיד דגשה בתוכה ,אם הירך חתוכה ובלתי
שלמה ,מפני שנונב דעתו של הנכרי’ ,3שכסבור
הוא שישראל זה אוהבו מאד ,שתיקנה וטרח בה
ליטול נידה עד שנראית לעצמו ואחר כך נתנה לו,
והוא לא נטלו ונמצא מחזיק לו טובת בחנם.38
אסור לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה
שעושה בשבילו ואינו עושה .39כיצד ,לא יסרהב —
יפציר — אדם בחברי לסעוד אצלו ויודע בו שאינו
סועד ,40ואילו היה סועד לא היה מפציר בו ,41שגונב
דעתו להחזיק לו טובה בחנם ,שכפבור הוא מן הלב
הוא מסרהב כן .42ודוקא כשמפציר בו הרבה שלא
כנהוג הוא שאסור ,אבל לומר לו פעם אחת ושתים
בא אכול עמי מותר ,ואדרבה ,אם לא ידבר עמו כן,

חשוב ,וכסבור זה הפסד גדול נפסד על ידי ,שהרי
תישאר חבית זו חסרה ותתקלקל ,וזה ימפרנה מיד
לחנווני שימכרנה לו ,ולפיכך צריך להודיעו מכרתיה
כבר לחנווני ואיני נפסד ,47או שד,חביות כבר נפתחו
בשביל החנווני וזה מראה לפני האורח באילו פותחה
עתה בשבילו .48ויש מפרשים לא באורח ,אלא שנם
השני בא לקנות ומבקש ממנו מכור לי מאותה
חבית ,לא יאמר לו אם לא בשביל אהבתך לא
הייתי פותחה ,ובאמת כבר מכורה החבית לחנווני,
והחנווני עומד לפתחה ולמכרה מיד .49יש מהראשונים
סוברים שאין האיסור אלא אם כן אמר לו בפירוש
שפותה בשבילו ,אבל בסתם מותר ,ואם האורח
חושב שפתח בשבילו אינו אלא מטעה את עצמו,30
ויש סוברים שאפילו בסתם אסור ,כל שאינו אומר
לו בפירוש שלא בשבילו הוא פותח ,שאין לו לזה
להעלות על הדעת שמכרה לחנווני — או שכבר
היתד ,פתיחה — 31וממילא הוא סבור שבשבילו

שהנבלה אינה טובה ואינה בריאה מות כשחוטה ,וצ״ב
שא״ב הרי זו גנבת ממון ומקח טעות ,ועוד שאם נתנבלה
 29רש״י שם ב ד״ה אינהו;
בשחיטה מה נ"ם לנות.
תום' שם ב ד״ה אמר בשם ר״ת וד״ה אינהו; רא׳״ש שם
 30רש״י
סי׳ יה ; רשב״א שם למסקנתו בד״ה ונמצא.
 32רמב״ן שם ,ע׳׳פ הסוניא שם.
 31חוס׳ שם.
שם.
 33רשב״א חולין שם ד״ה ולמכור וד״ה ונמצא לשיטת
רש" י והרי״ת ,וכ״ה ברש״י שם סות ע״א ד״ה אין מוכרי ן,
וכ״ב בריטב״א בדעת רש״י ,ועי׳ בראש יוסת שעמד על
מכאן למש״ב בע״ב ד״ה אינהו.
סתירת דברי רש״י
 34תוס׳ שם ב ד״׳ה אמר ורא״ש שם ודשב״א שם ד״ה
והא וד״ה אבל וד״ה ובמקום לשיטת רש״י וריטב״א שם
ד״ה אמר אביי שלתי׳ ב בנט׳ שם א מבואר שנם בשולח
דורון יש משום ננבת דעת ולאביי ורבא ורב אשי שם ב
במתנה אין חוששים .ועי׳ יש״ש חולין שם סי׳ יט לדעה א.
 35עי׳ רשב״א שם ד״ה והא ויש״ש שם לדעה זו .ועי׳
ראש יוסת שם ד״ה יהבה שכן מוכח מברייתות שאל
 36רא״ש בשם ר״ת ולשמא
יסרהב ופותח חבית להלן.
יתננה במתנה כו׳ ,ועי׳ תוס׳ שם ד״ה אמר ורשב״א שם
ד״ה ומיהו :ריטב״א שם ד״ה כדאמר אלא ששם כ״כ

פתחה.32
כל דבר שד,יה לו לחברו להעלות על דעתו
שלא נעשה הדבר בשבילו או לטובתו ,אין בזה
לדעת שמואל; יש״ש שם לד׳ הרי״ח והרמב״ם וםם״נ.
ועי׳ ר׳שב״א שם ד״ה ולמכור וד״ה נמצא •שצידד כ :נם
 38רש״י שם.
 37תי׳ ב בנם׳ שם א.
לד' רש״י וצ״ב.
 40מכילתא משפטים פי״ג ותוספתא
 39טוש״ע שם ו.
ב״י ,ם״! וברייתא כחולי! שם  :רטב״ם שם ; טוש״ע שם.
 41שו״ע הרב הל׳ אונאה םי״ד ,מדקדוק לשו! רש"׳ •שם.
 44ב״ה
 43ב״ח שם וסט״ע ס״ק ח.
 42רש״י שם.
 45מכילתא ותוספתא וברייתא בחולי! שם ; רטב״ם
שם.
 46מכילתא ותוספתא וברייתא בחולי! שם.
וטוש״ע שם.
סמ״ע שם ס״י ט .והוא לנירסתנו כנם'
 47רש״י ;
המכורות לחנווני .וכעי! זה שלא יפתח לו חביות שהוא
 48סמ״ע ס״ק ט לפי הטוש״ע שם ו:
צריד למכר! כו׳.
לא יפתח חביות הפתוחות כו' ,וכי שנירסתם בגט׳ הפתוחות
במקום המכורות ,ועי' דברי חמודות על הרא״ש פ״ז אות
 50ריש״י שם ד״ה אינהו ,וכ״מ
 49רנט״ה שם.
פג.

 51עי׳ לעיל ,ועי׳ סס״ע ס״ק ט
מרגמ״ה בציו! הקורם.
שנם באופ 1זה אסור בסתם ,אם הוא מראה כאילו פותח
 52תום' שם ד״ה אינהו; רא״ש שם סי' יח.
עתה.
ורא״ש כרש״י
לעיל שבטרפח סוברים חתום׳
ועי׳
שכסתם מותר ,שהיה לו להעלות על רעתו שטרפה היא.

רכט

גנבת דעת

משום ננבת דעת ,שהרי הוא הטעה את עצמו,
ולפיכך אם היה הולך בדרך ופגע בו חברו וסבור
שיצא לקראתו לכבודו ,אינו צריך להודיעו שהוא
הולך לדרכו ולא לכבודו יצא ,לפי שחברו מטעה
את עצמו ,53שהרי זה דבר שהיה לו להעלות על
דעתו שאינו עושה בשבילו .54לדעת הסוברים שכל
שלא אמר לו בפירוש אין בו משום גנבת דעת,55

אף כאן טעם ההיתר מפני שלא אמר בפירוש
שבשבילו הוא יוצא.56
גנבת דעת שהיא כדי לכבד את חברו ,מותרת,
לפיכך אף על פי שאין לומר לחברו פוך שמן
מפך ריקן ,מכל מקום בשביל כבודו מותר ,57היינו
שלא יביא פך ריקן ויאמר לו סרך שמן מפני שיודע
בו שאינו סך ,וגונב דעתו כסבור שיש בו שמן,
אבל בשביל כבודו של אורח ,כדי להודיע לבריות
שהוא חביב עליו ,מותר ,58ודוקא כשהפך הוא ריקן,
אבל אם יש בו שמן מותר לעולם לומר בא וסוך
עמנו ,אף שיודע בו שלא יסוך ,מפני הכביד .59וכן
לא ילך אדם לבית האבל ובידו לנין המתקשקש —
שהוא ריקן ,לפי שיודע בו שאין צריך לו ,כי כבד
הביאו לו הרבה לסעודת הבראה* ,והאבל סבור
שנם זה הביא לו — 60ולא ימלאנו מים ,מפני
שמתעהו ,ואם יש שם חבר עיר ,מותר ,61שאם יש
שם חבורת עיר ,אנשים רבים ,וזה מתכוין להחשיב
את האבל בעיניהם ,שיאמרו כמה חשוב אדם זה,
שזה מכבדו ומביא לנין מלא יין מותר ,לפי שנדול
כבוד הבריות ,62ויש מפרשים הבר עיר ,תלמיד
חכם ,ורוצה להחשיב את האבל בעיניו .63ויש
מפרשים שהמנחם הוא תלמיד חכם ,ורוצה להחשיב
את האבל ,והוא אם אין לו יין מותר לרמות63״.
אין מוליכים לבית האבל בכלי זכוכית צבועה,
מפני שהוא טוענו טענת חנם63י שיסברו שמראה
היין הוא כן ,ובאמת אינו אלא ממראה הזכוכית,

ותובעו טובת הנאה חנם /63והרי זו ננבת דעת63י.
הפותח לאורח חבית חדשה שהיא מכורה
 54חום׳ •שם סוד״ה
 53חולין צד ב ; טוש״ע שם.
 55עי' לעיל שיטת רש״י בפותח
אינהו; רמנ״ן שם.
 56רש״י שם ד״ה איהו ,ועי״ש בתום׳ ד״ה אינהו.
חבית.
 59סט״ע
 58רש״י.
 57חולין שם :טוש״ע שם ז.
 60שו״ע
שם ם״ק י .וכדרך שב' לעיל במהרהב לאכול.
 62רש״י שם.
 61חולין שם ; טוש״ע שם.
הרב שם.
63א מנחת בכורים
 63יש״ש שם סי׳ כ .וע״ע חבר עיר.
63ב ירו׳
לתוספתא בי׳ב פ״ו ,ע׳־פ לשון התוספתא שם.
63נ פי׳ הר"א פולדא שם ,ובאור הנר״א
דמאי פ״ד ה״ג.
63ד פ״מ שם .ועי'
לירושלמי שם ,וכעין זה בפ״מ שם.
מו״ק כז א התקינו שיחו הכל משקין בזכוכית צבועה ,וע״ע
 65גט׳ שם איבעית אימא שאני
 64עי' לעיל.
הבראה.
עולא דחביב ליה דבלאו הכי נטי כו׳; ב״י שם ,ותמה על

דל

לחנווני ,שצריך להודיעו שאינו פותח בשבילו,64

אם היה חברו מכובד אצלו כל כך ,שהיה פותח
בשבילו חבית חדשה אף אם לא היתד ,מכורה
לחנווני ,אינו צריך להודיעו •65וכן במפציר בחברו
לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד שאסור ,66אם
היה חביב עליו בענין שהיה מפציר בו לסעוד אפילו
אם היה יודע בו שיסעוד ,אין זו ננבת דעת ,כיון
שמבקש באמת להנאותו ואין המניעה מצדו אלא
מצד חברו שאינו רוצה ,ונמצא שאם יחזיק לו טובה
אינה בחנם.67
במה הדברים האלה אמורים כשבאמת הוא
עושה בשבילו ,כגון בחבית ,שעכשיו מכל מקום
פתח אותה בשבילו ,אלא שאין לו הפסד בדבר
כיון שהיא מכורה לחנווני ,אבל אם לא עשה כלל
בשבילו ,אף על פי שאילו היה צריך לכך היה
עושה בשבילו ,הרי הוא צריך להודיעו ,ולפיכך
כשפנע בו חברו וסבור שבא לכבודו לא אמרו שאינו
צריך להודיעו אלא מפני שהוא הטעה את עצמו,
אבל אילו היה בזה משום גנבת דעת היה אסור,
ואף על פי שנם לכבודו היה עושה כן ,מכל מקום
עכשיו שלא עשה לכבודו אסור .68ויש סוברים
שאפילו באופן זה שהיה עושה לכבודו אסור ,שיש
בזה על כל פנים משום גנבת דעת ,ולפיכך אפילו
היה פותח בשבילו חבית שאינה מכורה ,עכשיו
שהחבית מכורה צריך להודיעו.66
מי שאין לו ממון אצל חברו וטוענו ומשביעו,

הרי זה גונב דעת הבריות."69
כהן או עני הרגילים לאכול על שלחנו של בעל
הבית ,לא יתן להם לאכול תרומת מעשר — אפילו
של דמאי* — לכהן ומעשר עני לעני ,אם אינו
מודיעם 369שהרי זו ננבת דעת ,שכסבורים הם
שנותן להם חולין משלו69נ.
מלך או שר עכו״ם ששלח צדקה בשביל מצוד,
מסויימת ,כנון פדיון שבויים וכיוצא ,אפור לשנותה,
אלא יעשו כפי מה שאמר ,לפי שאסור לננוב דעת
 67שו״ע
 66עי׳ לעיל.
הטור שהשמיט ; סמ״ע ס״ק ט.
' 68תום׳ •שם ב ד־ה והא .וצ״ב אם זה
הרב ישם סי׳׳ד.
מתאים לפי׳ הטמ״ע רעי? בד׳ הטוש״ע ׳שהחבית כבר
יא״ב נם שם לא עשה כלל בשבילו.
היתה פתוחה
 69לח״מ דעות שם לד׳ הרמב״ם והטור שהשמיטו ,שרב
69א ׳שבועות לט
ספרא ורבא בנם׳ שט ב חולקים ע״ז.
א  :שערי תשובה לרבנו יונה ,שער נ .וצ״ב מה החזקת
טובה יש כאז ,ואולי מפני שמבואר שם שאומרים לו לא
על דעתר אנו משביעים אלא על דעת בי״ד ה״ז נונב דעת
69נ ׳שנות אליהו להנר״א
69ב דמאי פ"ד מ״ד.
בי״ד.
שם ,וכ״ב בריש״ש ובמשנה אחרונה ובתפא״י שם ,וכ״מ
בירושלמי שם ה״נ שסמכו ענין לו דיני גנבת הדעת של
לא יסרב אדם בחברו בו׳ .ועי׳ פהמ״ש להרמב״ם שם

רלא

גנבת נפש — גניזה

הבריות ואפילו דעתו של נכרי ,אלא אם כן ציוה
סתם ליתן לעניים ,שאז יתנו לעניי נכרים ,ואין בזה
משום ננבת דעת ,שאף הם יודעים שישראל נוהנים
לפרנם עניי נכרים עם עניי ישראל ,70או לפי
שכשנותנים מעות אלו לעניי עכו״ם ,ממילא יש
ריוח לעניי ישראל ,שלא נצטרך ליתן לעניי עכו״ם
ממעות צדקה שלנו ,ולכן אין כאן גנבת דעת ,שהרי
זה כאילו נותנים לעניי ישראל.71
משכון של נכרי הנמצא אצל ישראל ,אם אין
דעתו של הנכרי להשקיע המשכון שישאר ביד
הישראל בעד חובו ,אסור לישראל להשתמש
במשכון משום ננבת דעת ,72ויש סוברים שאין בזה
משום ננבת דעת.73
כשאומר לנוי שלום למר ואינו מתכוין לברכו
אלא לבו היה לרבו ,מצדדים ראשונים לומר שיש

בזה משום גונב דעת הבריות .74כשהגוי יוצא מבית
ישראל ואומר לו ברכה ,אסור לישראל להשיב
בלשון שנה טובה על כל ישראל ,והגוי אינו מבין

וכסבור שמברך אותו ,שהרי זה גונב דעת הבריות,
ואפילו אם נאמר שבאומר שלום למר ומתכוין לרבו
מותר ,75הרי זה מפני שאינו אלא מהרהר בלבו,
אבל זה שמוציא בפיו בערמה ודאי אסור משום

ננבת דעת.76
יש מהראשונים שכתב שהאוחז את העינים
ומראה כאילו עושה דברים זרים על ידי תחבולה
ומהירות וקלות הידים עד שנדמה לאנשים שיעשה
ענינים אין אמתות בהם כמו שיקהו חבל וישימו
אותו בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וכיוצא ,הרי זה
נונב דעת הבריות.77

?נבת ג5ע.

ע״ע נונב נפש.

 70רש״י ב״ב יא
ובר״ש שם שפי׳ בעניו אחר.
א ד״ה דלא ; תום' שם ח א ד״ה יתיב; ש״ר יו״ד סי׳
 71הרמ״ה שם ,ועי״ש שסובר שאם נתן
רנד ס״ק נ.
לפריו! שבויים ומשנים איז זה ננבת דעת אלא נזל מטון.
ועי' ב“י וש"ד שם שי״א שגם בפדיון שבויים יש לפדות
 73ט״ז שם ט״ק
 72ב״ח יו״ד סי׳ קב.
שבויים עכו״ם.
יא ,עי״ש שמדמה להפקעת הלואתו ,וע״ע נזל הנוי.
 75עי׳ רש״י
 74תום׳ ניטיו סב א ד״ה שלמא  :צ״ע.
 76שו״ת מהר״י ברונא סי׳ קיג.
נימי! שם ד״ה שלמא.
ועי' שו״ת הרדב״ז
 77סהמ״ע להרמב״ם טל״ת לב,
ח״ה סי' אלד תרצה (תקפה) שמורה שיש בזה איסור של
גנבת דעת אלא שחולק עליו אם יש בזה איסור של כישות,
וע״ע אחיזת עינים עמוד רטו .ולכאורה אין כאז ענין של
החזקת טובה ום״מ קורא לו ננבת רעת ,ואולי שהבריות
נהנים מראיית דברים מוזרים ומחזיקים טובה בחנם.
גניזה 1 .רש"י שבת צ א ד״ה שמצניעין.

 2מגילה

כו ב וב"ב כ ב ,ועי׳ פהס"ש להרמב׳ים שבת קטו א ;
רמב״ם יסודי התורה פ״ו ה״ח וס"ת פ״י ה“נ; טוש״ע

רלב

?ניזה•

חיוב הצנעת דברים מחמת קדושתם
או מחסת איסורם.

הפרקים — א .בכתבי הקודש ובתשמישיהם;
ב .בהקדשות! ג .בעבודה זרה.
א .בכתבי הקודש ובתשמישיהם .כל דבר
קודש — שאינו ראוי לשימושו — טעון גניזה,1
ולכן כתבי הקודש שבלו טעונים נניזה ,2ואסור
להניחם במקום הפקר ,3עד שיגרום להם שיאבדו,4
שכל כתבי הקודש שאינם ראויים לקרות בהם
נגנזים שלא יתבזו .3ואסור לשרפם ,שהרי זה בכלל
האיסור של לא תעשון כן לה׳ אלהיכם ,8אם יש

בהם שמות הקודש ,7ואם אין בהם שמות הקודש,
האיסור מדרבנן .8ואפילו אם בלו עד שנעשו
רקבון ,מחמת שנאכלו על ידי תולעים ,אף המקק —
הרקבון שמהתולעת — 9יגנז ,10וכן מקק התפילין.11
אף ספר תורה שנפסל צריך גניזה ,12כנון שכתב
את שאר כתב התורה כשירה* ,או שכתב את
השירה כשאר הכתב ,או שכתב שלא בדיו ,או
שכתב את האזכרות* בזהב ,הרי אלו יננזו ,13וכן
ספר תורה שיש בו ארבע טעויות בכל דף ודף.14
יש סוברים שבכל מקום שאמרו טעון גניזה ,אין
מועיל לו תיקון ,15ויש סוברים שאם אפשר לתקן
יוכל לתקנו ,ולא אמרו לגנוז אלא כשאי אפשר
לתקן ,או שיגנוז עד שיתקן.16
ספר תורה שבלה נותנים אותו בנלי חרס
ונונזים אותו אצל תלמיד חכם בקבר ,וזו היא
גניזתו ,17ואפילו אינו אלא שונה הלכות ולא שימש
תלמידי חכמים .18וכתבו ראשונים שמשום כבודו
של חכם קוברים אצלו ,ואם אין חכם שונה הלכות
גונזים אותו בקרקע בבית הקברות .19ולמה בכלי
 3רש״’ שבת קטו א ;
או׳יח קגד ה ויו״ד רפב י.
 5רש״י סוטה כ א ד״ה
 4מאירי שם.
מאירי שם.
 6דברים יב ד .מנ״א סי' קנד
מנילתא ותום׳ שנץ שם.
 8עי׳
 7ע״ע אזכרות וע׳ מחיקת השם.
ס״ק ט.
רמב״ם יסודי התורה פ״ו ה"ה וה״ח ותשב"ץ ח״א סי׳ ב.
ועי׳ בארוכה בשו״ת עין יצחק או״ח סי׳ ה ע״ד המנ״א
 9עי׳ ערוד ע׳ מק א ורש״י שבת צ א והוא
בציון .6
מלשון נמקו חבודותי ,תהקים קח ו ,ובדומה הרבה בכתוב.
 10משנה שבת צ א ונם' שם קטו א; מם׳ סופרים פ״ה
 11מם' סופרים שם.
הי״ד ; מנ״א סי׳ קנד ס״ק ה.
 13שבת קג ב.
 12רמב״ם ס״ת שם ; טוש״ע יו״ד רפב י.
 14מנחות כט ב; רמב״ם ס״ת פ״ז
וע״ע ספר תורה.
 15שו״ת ריב״ש
הי״ב; טוש״ע רעט ד .וע״ע הנ"ל.

 16שם ושם
סי׳ ז ותשב״ץ ח״א סי׳ קכז בדעת הרמב״ם.
בשם הרשב״א .ועי׳ ב״י יו״ד ר״ם ערה ,וע״ע הנ״ל.
 17מנילה בו ב  :רמב״ם ס״ת פ״י ה״נ; טוש׳יע או״ח
 18מנילה שם ורש"י; טור וב״י
קנד ה ויו״ד רפב י.
 19ס׳ האשכול
ושו״ע או״ח שם ; ש״ד יו״ד שם ס״ק יא.
הוצ׳ רצב״א ח״ב עם׳  .44ועי׳ פמ״נ ט״ז סי׳ קנד ס״ק ה

נד

אפיקי ‘

חלק ראשון  -ים המלך
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סימן ב

בענק איסור גניבת דעת
מביא דברי הרמב״ם ז״ל בהל׳ דעות פ״ב ה״ו ובהל׳ מכירה פי״ח ה״א -

מקשה על הא דחלק הרמב״ם הך הלכתא חלק בהל׳ מכירה וחלק בהל׳ דעות

 מביא שיטת הטור והשו״ע שהביאו הכל בהל׳ אונאה  -מקשה בהא דמצינוב׳ שינוים בלשון הרמב״ם שמשנה בהל׳ דעות ממ״ש בהל׳ מכירה  -מקשה
עוד סתירה בין הל׳ דעות להל׳ מכירה שבהל׳ דעות ס״ל דגניבת דעת הוי
דוקא במפרש בפיו משא״ב בהל׳ מכירה  -מקשה עוד סתירה בין הל׳ דעות

להל׳ מכירה  -מקשה עוד במ״ש הרמב״ם ז״ל איסור מיוחד בגניבת דעת
במקח וממכר  -מתרץ דבאיסור גניבת דעת איכא ב׳ דינים נפרדים  -ב׳ דינים

אלו חלוקים ביסודם ודין אחד נקט הרמב״ם בהל׳ דעות ודין הב׳ בהל׳ מכירה
 יסוד לזה מסוגיות הש״ס בב״מ וחולין ־ ב׳ נפק״מ בין הנך ב׳ דיניםשבאיסור גניבת דעת  -מתרץ לפ״ז ב׳ הסתירות שבדברי הרמב״ם ז״ל בין הל׳
״דעות להל׳ מכירה ■ מתרץ לפ״ז שנויי הלשון שבין הל׳ מכירה להל׳ דעות -
יסוד לזה מסוגיא דחולין דף צ״ד ע״א  -קושית הריטב״א ז״ל בסוגיא דחולין

ותירוצו  -שאר הראשונים ז״ל לא ס״ל כתירוצו  -קושית המעדני יו״ט על
הסוגיא שם  -מתרץ ע״פ היסוד שבאיסור גניבת דעת איכא ב׳ דינים  -מבאר

לפ״ז המקור להני ב׳ דינים מסוגית הש״ס  -בהערות ב׳ פירושים

בדברי

הרמב״ם בהל׳ מכירה  -ביאור בפי׳ המשנה להרמב״ם פ״ד דדמאי  -פי׳ חדש

בסוגיא דחולין דף צ״ד ע״א ־ תירוץ קושית הלח״מ הל׳ מאכלות אסורות פ״ח

־ ישוב דברי הרמב״ם בסהמ״צ מל״ת ל״ב ממה שהעירו עליו  -מביא מה
שהקשו באנציקלפדי׳ תלמודית ערך גניבת דעת  -מישב קושיתם ותמה על

דבריהם.
אפיקי מים  -א :קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובער ( }5( )4עמוד מס 57הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אפיקי

סימן ב :בענין איסור גניבת דעת

— א —

א) כתב הרמכ״ם פ״ב מהל׳ דעות הלכה
ו׳ וז״ל אסור לאדם להנהיג
עצמו בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהי׳ אחד
בפה ואחד בלב אלא תכו כברו והענק
שבלב הוא הדבר שבפה ,ואסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור
לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה,
ולא מנעל של מתה במקום מנעל של
שחוטה ,ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו
והוא יודע שאינו אוכל ,ולא ירבה לו
בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ,ולא
יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן
למוכרן כרי לפתותו שבשביל כבודו פתח,
וכן כל כיוצא בזה ,ואפי׳ מלה אחת של
פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת
אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות
עכ״ל.

ב)

ובהל׳

מכירה

פי״ח

ה״א

כתב

הרמב״ם וז״ל אסור לרמות
את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את

א) יש לעיין מה מוסיף בזזלשון או לגנוב את
דעתם על הלשון אסור לרמות את בני אדם ולכאורה
היינו הך ,ונראה שיש לפרש בב׳ אופנים ,הא׳
דהכוונה אסור לרמות את בני אדם באופן שיש
נפק׳׳מ במחיר הדבר וע״י הרמי׳ מקבל יותר כסף,
ואה״ב מוסיף או לגנוב את דעתם ,דהיינו גס באופן
שאינו לוקה יותר כסף ונמצא שאינו מרויח יותר
כסף ע״י הרמי׳ ג״כ אסור משום גניבת דעת שחבירו
מהזיק לו טובה בחנם ,וכמ״ש רש״י ז״ל תולין דף
צ״ד ע״א [בחשבו שעשה לו מחיר טוב ובאמת כך
הוא שוה מחמת המום] ומדברי הסמ״ע בחו׳׳מ סימן
רכ״ח ס״ק ז׳ וכן מלשון אדה״ז הל׳ אונאה וגניבת
דעת סי״א וסי״ב משמע שמפרשים כצד זה.
ויל״ם באופן ב׳ דהכוונה אסור לרמות היכא
שאומר לו בפירוש שהדבר טוב ואין כאן מום או
לגנוב דעת הבריות גס באופן שלא אומר לו
בפירוש שאיז כאז מום ומ״מ כיוז שהשני סובר

£ים

נה

דעתם ,’1,ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל
שוים בדבר זה ,הי' יודע שיש בממכרו
מום יודיעו ללוקח ,ואפי׳ לגנוב דעת
הבריות בדברים אסור ,ובה״ב שם אין
מפרכסין את האדם ולא את הבהמה ולא
את הכלים הישנים כדי שיראו כחדשים
אבל מפרכסין החדשים כגון שישוף ויגהץ
וייפה כל צרכיו.
ג) ובה״ג שם אין משרבטין את האדם
במים של חזרין וכיוצא בהם
כדי שיתפח ויראו פניו שמנים ולא צובעין
את הפנים בשרק וכיוצא בו ולא נופחין
את הקרביים ולא שורק את הבשר במים,
וכן כל כיוצא בדברים אלו אסורין ,ואין
מוכרין בשר נבילה לנכרי בכלל שחוטה
אע״פ שהנבילה אצלו כשחוטה עכ״ל.
ד) והנה צ״ע בדברי הרמב״ם ז״ל באופן
סידורו הך דינא דאיסור גניבת
דעת שהזכירו בהל׳ דעות ומביא כמה
דוגמאות ומסיים וכן כל כיוצא בזה וכן
הזכיר דק זה בהל׳ מכירה ומביא דוגמאות

שאין כאן מום ומסתמא כך הוא זה הוי גניבת דעת
אם אינו מודיעו שיש כאן מום [ולפ״ז הלשון בטור
ושו״ע כגון אם יש בו מום צריך להודיעו בא
בהמשך למ״ש לפנ״ז או לגנוב דעתם ומפרש כגון
אם יש בו מום הנה לא לבד שאסור לומר שאין
כאן מום אלא עוד זאת שצריך להודיעו שיש כאן
מום] וכצד הזה נראה דמפרש בפרישה לטור חו״מ
שם אות ה׳ שכתב שם די״ל דכאן מיידי שמטעהו
בשוי׳ ולוקח יותר מעות ומשה״ק שם לפנ״ז דא׳־כ
פשיטא דאסור ע״ו תירץ די״ל דכאן בא לומר
דעובר על לאו וכי תמכרו ממכר לא תונו דהזהירה
תורה דלא ירמהו ויגנוב דעתו נוסף על לאו דגזילה
עיי״ש ,ולפירושו דמיירי שמטעהו בשווי׳ עכצ״ל
שההוספה באו לגנוב דעתם הוא דאסור לרמות
הכוונה בדיבור ולגנוב דעתם גם בסתם ושניהם
מיירי באופן שמטעהו בשווי׳ ועי׳ בלבוש עיר
שושז סימז רכ״ח ס״ו ודו"?,
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אחרות שלא הזכירם בהל׳ דעות ומסיים
ג״כ וכן כל כיוצא בזה.
ה) וצ״ב מ״ט חלק הרמב״ם הך דינא לב׳
חלקים חלק אחד בהל׳ דעות
וחלק ב׳ בהל׳ מכירה ומ״ט לא הביא כל
הדוגמאות בהל׳ מכירה לבד או בהל׳ דעות
לבד.
ו) רע׳ בטור ושו״ע בחו״מ סימן רכ״ח
שהובא שם הך דינא דאיסור
גניבת דעת ושם הובאו כל הנך דוגמאות
שהביא הרמב״ם בהל׳ דעות ובהל׳ מכירה
ועד״ז בשו״ע אדה״ז ח״ו הלי אונאה
וגניבת.. ,דעת ,..הביא כל דינים אלו ולפ״ז
צ״ב טעם'הרמב״ם ז״ל שחלקם לב׳
חלקים חלק בהל׳ מכירה וחלק בהל׳
דעות.

ז) וביותר יש לתמוה על הרמב״ם ז״ל
דהך דינא דלא ימכור לנכרי
נבילה בחזקת שחוטה הביאו בין בהל׳
דעות ובין בהל׳ מכירה וצ״ב מ״ט הביאו
שני פעמים ומאי שנא הך דוגמא משאר
הדוגמאות שם שהביא בהל׳ דעות שלא
הביאם עוה״פ בהל׳ מכירה.

ח) ועו״ק בדברי הרמב״ם שבהל׳ דעות
כתב לא ימכור לנכרי בשר
נבילה במקום בשר שחוטה ואילו בהל׳
מכירה שינה הלשון וכתב ואין מוכרין
לנכרי בשר נבילה בכלל שחוטה ,וצ״ב
מ״ט בהל׳ דעות נקט הלשון במקום
שחוטה ובהל׳ מכירה בכלל שחוטה.

ט) ועד״ז צ״ב הא דבהל׳ מכירה מסיים
הך דינא דאין מוכרין לנכרי
נבילה בכלל שחוטה ואע״פ שהנבילה
אצלו כשחוטה משא״כ בהל׳ דעות כתב
אפיקי מים  -א :קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדל  pיקותיאל דובער
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סתם לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום
שחוטה ולא סיים הלשון ואע״פ שהנבילה
אצלו כשחוטה וצ״ב טעם הדבר בשינוים
אלו בדברי הרמב״ם ז״ל.
י) והנה עי׳ חולין דף צ״ד ע״ב דמקשה
הגמרא האיך מכרזינן [במקום
שהטבחים ישראלים וכשבאה טריפה לידם
מוכרין אותה לנכרים ומכריזים להודיע
שלא יקנו מהם היום] אמר רב יצחק בר
יוסף נפל בישרא לבני חילא [בא לידינו
בשר לעובד כוכבים ,פירש״י שם] ומקשה
ונימא נפל טריפתא לבני חילא [כלומר
מדוע מכריזין סתם נפל בשר לבני חילא
ולא מכריזים בפירוש נפל בשר טריפה
לבני חילא] ומתרץ לא זבני [ופרש״י דגנאי
הוא להם מאחר שאין אנו רוצים לאוכלה]
ומקשה הגמרא והא קא מטעי להו [כלומר
ואסור משום גניבת דעת] ומתרץ אינהו
דקא מטעו נפשייהו וכו׳.

יא) וברש״י שם ד״ה אינהו כתב וז״ל
אינהו הוא דקא מטעו
אנפשייהו דלא משיילי אי טריפה אי
כשירה והאי דקתני לעיל מפני שמטעהו
[היינו הא דלעיל ע״א שם דאין מוכרין
נבילות וטריפות לעכו״ם מפני שמטעהו]
במוכר לו בחזקת שחוטה וכן הפותח
חביות המכורות לחנוני דאומר לו בשבילך
אני פותחם דודאי גונב לדעתו עכ״ל.
יב) ועיי״ש בתום׳ ד״ה אינהו שהביאו
פירוש רש״י ז״ל דס״ל
דגניבת דעת הוי דוקא באומר לו בפירוש
בפיו והקשו ע״ז וז״ל ואין נראה דהא אלא
א״כ הודיעו קתני דמשמע אפי׳ בסתם
אסור ולא שרי אלא בכה״ג ועוד דמאי
פריך מרב יהודא דפתח ליה לעולא דהא
ודאי שלא הי׳ מטעהו רב יהודא לומר לו
()5( )4
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בשבילך אני פותחן לכך נראה דהתם
בסתם ואסור משו□ דאין לאורח לאסוקי
אדעתי׳ דמכורות לחנוני אבל הבא איבעי
לאסוקי אדעתייהו דטריפה היא עיי״ש.

יג) רע׳ בלח "מ פ״ב מהל׳ דעות שכתב
דהרמב״ם ס״ל כפי׳ רש״י ז״ל
שמה שאמרו בברייתא אין מוכרין נבילות
וטריפות לעכו"□ היינו דוקא במפרש לו
בפירוש בחזקת שחוטה וזהו שכתב
הדמב״ם לא ימכור בשר נבילה במקום
בשר שחוטה וכן מוכח מסוף דברי
הרמב״ם שסיים אפי׳ מלה אחת של פיתוי
ושל גניבת דעת אסור שמכ״ז משמע דס״ל
שאסור רק היכא שגונב דעתו ע״י דיבור
ולא בסתם עיי״שכ>.

>/ים

נז

טו) ומוכח דגם במוכר סתם אם רק יש
מום במקחו צריך להודיע
ללוקח ולא למוכרו בלי להודיע [ואילו הי׳
האיסור דוקא באומר לו בפירוש שאין כאן
מום א״כ הול״ל הי׳ יודע שיש כאן מום
אסור לומר להלוקח שאין כאן מום] ומוכח
מזה דס״ל להרמב״ם דאיסור גניבת דעת
הוי גם במוכר סתם וא״כ סותר דעת עצמו
בהל׳ דעות דס״ל שם דאיסור גניבת דעת
הוי דוקא במפרש בפיו.

טז) לערד קשה בדברי הרמב״ם ז״ל
שמדבריו בהל׳ מכירה משמע
דהך איסורא דמרמה וגניבת דעת הוי רק
במקח וממכר וכמו שכתב אסור לרמות את
בני אדם במקח וממכרי‘ או לגנוב את
דעתם ובהל׳ דעות הרי מפורש בדבריו
שאיסור גניבת רעת הוי בכל דבר גם
במתנה ושאר מילי.

יד) איברא דקשה טובא דמדברי
ז״ל בפי״ח
הרמב״ם
מהל׳ מכירה משמע להדיא דהך איסורא
דגניבת דעת הוי גם בסתם ולא דוק א
במפרש לו בפיו שהרי זה לשונו שם
אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר
או לגנוב את דעתם וכו׳ הי׳ יודע שיש
בממכרו מום יודיעו ללוקח [ובטור ושו״ע
חו״מ ס׳ רכ״ח הלשון אסור לרמות בני
אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם
כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו
ללוקח ע״כ].

יז) ובעיקר הדבר דס״ל להרמב״ם שיש
איסור מיוחד דגניבת דעת
במקח וממכר צ״ע טובא דהרי איסור
גניבת דעת הוי גם באופן שע״י הגניבת
דעת אינו מרויח יותר כסף ואין הלוקח
מפסיד כלום שאין המוכר לוקח יותר
ביוקר ע״י הגניבת דעת ואפ״ה אסור [וכמו
שמפורש להדיא בסמ״ע חו״מ סי׳ רכ״ח
ס״ק ז׳<!) ובלבוש עיר שושן שם וכן מפורש

 )3וכ*כ במ״מ פ׳יח ממאכלות אסורות הי״ד
בדעת הרמב״ם עיי״ש.
ג) ובפרט לפי הפירוש המובא לעיל הערה א
שאסור לרמות היינו בדיבור ולגנוב את דעתם היינו
בסתם א״כ מפורש להדיא ברמב״ם שאסור לגנוב
דעת גם בסתם.
ד) ואף שסיים בסוף ההלכה דאף לגנוב
דעת הבריות בדברים אסור היינו דעיקר האיסור
דבא להשמיענו כאן [וכן הדוגמאות שהביא דהוי
במקה וממכרן הוא דין בפקח וממכר שאסור לגנוב
דעת בזה רק שדרך אגב משמיענו לבסוף שגם

בדברים אסור אבל איסור זה אכ׳׳מ ומבארו בהל׳
דעות ושיעור דבריו הם כך שישנו איסור מיוחד
דגניבת דעת במקח וממכר ומזה מיירי כאן [שלכן
דייק אסור לרמות במקח וממכר ולגנוב דעת ודלא
כבהל׳ דעות שכלל הכל ביחד ולא חלק כלל בין
מקח וממכר למתנה] רק שלבסוף מוסיף שגם
בדברים אסור גניבת דעת וזהו ענין נוסף ואין בזה
החומרא והיסוד דגניבת דעת במקח וממכר וכמו
שמבואר להלן בפנים ודו״ק.
וראה לעיל הערה א דפרישה לטור חו״מ
ה)
שם ר״ל דמיירי באופן שמרויח יותר כסף עיי״ש
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להדיא בשו״ע אדה״ז הל׳ אונאה וגניבת
דעת סי״ב] והטעם בזה משום שחבירו
מחזיק לו טובה בחנם.

יח> ולפ״ז צ״ע מ״ש מקח וממכר משאר
מילי דלכאורה בשניהם צ״ל
אותו איסור כיון שיסוד האיסור [לא
הממון שמרויח בגניבת דעת אלא] החזקת
טובה שחבירו מחזיק לו בחנם ובזה אין
שום נפק״מ בין מכירה לשאר מילי.
יט) רכן בהך איסורא דלא ימכור לעכו״ם
נבילה בחזקת שחוטה ששנאו
הרמב״ם בהל׳ מכירה הרי מיידי ג״כ
באופן שאין כאן הפסד ממון לעכו״ם ע״י
הגניבת דעת והאיסור רק משום החזקת
טובה בחינם.

כ) רעי׳ בתו׳ חולין דף צ״ד ע״ב ד״ה
אמר אביי שכתבו בתוך דבריהם
והא דקתני מציעתא דאין מוכרין נבילות
וטריפות לעובד כוכבים מפני שמטעהו
דוקא במכירה הוא דאסור לפי שהעובד
כובבים נתן מעות בתורת שחוטה [ובחי׳
הרמב״ן ז״ל בד״ה הא דתניא ז״ל דלית לי׳
לתנא דברייתא גניבת דעת במתנה אלא
במכירה דקיהיב דמי שחיטה עיי״ש] אבל
בשולח דורן לא חיישינן עיי״ש.
כא) והיינו דהתו׳ מחלקים באיסור גניבת
דעת בעכו״ם בין מכירה
ובדברי חמודות על הרא״ש חולין שם אות פ׳ כתב
כהסמ״ע עיי״ש.
ועי׳ בפרישה לטור יו״ד סימן קי״ז אות
ו)
ד׳ שכתב דהטעם לחלק בין מכירה למתנה משום
דבמתנה דלא יהיב דמי אינו מחזיק לו טובה יותר
בשביל החשיבות העודפת בכשרה מבטריפה כ״א
בשביל המתנה עצמה מחזיק לו טובה משא״ב
במכירה שמעלה לו בדמים בשביל חשיבותה שהיא

מים

למתנה והטעם בזה משום דבמכירה הרי
נתן העכו״ם מעות בתורת שחוטה וא״כ
ע״י הגניבת דעת מרויח הישראל יותר כסף
משא״ב במתנה דהוי רק החזקת טובה
בחנםי>.
כב) אכן בדברי הרמב״ם ז״ל הרי אאפ״ל
כן דמדברי הרמב״ם משמע
להדיא דהך דינא דלא ימכור לעכו״ם בכלל
שחוטה הוי גם באופן שאינו לוקח יותר
כסף עבור זה דהר נבילה שחוטה ואפ״ה
אסור משום החזקת טובה בחנם.',

כג) רכדמרכד! מזה שסיים הרמב״ם דלא
נבילה
ימכור לעכו״ם
בכלל שחוטה ואע״פ שהנבילה אצלו
כשחוטה ואם נאמר שמיידי באופן
שהישראל לוקח יותר כסף עבור זה דהוי
""שחוטה א״כ מה נפק״מ בזה שהנבילה
אצלו כשחוטה והרי האיסור משום שגונב
דעתו ולוקח יותר כסף בחנם.
כד) ובע״כ צ״ל שלהרמב״ם מיידי באופן
שאין כאן הרוחת כסף עי״ז
שהיא שחוטה ואפ״ה אסור משום שמחזיק
לו טובה בחנם ולכן שפיר משמיענו דאף
שאצל העכו״ם נבילה בשחוטה וא״כ ס״ד
אמינא שאין העכו״ם מחזיק לו טובה עבור
זה דהוי שחוטה שהרי אצל העכו״ם אין
נפק״ם בין נבילה לשחוטה ולזה קמ״ל
הרמב״ם דאפ״ה יש כאן החזקת טובה.
של כשרה עיי״ש ,אבל להרמב״ם ז״ל דבמכירה
ג׳׳כ אינו מעלה בדמים והאיסור משום החזקת
טובה א״כ גם במתנה כן ודו״ק.
וכ״כ בשו״ע אדה׳־ז הל׳ אונאה וגניבת
ז)
דעת סי״ב ואפי׳ לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו
הפסד להנכרי אסור מד״ס כגון למכור לו בשר
נבילה בחזקת שחוטה עיי״ש וכ״כ בב״ח לטור שם
והיינו כשיטת הרמב״ם וכמש״ב בפנים.
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כה) [והטעם בזה ע״ד מש״כ רש״י ז״ל
חולין שם ע״א גבי ניקור
הגיד בד״ה משום דגונב דעתו דעובד
־כוכבים כסבר שישראל זה אוהבו מאד
שתקנה וטרח בה ליטול גידה עד שנראית
לעצמו ואח״כ נתנה לו והוא לא נטלה
ונמצא מחזיק לו טובה חנם עיי״שך) וכיון
שכן הדרא קושיא לדוכתא מ״ש מקח
וממכר ממתנה דבשניהם צ״ל אותו איסור
משום החזקת טובה בחנם.
כו) ונמצא דדברי הרמב״ם ז״ל צ״ע ,הא׳
דחלק דיני איסור גניבת דעת,
חלק בהל׳ דעות וחלק בהל׳ מכירה ,הב׳
דדין דלא ימכור לעכו״ם נבילה בחזקת
שחוטה שנאו בהל׳ דעות וחזר ושנאו בהל׳
מכירה ,הג׳ דבהל׳ דעות נקט נבילה
במקום שחוטה ובהל׳ מכירה נבילה בכלל
שחוטה ,הד׳ דבהל׳ מכירה סיים ואע״ם
שהנבילה אצלו כשחוטה משא״ב בהל׳
דעות.

י>ים

נט

איסור מיוחד במקח וממכר דוקא משא״כ
בהל׳ דעות ,הז׳ מה הטעם לחלק באיסור
גניבת דעת בין מקח וממכר לשאר מילי.

— ב —
כח) ואשר יראה לומר בזה דביסוד הדין
דאיסור גניבת דעת נראה דיש
בזה ב׳ דינים ,הא׳ דין בהלכות הנהגות
ומדות טובות שצריך האדם להנהיג עצמו
בהן ויסודו המ״ע דוהלכת בדרכיו [ומנאה
הרמב״ם כסהמ״צ מ״ע ח׳ ובס׳ החינוך
מ״ע תרי״א וכן שאר מוני המצות].
כט) וכמו״ש הרמב״ם בהל׳ דעות פ״א
ה״ה ומצווין אנו ללכת
בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים
הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו
עיי״ש אשר לכן אסור לשקר ט) ולגנוב דעת
הבריות ולהיות אחד בפה ואחד בלב אלא
שפת אמת ורוח נכון ואיסור זה הוי דין
בהגברא שצריך להקנות בעצמו מדות
טובות ולא להתנהג במדות רעות וכר.

כז) הה׳ דבהל׳ דעות משמע דאיסור
גניבת דעת הוי דוקא במפרש
כפיו משא״ב בהל׳ מכירה משמע דהוי גם
בסתם ,הו׳ דבהל׳ מכירה משמע שישנו

ל) והב׳ דין בהל׳ אונאה שאסור לאדם
להונות את חבירו ויסודו הל״ת

ח) ועי׳ בפרישה סימן רכ״ח אות ו׳ שכתב
במוכר נבילה בחזקת כשירה שהנבילה אינה טוב
ואינו ברי לגוף כשחוטה עיי״ש [ולפ״ז הר״ז דוקא
כשמוכר לו נבילה שלא נשחטה במקום שחוטה
משא״ב נבילה שנתנבלה בשחיטה שאין נפק״מ
לגוף בין זה לשחוטה כשירה ולפ״ז הפרישה
חולק על הב״ח לטור שם ודו״ק ולא קשה
משהק״ש באנציקלפדי׳ הלמודית ערך גניבת דעת
הערה  28ודו״ק] .ובאנציקלפדי׳ תלמודית ערך
גניבת דעת הערה  28הקשו דא״כ הר״ז גניבת ממון
עיי״ש ואין כאן קושיא כלל ,הא׳ דהרי יתכן שלקח
ממנו דמי נבילה ואפ״ה אסור משום החזקת טובה
וכמ״ש מהרש״א בח״א לחולין צ״ד ע״א כה״ג גבי
סנדל של מתה עיי״ש ובב״ח לטור שם ,והב׳ דהרי
הפרישה בעצמו כתב בטור יו״ד סימו פי״ז אות ד־

שהאיסור במכירה משום שמעלה לו בדמים בשביל
חשיבותה ולשיטתו אזיל והרי כך היא שיטת התו׳
והרמב״ן וכר שלקח מהעכו״ם דמי שחוטה דהוי
יותר מדמי נבילה [ותמיהני שהקשו על הפרישה
ולא הקשו כן על התו׳ והרמב״ן וכר וכן מדוע
בכלל לא הביאו שיטת התו׳ והרמב״ן וכר
באנציקלפדי׳ תלמודית שם] והב״ח אזיל בשיטת
הרמב״ם שכתב ואע״ם שהנבילה אצלו כשחוטה
וכמש״ב בפנים ודו״ק.
ט) וע׳ רמב״ם הל׳ דעות פ״ה ה״ז ולא
ישנה בדיבורו וכד עיי״ש אבל שם הוא דין רק
בתלמיד חכם וכמ״ש שם הרמב״ס להדיא משא׳־כ
כשגונב ומרמה חבירו שיחשוב שהוא אוהבו
ובאמת אינו כן זה אסור בכל אדם ,ועי׳ שר׳ע
אדה״ז סימז לנ׳־ו ב׳ ואכ״מ ודו״ה.
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דוכי תמכרו ממכר
עמתך אל תונו איש
שאסור להונות את
היכא שיש שינוי
האונאה.

חלק ראשון — ים המלך

לעמתך או קנה מיד
את אחיו שנלמד מזה’>
חבירו במקח וממכר
במחיר החפץ ע״י

לא) ונכלל בזה ג״כ הך איסורא דמרמה
וגניבת דעת במקח וממכר גם
היכא שאינו מרויח יותר כסף עי״ז רק
שחבירו מחזיק לו טובה בחנם דזה נכלל
ג״כ באונאה שע״י האונאה השיג עבור
החפץ גם החזקת טובה נוסף על מחיר
החפץ [ובקרית ספר פי״ח מהל׳ נ^יכה
ז״ל אסור לדמות במקח וממכר וגניבת
דעת נמי נראה דהוי דאורייתא עיי״ש,
והיינו דאיסור אונאה הוי היכא שע״י
האונאה משיג או יותר כסף או החזקת
טובה] ,ואיסור זה הוי מצד החפצא דהיינו
הכסף או החזקת טובה שמשיג ע״י אונאה.

לב) [ודוגמא לזה ע״ד איסור גזילה שיש
בזה ג״כ ב׳ דינים מצד
החפצא שמחסר וגוזל ממון חבירו ומצד
הגברא דהוי מדה ומעשה רשע וכמו״ש
בשו״ת חכם צבי סימן כ״ו שלכן גם גזל
עכו״ם אסור והיינו מצד הגברא לבד
משא״ב גזל ישראל שאסור גם מצד
החפצא ונתבאר באריכות בדברינו להלן
סימן כ׳ עיי״ש באריכות].
לג) אשר ב׳ דינים אלו באיסור גניבת
דעת הנה דין הא׳ משום
י) ועי׳ ספורנו על התורה ויקרא כ״ה י״ז ולא
תונו אפי׳ בדברים וגניבת דעת ועצות רעות אפי׳ בלי
שום דררא דממונא עיי״ש ,ומוכה דס״ל דזה נלמד
מפסוק ולא תונו שמוה נלמד האיסור דאונאת דברים
ונמנה בלאו מיוחד מלבד הלאו דאל תונו ,אכן
מדברי שו״ע אדה״ז הל׳ אונאה וגניבת דעת מוכח
כמ״ש בפנים שנכלל בכלל הלאו דאונאה דוכי

מים

המ״ע דוהלכת בדרכיו דהוי דין בהגברא
נקטה הרמב״ם בהל׳ דעות ובא בהמשך
למ״ש שם הרמב״ם לפנ״ז בפ״א שישנה
המ״ע דוהלכת בדרכיו ללכת בדרכי השי״ת
ולהדמות אליו כפי כחינו וממשיך לבאר
־™*שם כל המדות והדרכים הישרים שנכללו
במ״ע זו ובהמשך לזה הביא בפ״ב ג״כ
דיני איסור גניבת דעת לשקר ולרמות את
חבירו דנבלל ג״כ במ״ע זו.
לד) משא" כ דין הב׳ באיסור גניבת דעת
משום הל״ת דאונאה דהוי
דין בהחפצא הנה זה השמיענו הרמב״ם
ז״ל בהל׳ מכירה פי״ח ובא בהמשך למ״ש
שם הרמב״ם לפנ״ז פי״ב מהל׳ מכירה
שאסור להונות במקח וממכר משום הל״ת
דלא תונו ומסביר שם כל דיני אונאה
ובהמשך לזה משמיענו בפי״ח שנכלל בזה
ג״כ איסור גניבת דעת במקח וממכר היכא
שע״י האונאה מקבל החזקת טובה בחנם.

לה) ויסוד לזה נראה דהנה הדוגמאות
שהביא הרמב״ם ז״ל בהל׳
מכירה מקורם בב״מ דף ס׳ ע״א וע״ב
עיי״ש והדוגמאות שהביא הרמב״ם בהל׳
דעות נשנו במסכת חולין דף צ״ד ע״א
עיי״ש.
לו) ולכאורה צ״ע דהרי יסוד האיסור
בדברים הנשנים בב״מ דף
ס׳ מיירי ג״כ באופן שע״י הגניבת דעת
אינו מרבה במחיר הדבר ואפ״ה אסור
תמכרו ממכר וגו׳ אל תונו שהרי דיני גניבת דעת
סדרן אדה״ז בסעיף י״א ואילך ואילו האיסור
דאונאת דברים סדר בסעיף כ״ז ואילך ומתחיל שם
כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים וכו׳
ומוכח שכל הדינים שלפנ״ז נכללו בלאו דאונאת
ממון ןמשא״כ ברמב״ם וטור ושו״ע נזכר מקודם דין
אונאת דברים ואח״כ דיני גניבת דעתז ודו"?!.
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משום גניבת דעת [וכמפורש להדיא
ל־במאירי 3׳׳מ שם ד״ה אין מפקסין5עיי״ש
ועוד דאל״ב פשיטא הוא דהוי אונאה ממש
ומאי קמ״ל] וא״ב מ״ט לא נשנו בב״מ שם
שאר הדוגמאות שהובאו בחולין דף צ״ד
ע״א שאסורים משום גניבת דעת ומ״ט
חלקם הש״ם חלק בב״מ וחלק במס׳
חולין.
לז) אכן הביאור בזה עפמשנ״ת דבאיסור
גניבת דעת יש ב׳ דינים משום
אונאה ומשום והלכת בדרכיו אשר לפ״ז
הרי מובן דבב״ט דף ס׳ מבואר יסוד הדין
דאסור לרמות ולגנות דעת משום אונאה
ובא בהמשך לכל דיני אונאה המבוארים
שכ^-בפר^ הזהב לפנ״ז.

לח) ובמשך לזה נקט דין גניבת דעת
במקה וממכר שיסודו ג״כ
משום אונאה גם היכא שאין שינוי במחיר
החפץ רק שחבירו מחזיק לו טובה בחנם
ולכן נקט הדוגמאות דשייכי במקח וממכר
דוקא משא״ב בסוגיא דחולין דשם מבואר
יסוד הדין דגניבת דעת משום המ״ע
דוהלכת בדרכיו ולכן שם הובאו כל שאר
הדוגמאות דהוי בשאר מילי ג״כ’״).
לט) ומתורץ לפ״ז הא דסדר הרמב״ם
הל׳ גניבת דעת חלק בהל׳
דעות וחלק בהל׳ מכירה ,והיינו משום
דבהל׳ דעות מביא דין גניבת דעת משום
המ״ע דוהלכת בדרכיו הנשנה במסכת
חולין דף צ״ד ובהל׳ מכירה מביא אסור
יא) ועי׳ תוספתא דב״ב פ״ו וצ״ע ומשמע
קצת כשיטת [ראה להלן הערה כ״ה) אדה״ז ודו״ק.
יב) עי׳ דמאי פ״ד מ״ד ואם הי׳ כהן או עני
למודים לאכול אצלו יבואו ויאכלו ובלבד שיודיעם
ובשנות אלי להגר״א וכ׳־כ ברש״ש ותפארת ישראל
ומשגה אחרונה שם פירשו דהטעם שאם לא ידעם

«ים

סא

גניבת דעת משום הל״ת דאונאה הנשנה
בב״מ בפרק הזהב [ונפק״מ בין הנך ב׳
דינים וכמשי״ת].

מ) והא דנקט הדין דלא ימכור לעכו״ם
נבילה במקום טריפה בין בהל׳
דעות ובין בהל׳ מכירה היינו משום דבהך
דינא דלא ימכור לעכו״ם נבילה במקום
טריפה ישנם ב׳ אופנים אופן אחד שעובר
משום המ״ע דוהלכת בדרכיו ודין זה נקטו
בהל׳ דעות ואופן ב׳ דעובר משום אונאה
[מד״ס עכ״פ] ונקטו בהל׳ מכירה וכמו
שיתבאר לפנינו בעז״ה.

— ג



מא) והנה הנפק״מ בין הנך ב׳ דינים
באיסור גניבת דעת נראה דהך
איסורא דגניבת דעת משום המ״ע דוהלכת
בדרכיו דהוי דין בהגברא הוא דוקא באופן
שגונב דעתו ע״י דיבור’כ> דזה הוי מדה רעה
וכו׳ דאין פיו ולבו שוין והוי אחד בפה
ואחד בלב [וכלשון הרמב״ם בהל׳ זו
דגניבת דעת בהל׳ דעות שם].

מב) משא״כ הך דינא דאיסור גניבת דעת
משום הל״ת דאונאה הוי
גם היכא שמאנה את הכירו בסתם כיון
שהיסוד בזה משום החפצא שמאנה ומשיג
בחנם יותר כסף או החזקת טובה א״ב מה
אם שיקר בפיו או בסתם דסו״ס יש כאן
איסור אונאה מצד הנפעל שהשיג יותר
משויות החפץ.
יחשבו שנותן להם חולין משלו והוי גניבת דעת
אכן עי׳ בפי׳ המשנה להרמב״ם ז״ל שם שפי׳ טעם
אחר וצ״ע מדוע לא פי׳ משום גניבת דעת ,אכן
להמבואר בפנים מובן דהתם הרי אינו גונב דעת
בדיבור רק בסתם וממילא שאין בזה איסור גניבת
דעת להרמב״ם ז״ל.
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חלק ראשון  -ים המלך

מג) ועוד נפק״ט בין הנך ב׳ דינים הוא דהך
__איסורא דגניבת דעת משום המ״ע
דוהלכת בדרכיו פשוט דהוי בכל מילי ולאו
דוקא במקח וממכר דמאי נפק״ט באיזה דבר
גונב דעתו כיון שיסוד האיסור מצד הגברא
שמשקר וגונב דעת ומצד זה הרי אין נפק״מ
בין מקח וממכר לשאר מילי.

מד) משא״ב האיסור דגניבת דעת הנכלל
בלאו דאונאה פשוט דהוי
רק במקה וממכר לבד דהרי בלאו דאונאה
כתיב וכי תמכרו ממכר והיינו דהוי דין
מיוחד במקח וממכר שאסור למכור חפץ
ולהשיג יותר משווי׳ בין אם משיג יותר
כסף או החזקת טובה דכ״ז נכלל באונאה
משא״ב בשאר מילי הרי לא שייך בזה
איסור אונאה כלל.
מה) אשר לפ״ז מיושב היטב הא
דהקשינו לעיל דמדברי
הרמב״ם ז״ל בהל׳ דעות משמע דאיסור
גניבת דעת הוי רק בדיבור ואילו מדבריו
בהל׳ מכירה משמע שאסור לגנוב דעת
בכל אופן גם בסתם.
מר) ולמש" כ מיושב והיינו דבהל׳ דעות
דנקט איסור גניבת דעת
משום מ״ע דוהלכת בדרכיו ואיסור זה הוי
רק היכא שגונב דעת ע״י דיבור כנ״ל ולכן
נקט שם הרמב״ם ה ך איסור רק בגונב דעת
בדיבור משא״כ בהל׳ מכירה ששם מבואר
איסור גניבת דעת משום הלאו דאונאה
ובזה הרי אין נפק״ם אם מאנהו בדיבור או
בסתם לכן שפיר נקט הך איסורא גם בגונב
דעת בסתם.

מז) וכן מתורץ ג״כ מה שהקשינו על
יגז וכמ״ש בלח׳׳מ הל׳ דעות שם להוכיח

מים

בהל׳
דמדבדיו
ז״ל
הרמב״ם
מכירה משמע שהוא איסור מיוחד לגנוב
דעת במקח וממכר ואילו בדבריו בהל׳
דעות מפורש דהוי איסור בכל דבר.

מח) ולמשנ״ת מיושב שפיר דאיסור
גניבת דעת שבהל׳
דעות שיסודו משום מ "ע דוהלכת בדרכיו
שפיר הוי בכל מילי כיון שהעיקר מצד
הגברא משא״כ איסור גניבת דעת
שמשמיענו הרמב״ם בהל׳ מכירה שנכלל
בלאו דאונאה זה הוי רק במקח וממכר
לבד ככל איסור אונאה דהוי רק במכירה
וכמו שנתבאר.
מט) ויתיישב לפ״ז ג״כ הא דבהל׳ דעות
נקט הרמב״ם הלשון לא
ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר
שחוטה ואילו בהל׳ מכירה כתב ואין
מוכרין לנכרי בשר נבילה בכלל שחוטה
והקשינו לעיל מדוע בהל׳ מכירה נקט
הלשון בכלל שחוטה ובהל׳ דעות במקום
שחוטה.

נ) ולמשנ״ת מיושב והיינו דההפרש בין
במקום
נבילה
הלשון
שחוטה להלשון נבילה בכלל שחוטה הוא
דהלשון נבילה במקום שחוטה משמעו
שאמר להנכרי שיתן לו שחוטה ובמקומה
נתן לו נבילה’" משא״כ הלשון נבילה בכלל
שחוטה משמע שנתן לו הרבה בשר
שחוטה ובכלל זה נתן ג״כ נבילה.
נא) ונמצא שהנפק״ט בזה היא דנבילה
במקום שחוטה היינו שאומר
לו בפירוש שהיא שחוטה משא״ב הלשון
נבילה בכלל שחוטה היינו שבכלל ובתוך
מלשון זה שמיידי בגונב דעת בדיבור עיי״ש.

אפיקי מים  -א :קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדל בן יקווניאל דובער ( }51)4עמוד מס 65הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אפיקי

סימן ב :כענץ איסור גניבת דעת

י5ןים

סג

השחוטות נתן לו ג״כ נבילה והעכו״ם
טועה מעצמו שהכל שחוטה ונמצא שבזה
הוי גניבת דעת בסתם ולא בדיבור ודו״ק.

אוהבו מאד ששחטה ותקנה שתהי׳ ראוי׳
לעצמו ואח״כ מכרה לו וכמו״ש דש״י ז״ל
גבי ניקור הגיד).

נב) ולכן בהל׳ דעות שמבאר איסור גניבת
דעת משום מ״ע דוהלכת בדרכיו
דהוי רק בגונב דעת ע״י דיבור נקט הלשון
נבילה במקום שחוטה משא״ב בהל׳ מכירה
דנקט איסור גניבת דעת משום לאו דאונאה
דהוי גם בסתם נקט הלשון נבילה בכלל
שחוטה להשמיענו דגם בסתם אסור ולאו
דוק א היכא שגונב דעתו בדיבור.

נו) משא״ב בהל׳ דעות שמבאר יסוד דין
גניבת דעת משום מ״ע
דוהלכת בדרכיו ויסוד האיסור בזה דוקא
כשגונב דעתו בדיבור ומיירי באופן שאמר
לו בפירוש שנותן לו שחוטה והאיסור
משום הגברא וכנ״ל ובזה פשיטא דאסור
גם בעובד כוכבים ולכן לא הוצרך
הרמב״ם ז״ל להשמיענו ואע״פ שהנבילה
אצלו כשחוטה.

נג) לס"ז מיושב ג״כ הא דבהל׳ מכירה
סיים הרמב״ם הלשון ואע״ם
שהנבילה אצלו כשחוטה משא״ב בהל׳
דעות שכתב ולא ימכור לעכו״ם נבילה
בכלל שחוטה ולא סיים הלשון ואע״ם
שהנבילה אצלו כשחוטה.

נד) אשר לפי דברינו הנ״ל מיושב היטב
והוא דבהל׳ מכירה שמבואר
יסוד הדין דגניבת דעת משום לאו דאונאה
שבזה יסוד האיסור משום החפצא והנפעל
שמשיג יותר משויות החפץ ולכן בזה
דאע״פ
להשמיענו
הרמב״ם
הוצרך
שהנבילה אצל העכו״ם כשחוטה ואין
נפק״ם אצלו כלל בין נבילה לשחוטה
וא״כ סד״א שאין בזה אונאה שאין
העכו״ם מחזיק טובה להישראל כלל
בשביל זה שהיא שחוטה.

נז) ומובן ג״ב הא דנקט הרמב״ם הך
הילבתא דאין מוכרין לעכו״ם
נבילה במקום שחוטה ב׳ פעמים בהל׳
דעות ובהל׳ מכירה והיינו משום שהם ב׳
דינים נפרדים דבהל׳ דעות מיידי באופן
שגונב דעת ע״י דיבור דוקא ואסור משום
המ״ע דוהלכת בדרכיו וזה אסור בכל
מילייי‘.

נח) משא" כ בהל׳ מכירה שמיירי בגונב
דעתו במקח וממכר וזה
אסור גם בסתם משום איסור אונאה ונמצא
דאין כאן חזרה על אותו דין רק דהוי ב׳
אופנים נפרדים ,הא׳ בהל׳ דעות והב׳ בהל׳
מכירה וכמו שנתבאר.

— ד —

נה) ולזה קמ״ל שאפ״ה אסור משום
גניבת דעת שהעכו״ם מחזיק
לו טובה מ״מ (וכנ״ל שחושב שהישראל

נט) ויסוד לזה נראה דהנה בחולין צ״ג
ע״ב במשנה שולח אדם ירך
לעובד כוכבים שגיד הנשה בתוכה מפני

יד) והא דנקט בהל׳ דעות הלשון לא ימכור
אף דהוא הדין במתנה י״ל דהיינו טעמא משום
שאסור ליתן לעכו״ם מתנו! חנם כמבואר בע״ז דף

כ׳ ע״א וברמב״ם הל־ עכו״ם פ״י ה״ד והל׳ זכייה
ומתנה פ״ג הי״א וטור ושר׳ע חו״מ סימן רמ״ט
עיי״ש.
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שמקומו ניכר ופרש״י ואין חוששין שמא
יחזור וימכרנה לישראל ויאכלנו בגידה
דכיון דשלמה היא מקומו של גיד הנשה
הי׳ ניכר אם נחטט הימנה והלוקח מבין
שלא ניטל ונוטלו .ובגמרא פריך היכי זבני
ישראל בשר מעובד כוכבים עיי״ש.

ס׳) ובגמרא שם מקשה על המשנה
ומתרץ ואיבעית אימא
[טעמא דמתניתין דאמר חתוכה לא לישדר
עם גידה פרש״י] משום דקא גניב לי׳
לדעתי׳ [ופי׳ רש״י דעובד כוכבים כסבור
שישראל זה אוהבו מאד שתקנה וטרח בה
לעצמו ואח״ב
ליטול גידה עד שנראית
אוצרתחכמת
נתנה לו והוא לא נטלו ונמצא מחזיק לו
טובה בחנם] דאמר שמואל אסור לגנוב
דעת הבריות ואפי׳ דעתו של עובד כוכבים.

סא) וממשיך הגמרא והא דשמואל לאו
אלא
איתמר
בפירוש
מכללא איתמר דשמואל הוי קא עבר
במברא [ספינה רחבה שעוברין בה את
הנהר ,פירש״י] א״ל לשמעי׳ פייסיה
למבורי׳ [תן שכרו לבעל המעבורת,
פירש״י] פייסי׳ ואיקפד מ״ט איקפד אמר
אביי תרנגולת טריפה הואי ויהבה לי׳ במר
דשחוטה [בחילוף שחוטה בחזקת שחוטה
וכו׳ ,פירש״י שם] רבא אמר אנפקא א״ל
לאשקויי ואשקיי׳ חמרא מזיגא [והעובד
כוכבים סבור שהיין חי ,פירש״י].
סב) ומקשה הגמרא וכי מכללא מאי
[ופי׳ רש״י מה לנו אי
איתמר בכלל או בפירוש הא מהא כללא
שפיר שמעינן ואמאי אשמעינן גמרא דלאו
בפירוש איתמר ומה יש לנו לגמגם בכלל
זה].

סג) ומתרץ הגמרא דלמ״ד טריפה הואי

מים

איסורא
תשהא
אמאי
א״ל
[ופי׳ רש״י איכא למימר דלאו משום גניבת
דעת איקפד אלא משום דאשהייה עד
השתא] למ״ד אנפקא א״ל לאשקויי אנפקא
חייא משמע [משום יקרא דידיה איקפד
שעבר על דבריו ,פירש״י שם] ע״כ סוגיית
הש״ס שם.

סד) והנה סוגיא זו תמוה מאד ,דמה צריך
להוכיח משמואל הך דינא
דאסור לגנוב דעת העכו״ם והוי רק מכללא
לבד ויש לדחות ההוכחה משמואל
ולכאורה הרי ברייתא מפורשת להלן
בסוגיא שם דמוכח מינה דאסור לגנוב דעת
העכו״ם.
סה) דאיתא שם בברייתא ומפני שני
דברים אמרו אין מוכרין
לעובדי כוכבים נבילות וטריפות אחד מפני
שמטעהו [דהיינו גניבת דעת] ואחד שמא
יחזור וימכרנה לישראל הרי להדיא
בברייתא זו דאיסור גניבת דעת הוי גם
בעכו״ם ומדוע הוצרכה הגמרא להביא הך
דשמואל ומצאתי בחי׳ הריטב״א ז״ל
שהקשה קושיא זו.

סו) ובחי׳ הריטב״א ז״ל תירץ דאי
מההיא הו״א דוקא במכר כי
התם שנכרי נותן דמים אבל בדורון אין בו
משום גניבת דעת לגבי אינו יהודי קמ״ל
דשמואל דאף בזו אסור לגנוב דעת האינו
יהודי עיי״ש אכן עי׳ בחי׳ הרמב״ן ז״ל
לדף צ״ד ע״ב ד״ה הא כתב בתוך דבריו
דלית לי׳ לתנא דברייתא גניבת הדעת
במתנה אלא במכירה דקיהיב דמי שחיטה
ודשמואל מכירה הוות שהרי בשכר נתנה
לו עיי״ש.

סז) רכ״כ בחי׳ הרשב״א ז״ל שם וז״ל
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דעת
לגניבת
ליחוש
קשיא
ואי
ובדשמואל לעיל איכא למימר דלתנא
דברייתא לית לי׳ גניבת דעת בנכרי במתנה
אלא במכר דקיהיב דמים ודשמואל מכירה
הוה דהא שכר מעברא קא יהיב עיי״ש.

סח) וכן מוכח מפי׳ רש״י ז״לםי> שפי׳
פייסי׳ למכרי׳ תן שכרו לבעל
המעבורת וא״כ הר״ז מכירה דמה לי נותן
חפץ עבור דמים או עבור חוב שחייב וכ״כ
הרא״ש ז״ל שם סימן י״ח דהא דשמואל
",כמין מכר הי׳ עיי״ש וא״כ הדרא קושיא
לדוכתא דמה צריך להא דשמואל ותיפוק
לי׳ דברייתא ערוכה היא שאסור לגנוב
דעת העכו״ם.

סט) ועו״ק טובא דמ״ט לא דחו בגמרא
הא דמוכח משמואל דשאני
התם דמכירה הואי ולכן הוא דאסור לגנוב
דעת העכו״ם משא״ב במשנתינו דהוי דורון
אין בזה איסור דגניבת דעת בעכו״ם וכבר
הקשה כן במעדני יו״ט על הרא״ש שם
אות ר׳ ונשאר בקושיא עיי״ש.
ע) ואשר יראה לומר בזה עפמשנ״ת
שבאיסור גניבת דעת יש ב׳
דינים הא׳ משום מ״ע דוהלכת בדרכיו
והב׳ משום לאו דאונאה ,ולפ״ז נראה
דחלוק הך דינא וחידושא דשמואל דאסור
לגנוב דעת העכו״ם מהדין המבואר
בברייתא שאין מוכרין נבילות וטריפות
לעכו״ם משום גניבת דעת דהדין המבואר
טו) ועי׳ תרומת הכרי סימן רכ״ח ד״ה
מעתה מש״ב בדעת רש׳׳י ז״ל.

טז) וכמש״ב רש״י ז״ל שנתן לו התרנגולת
טריפה במר דשחוטה בחזקת שחוטה ובתי׳ חת״ס
שם דפירושו שנתנה לו סתם וגוי סבור שהיא
שחוטה עיי״ש.

£ןים

סה

בהברייתא יסודו משום המ״ע דוהלכת
בדרכיו ומיירי באופן שאומר לו בפירוש
שמוכר לו כשרה ומוכר נבילה ובזה שפיר
אסור משום המ״ע דוהלכת בדרכיו.

עא) אכן שמואל חידש לן שאסור לגנוב
דעת העכו״ם במכר [וכהאי
עובדא דשמואל דהוי מכר וכמו״ש
הראשונים כנ״ל] גם היכא שאינו גונב
דעתו בדיבורטז> ואפ״ה אסור משום דין
אונאה.
עב) ובזה משמיענו שמואל דאף דלאו
דאונאה אינו בעכו״ם דלא
תונו איש את אחיו כתיב [וכמבואר להדיא
בבכורות דף י״ג ע״ב]־י> אפ״ה אסור לגנוב
דעת העכו״ם מדין אונאה מדברי סופרים
עכ״פ [וכמו״ש אדה״ז הל׳ אונאה וגניבת
דעת סי״ב שאיסור גניבת דעת בעכו״ם
הוא מד״סיזז) וכ״כ בב״ח לטור שם עיי״שן.
עג) ועס״ז מובן הא דהוצרך הגמרא
להביא הך דשמואל והיינו
משום דבמשנתינו דשולח ירך לעכו״ם
ואינו אומר לו בפירוש שנקר את הגיד
וא״כ אין בזה איסור גניבת דעת משום
המצות עשה דוהלכת בדרכיו ולכן הביא
הך דשמואל דמוכח מיניה שגם בלי
דיבור אסור לגנוב דעת העכו״ם במכר
עכ״פ מדין אונאה בעכו״ם מד״ס
ובתירוץ זה ס״ל להגמרא שגם המשנה
דשולח ירך מיירי באופן דמכירה’ >°ושפיר
יז) וברמב״ם פי״ג מהל׳ מכירה
וטושו״ע חו״מ סימן רכ״ז סכ״ו עיי״ש.
יח) ומ״ש הרמב״ם פי״ת ה״א ממכירה
הלשון ואחד עכו״ם ואחד ישראל שדים בדבר זה
הבוונה ששוים שבשניהם אסור אבל מ׳׳מ בישראל
הוי מה״ת ובעכו״ם מד״ס.
יטז ועי׳ שו״ת הרשב״א סימז ח׳.
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ה״ז

סו

אפיקי '

חלק ראשון  -ים המלך

אסור משום גניבת הדעת גם בסתם משום
אונאה.‘5

עד) ומתררץ לפ״ז קושית ה מעדני יו״ט
דמה מוכיח משמואל דהוי
מכר למשנתינו דהוי מתנה ולמשנ״ת הנה
בתירוץ זה ס״ל להגמרא דגם משנתינו
מיירי במכירה ושפיר הוכיח משמואל.‘"5

עה) ולהמבראר הרי יש לנו מקור לב׳
ימכור
דלא
הדינים
לעכו״ם נב״לה במקום שחוטה שבהל׳
דעות ושבהל׳ מכירה דהדין שבהל׳ דעות
דלא ימכור לעכו״ם נבילה במקום שחוטה
מקורו מהברייתא דאין מוכרין נבילות
וטריפות לעכו״ם משום שמטעהו דמיירי
כ) ועפ״ו יש לפרש פי׳ חדש בהא דקאמר
הגמרא לדחות הראי׳ משמואל למ״ד אנפקא א״ל
לאשקוי אנפקא חיי משמע ופי׳ רש״י משום יקרא
דידה איקפד שעבר על דבריו ובפי׳ רבינו גרשום
שם אנפקא חייא משמע כלומר שאינו מזוג ומיחזי
כגזל גמור עיי״ש[ .ומדבריו יש להוכיח ג״ב דהא
דשמואל הוי כמכירה וכבפנים אות ס״ו ודו״ק]
ולפמ״ש בפנים י״ל דכוונת הגמרא אנפקא חייא
משמע וא״כ הו״ל כדיבור ובזה גניבת דעת אסור
משום המ״ע דוהלכת בדרכיו ואין ראי׳ משמואל
דאסור גם בסתם משום אונאה ודו״ק.
בא) איברא דלשיטת הרא״ש עדיין נשאר
קושיית המעדני יו״ט דמדברי הרא״ש משמע
דהתירוץ דגניבת דעת ס״ל גם במתנה כן עיי״ש
ודו״ק.
כב) ואה״ג אחר שחידש שמואל דינו הנה
האיסור בהברייתא הוי גם בסתם כיון דהוי במכירה
אבל גם בלי שמואל אסור בהברייתא משום מ״ע
דוהלכת בדרכיו כיון דהוי בדיבור ואה״ג שאסור גם
במתנה ודו״ק.
כג) וע׳ מ״מ ולח״ט הל׳ מאכלות אסורות
פ״ח הי״ד ולפמ״ש בפנים מתורץ קושיות הלח״מ
אפיקי מים  -א :קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדלבןיקותיאלדובער

מים

מגנבת דעת בדיבור ויסודו משום המ״ע
דוהלכת בדרכיו ,‘55והדין דהל׳ מכירה
מקורו מדברי שמואל שאסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעת העכו״ם שמיידי בסתם
משום
וממכר
אסור במקח
ואפ״ה
אונאה“‘.
עו) ונתבאר בדברינו דלשיטת הרמב״םני)
ז״ל ישנם ב׳ דינים באיסור
גניבת דעת ,הא׳ באופן שגונב דעת בדיבור
וזה אסור בין במכירה בין בשאר מילי וגם
בעכו״ם משום המ״ע דוהלכת בדרכיו,
והב׳ באופן שגונב דעת במקח וממכר וזה
אסור אפי׳ בסתם משום לאו דאונאה
בישראל מה״ת ובעכו״ם מד״ס וכמו
שנתבאר לעיל באריכותכי■).
מדוע לא הביא הרמב״ם שם דין דגניבת דעת שהרי
התירוץ בגמרא דס״ל כן מפרש המשנה במכירה
וכמ״ש בפנים וזה הרי הביא הרמב״ם בהל׳ מכירה
פי״ח משא״ב בהל׳ מאכלות אסורות שמדבר במתנה
[ואצ״ל שהרמב״ם יחלוק על הרי״ף ז״ל] ודו״ק.
כד) ועי׳ סהמ״צ להרמב״ם ז״ל מל״ת ל״ב
ובאנציקלפדי׳ תלמודית ערך גניבת דעת הערה 77
שהעירו דמה שייך שם החזקת טובה בחנם עיי״ש
ולמשנ״ת בפנים אולי י״ל דלהרמב״ם היכא דגונב
דעת בדיבור שאסור משום המ״ע דוהלכת בדרכיו
שאיסורו משום הגברא הנה זה אסור גם שאין כאן
החזקת טובה אכן עי׳ מסכת דרך ארץ רבה פ״ח
מפורש לא יאמר אדם לחבירו טול שמן מפך ריקם
מפני שמחזיק לו טובה בחנם [כ״ה בהגהת הגר״א
שם] וצ״ע.
כה) והנה כל מש״כ בפנים הוא לשיטת
הרמב״ם ז״ל אכן בשו״ע אדה״ז וטור ושו״ע ס״ל
שיטה אחרת בהך איסור דגניבת דעת וכמ״ב ישנה
עוד שיטה שלישית בראשונים ז״ל בהך איסורא
דגניבת דעת ונתבאר כל זה בחידושנו למסכת חולין
דף צ״ד [ויהי׳ נדפס אי״ה בחידושנו על הש״ס
ברצות אד׳].
(}5 ()4
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*•ז
אפריוץ

דןה צ״ד ע״א

לגוי וישראל אחר רואהו צריך לפרש לו שמוכר

[פי׳ שהשחוטה שווה כמו נבילה והחפץ שיש

טריפה כדי שעי״כ לא יבא ישראל זה לקנות

בו מום שווה לחפץ שאין בו מום] דאל״כ

מהגוי ואם אין ישראל אחר רואהו אין צריך

הרי״ז שייך לאיסור הונאת ממון.

■לפרש שמוכר לו טריפה ,ועי׳ רש״י לקמן צד:

וצ״ל כנראה שמדובר שהמוכר הוזיל לו את

(ד״ה גזירה)

שמשמע ג״כ כמהלך הזה.

מחיר השחוטה [ז־סתם שחוטה עולה

ב] הרמב״ן בתירוץ א׳ ביאר דהא דאסור לקנות

יותר ,עי׳ תום׳ לקמן צד :ואולי משום שנבילה

מעכו״ם כשאין מכריזין זהו רק כשיש

אינה בריאה לגוף כמו שב׳ הפרישה שם ס״ק

לחשוש למיעוט טריפות דישראל ומיעוט

ו׳] במטרה ליתן לו אותה במחיר של נבילה

נבילות של הנכרים השוחטים לעצמם אבל היכא

ונתן לו לבסוף נבילה ,וכן הוזיל לו את מחיר

שאין לחשוש אלא רק למיעוט טריפות דישראל

החפץ שאין בו מום ונתן לו לבסוף חפץ שיש

מותר לקנות מעכו״ם כיוון שהוי מיעוט קלוש,

בו מום והאיסור בזה הוא שהטעה את הקונה

ומשום כך היכא שהישראל רואה את חבירו

לחשוב שבמחיר נבילה קנה שחוטה וכן במחיר

נותן לעכו״ם דליכא למיחש למיעוט נבילות

חפץ שיש בו מום קנה חפץ שאין בו מום וע״ז

דעכו״ם יכול לקנות אח״כ מהעכו״ם ואינו צריך

הוא מחזיק לו טובה חנם.

לחשוש למיעוט טריפות ומשום כך קאמר שפיר

ב] בדברים ,כגון שמסרהב בחבירו שיסעד אצלו

בגט׳ דאיכא גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל

והוא יודע בו שאינו סועד ,או שמרבה לו

אחר אף שהוא מקום שאין מכריזין.

ב) איבעית אימא משום הקא גניב ליה
לדעתיה דאמר שמואל אםור
לגנוב דעת הכריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם -

בתקרובת והוא יודע שלא יקבל וכיו״ב .וכמו״ב

ששולח לגוי במתנה בשר נבילה בחזקת שחוטה

שבכל כהאי גוונא חבירו מחזיק לו טובה חינם

וכדפרש״י בסוגיין.
ג! אצל יעקב אע״ה מצינו שגנב את לב לבן

פתיחה לאיסור גניבת דעת
א .מהותו וגדרו.

הנה באיסור גניבת דעת נכללים כמה סוגים
וגוונים של גניבה שיש ביניהם כמה

הארמי דכתיב בבראשית פ׳ ל״א פסו׳ כ׳ -
״ויגנוב את יעקב את לב לבן״ ושם פסו׳ כ״ו -

"ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי",
עיי״ש בתיב״ע שתרגם לבבי  -דעתיה ,וכן
ברש״י שם פסו׳ ז׳ פי׳ דהגניבה שם היתד.

נפק״מ כפי שיתבאר.
א] במקח וממכר ,כגון שמוכר לגוי בשר נבילה
בחזקת שחוטה או שמוכר לחבירו איזה דבר

שיש בו מום.

גניבת דעת.
וכן מצינו אצל אבשלום שגנב את לב בני
ישראל [וכן את לב אביו ובי״ד] דכתיב

בשמואל ב׳

(פ• ט״ו פסו• ח

"ויגנב אבשלום את לב

וביארו הפרישה (חו״מ רכ״ח ס״ק ה•) והסמ״ע <שם

אנשי ישראל" ושם במצודות פי׳ "בחלקלקות

ס״ק ד> דמיירי שאין לקונה חסרון ממון

אמריו המשיך אליו לב ישראל" [דעי׳ שהצדיק
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אפר€

קמו

דף צ״ד ע״א

את אנשי ישראל בדין רצה למשוך את לבם

והנה במקרים אלו שבסע׳ ג׳ לא היתה החזקת

טובה חנם רק היה מעשה רמיה ושקר
ובכ״א מיקרי גניבת דעת ,ואפי׳ אצל אבשלום

שאותם בני אדם שהצדיקו אותו החזיקו לו
טובה

בכך

שהמליכו

וע״ע בריטב״א שהביא ראיה מהא דאיתא

בתוספתא ןב״ק פ״ז ה״«> שבעה גנבים הן,

לבחור בו למלך].

אותו

שלמה

למלך

מ״מ

הראשון שבכולם ,גונב דעת הבריות [והריטב״א

גרס הגדול שבכולם] ,וכונתו להביא ראיה מזה

שמנתה התוספתא את גונב דעת עם שאר גנבים
שהם מדאו׳ דמשמע מזה שהוא גם דאו׳ [בפרט
שהוא הגדול שבכולן].

ממשמעות הפסו׳ נראה שהאיסור היה במה

וכמו״ב מצינו ביראים (קכ״ח שהביא את דרשת

שמשך את לבם של ישראל בדרך גניבה ושקר.

הגט׳ בסנהדרין שהפסו׳ לא תגנובו

ועד״ז מצינו שדעת הרמב״ם בסה״מ

(ל־ת מ■ ל״ב)

שהאוחז את העינים היינו שעושה כל
מיני כישופים וקסמים מיקרי גונב את הבריות
וגם שם אין אלא מעשה דמיה ושקר.

איירי בגניבת ממון ,ולאחמ״ב כ׳ שאף גונב

דעת במידי דממון הוא בכלל גניבת ממון ועובר

על לא תגנובו ,עיי״ש שהוכיח שהוי דאו׳
מאבשלום שנענש על שגנב דעתם של ישראל,

אביו ,ובי״ד ,כמבואר בסוטה ט :והוסיף שם

י ־וכן מצינו בגט׳ להלן צד :דמבואר שם שלולי
הסברה של "אינהו הוא דקמטעו נפשייהו"

היינו עוברים באיסור גניבת דעת כשאנו
מכריזים שנפל בשרא לבני חילא [ומטעים בכך
את הגויים לחשוב שהכונה לבשר כשר] והתם
ליכא החזקת טובה חינם רק מעשה הטעיה
ושקר.

שחמור גניבת דעת מגונב ממון ונפשות שהרי
התירה התורה גונב נפשות בעכו״ם.
ומבואר בדבריו שיש גניבת דעת במידי דממון

ויש גניבת דעת במידי שאינו ממון,
ובמידי דממון כדוגמת הגניבת דעת שהיה אצל

אבשלום איכא לאו דלא תגנובו [וצ״ל דמיקרי
מידי דממון כיוון שרצה לתפוס את המלוכה

נמצא א״כ דישנם ב׳ סוגים עיקריים של גניבת

עי״כ ,אומנם דברי היראים צ״ע דמשמע מדבריו

דעת היכא שגורם שחבירו יחזיק לו

שם דאף מסרהב בחבירו וכיו״ב הוי בכלל

טובה חינם והאיסור בזה הוא מה שגונב כביכול

הלאו אף שלכאו׳ אינו מידי דממון ואולי צ״ל

את הטובה שחבירו מחזיק לו והיכא שמטעה

דחשיב מידי דממון במה שמחזיק לו טובה

ומשקר את חבירו וגורם להוליכו שולל.

חינם].

כ .יסודו וטעמו.

ב] הרמב״ם (פ״ב סיעות ה״ס כ׳ בזה״ל אסור לאדם

א] הריטב״א כ׳ שגניבת דעת הוא איסור דאו׳

להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא

הנלמד מהפסו׳ "לא תגנובו ולא תכחשו"

יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו וכו׳

וגו׳ והוסיף שאף שלא מצינו בגניבת דעת סתם

ואפור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת הנכרי,

ל׳ "גניבה" רק ל׳ "גניבת לב" מ״מ כאן נכתב

כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר

ל׳ גניבה סתם כדי לכלול אף גניבת ממון.

שחוטה וכו׳ ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו
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אפריון

שלמ£

דף צ״ד ע״א

קמז

והוא יודע שאינו אוכל וכו׳ ואפי׳ מלה אחת של

 ...כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי

פיתוי ושל גניבת דעת אסור אלא שפת אמת

האמת כי הוא מיסודי הנפש" עכ״ל.

ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות עכ״ל.

הרי להדיא שב׳ שיסוד איסור גניבת דעת הוא

מדבריו אלו משמע שיסוד איסור גניבת דעת

משום שפת שקר ,וגם בדבריו אפשר לומר

הוא במה שנדבק למדות רעות של

שהאיסור הוא לא רק מצד שקר אלא גם מצד

שקר ודמיה ולכן הביא איסור זה בהלב׳ דיעות,

עצם הגניבה שמחזיק לו טובה חינם וזהו שב׳

וז״ל

שגניבת דעת יותר חמורה מסתם גניבה והיינו

"וכן אינו מותר הבדוי והתחבולה ומיני הרמאות

משום שבגניבת דעת מלבד עצם הגניבה יש גם

והאונאות והעקיפים על העכו״ם ,אמרו אסור

משום שקר.

וכן מבואר ברמב״ם פה״מ כלים (פי״ב

ה״ז>

לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם

וכ״ש בדבר שיוכל לבא לידי חלול השם שזהו
חטא גדול והגעה לאדם תכונות רעות" וכר.

ג> אפור לגנוב דעת הבריות אפי׳ דעתו של
עכו״ם  -בגמ׳ ב״ק מבואר שמותר
להטעות עכו״ם כגון להטעותו בחשבון וכן

אמנם בפי״ח ממכירה הל׳ א' -ד׳ שנה
הרמב״ם שוב את דיני גניבת דעת וכ׳

נפסק ברמ״א

(חו־מ שמ״ח סע-

בי) ,והקשה הרעק״א

מאי שנא טעות עכו״ם מגניבת דעת שאסורה

בוה״ל "אסור לרמות את בני האדם במקח

אפי׳ בעכו״ם כמבואר בסוגיין ,אכן ברמ״א שם

וממכר או לגנוב את דעתם אחד גויים ואחד

הובא שי״א שאסור להטעותו וביאר שם הסמ״ע

ישראל בדבר זה ,היה יודע שיש בממכרו מום

דטעמם הוא משום דלא גרע מגניבת דעת שאסורה

יודיעהו ללוקח ואפי׳ לגנוב דעת הבריות

אפי׳ בעכו״ם ,אמנם הדעה א׳ שם צ״ע.

בדברים אסור" וכו׳.
ומפשטות הדברים כאן משמע שמלבד מה

שעובר במידות רעות יש גם איסור

בעצם הגניבה ועי׳ שולחן ערוך הרב
וגניבת דעת סע־

דעת הב״ח

(הלב• אתאה

י״ב) שנקט שהוא איסור דרבנן וכן
ןחו״מ רכ״ח)

שגניבת דעת הוא איסור

דרבנן.

ד) כדאמר שמואל אפור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעתו של א״י-
הריטב״א הקשה מה הוצרכה הגט׳ להביא
ראיה משמואל שיש איסור גניבת

דעת והרי בברייתא לקמן תניא בהדיא שאין

מוכרין נבילות וטריפות לעכו״ם מפני שמטעהו,
ותירץ דאי מהברייתא הו״א שלא נאסרה גניבת

וכדברי הרמב״ם מצינו בשערי תשובה (ש״ג
קפ״ד>

שב׳ בזה״ל ״החלק השביעי -

דעת אלא במקח אבל במתנה מותר לגבי עכו״ם
קמ״ל שמואל שאף במתנה אסור.

מי שמתעד .את חבירו לאמו־ כי עשה עמו טובה

או דיבר טוב עליו ולא עשה ,אמרו רבותינו ז״ל
אסור לגנוב דעת הבריות וכו׳ והנה החטא הזה

חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הנכרי יען

ה) תניא היה ר׳ מאיר אומר אל יברהב אדם
להכירו לבעוד אצלו ויודע בו
שאינו בועד וכו׳ -
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אפו \

קמח

דף צ״ד ע״א

שלמה

וסמ״ע שם שב׳ שמהא

ואין לומר שאין זה חינם כיוון שהחזקת הטובה

דקתני בברייתא שאסור לסרהב משמע

היא עבוד מה שמעריכו בלבו בדרגה זו

שדווקא להפציר אסור אבל לדבר לו פעם אחת

שהיה מוכן לפתוח לו את החבית גם אם

עי׳ דרישה

<חו״מ וכ״ח)

ושתים ולהזמינו אליו מותר כי אדרבה אם לא

הפתיחה היתה כרוכה בהפסדים שהרי להלן

ידבר עמו כלל יתבזה חבירו כיוון שהרואים

צד :מבואר שרבא ור׳ ספרא פגעו בהליכתם

שנכנס ויוצא ואין מכבדו לומר לו בא ואכול

במר זוטרא בחושבו שבאו לקראתו לקבל פניו,

עמי יאמרו שהוא מפני שפלותו.

ואמר לו רב ספרא את האמת שלא יצאו

וכן מהא דקתני שלא ירבה לו בתקרובת משמע

לקראתו ,כדי שלא יעברו באיסור גניבת דעת,

שדווקא להרבות אסור אבל ליתן לו פעם

וגם שם הרי העריכו את מר זוטרא בדרגה כזו

אחת או שתיים בדרך כבוד מותר.

שהיו יוצאים לקראתו וכמו שאמר לו רב ספרא

"אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר אי חוה ידעינן

ו) ולא יאמר לי פיך שמן מפך ריקן -
"'יופרש" ,מפני שיודע בו שאינו סך

וגונב דעתו כסבור שיש בו שמן ,ולכאו׳ צ״ב
דאם הגניבת דעת הוא במה שיודע שאינו סך
בו למה איירי הברייתא שהפך ריק אפי׳ אם

הוא מלא שפיר גונב דעתו בזה שאומר לו לסוך
ויודע שאינו סך וכמבואר לעיל בברייתא

שאסור לסרהב בו שיבא לסעוד אצלו אם יודע
שלא יבוא.

טפי הוה טרחינן".

וצ״ל דמאחר ור׳ יהודה היה פותח לעולא את
החבית גם אם היא לא היתד .מכורה

מימילא אף עכשיו אגו רואים את פתיחת
החבית כפתיחת חבית שאינה מכורה כיוון
שבאמת אצל ר׳ יהודה אין שייכות בין מה

שפתח את החבית לבין מה שהיא מכורה ואפי׳

שלמעשה אין לו הפסד מ״מ החזקת הטובה של
עולא היא עבור ההערכה של ר׳ יהודה כלפיו

ועי׳ בתורת חיים שב׳ דאם מיירי שהפך מלא

שהתבטאה במעשה פתיחת החבית וההערכה זו

א״כ האיסור הוא רק כשמפציר בו דבפעם

ישנה במעשה פתיחה החבית גם אם במקרה

אחת או פעמיים מותר כיוון שהוי דרך כבוד

החבית מכורה ,ןמשא״כ להלן אצל מר זוטרא

וכמבואר ברישא של הברייתא אולם כשהפך

אף שרבה ור׳ ספרא העריכו את מר זוטרא עד

ריק קמ״ל הברייתא דהאיסור הוא אפי׳ באמירה

כדי שהיו יוצאים לקראתו מ״מ הערכה זו

אחת ,ועי׳ פרישה.

סוכ״ס לא התבטאה במעשה].

ז) ואיבעית אימא שאני עולא דחכיב ליח
לרב יחודה דבלאו חכי נמי
פתוחי מפתח ליה -

ח) לא ילך אדם לבית חאבל ובידו לגין
חמתקשקש ולא ימלאנו מים מפני
שמתעחו  -עי׳ מהרש״א בח״א וברש״ש.

וצ״ב דמה מהני מה שבלא״ה היה פותח לעולא

את החבית והרי סוכ״ס מחזיק לו טובה

ט> ואם יש שם חבר עיר מותר  -רש״י ביאר

חנם כיוון שבאמת אין לו שום הפסדים מכך.

שחבר הוא מלשון חבורה וכונת ד.גמ׳
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אפריון

דף צ״ד ע״א

שלט),

קמט

שיש שם בבית האבל הרבה אנשים ודה מתכוין

שמכבדו [ויש לעיין בזה דאפשר והטובה

להחשיב אותו בעיניהן.

שמחזיק לו עבור מה שחושב שהביא לו יין,

^!וצר התנסח•

אולם הרגמ״ה פי׳ שחבר הבונה לת״ח וכונת

הגם׳

שאם

יש בבית האבל

ת״ח

[מהגדולים שבעיר] שבסבתו מתקבצים לשם
בני אדם ,מותר ,כיוון שאינו עושה אלא

להחשיבו בעיני הרואים ,ובמאירי הביא את ב׳

הפירושים.

י) ואם בשביל כבודו מותר -
ברש״י פי׳ שמותר כיוון שגדול כבוד הבריות,
משמע מדבריו שאף שעושה בשביל

גדולה יותר מהטובה שהיה מחזיק לו אילו היה
יודע שלא הביא לו רק שעשה כן בשביל

לכבדו].

יא) שם  -ברגמ״ה כ׳ "כלומר ת״ח ודאי
בשביל כבודו הוא עושה ואין לו
יכולת למלאנו יין מותר" ,מבואר שכל מה
שמותר בשביל כבודו להביא לגין שאין בו אלא
מעט יין זהו רק אם יש לו באמת אפשרות

למלא את הלגין ביין אבל אם אין לו אפשרות
אסור אפי׳ שעושה בשביל כבודו.

כבודו מיקרי שגונב דעתו כיוון שסוכ״ם מחזיק
לו טובה על מה שבא להברותו אלא שבכ״א
מותר כיוון שכל האיסור הוא מדרבנן וכשעושה

בשביל כבודו התירו מאחר וגדול כבוד הבריות

רבנן
מקומות שדחו
י[-וכמו שמצינו בכמה
י
^ה״ח^234567

דבריהם מפני כבוד הבריות].

יב) לא ימכור אדם להכירו סנדל של מותה
ככלל של חיה שחוטה מפני כ׳
דכרים מפני שמתעהו וכו׳ -
המהרש״א בח״א הקשה דהא הכא כשמוכר לו

של מתה במקום של בריאה שחוטה

וצ״ע למה לא פי׳ רש״י כן כבר קודם בד״ה

בודאי מאנאה אותו כיוון שעורה של המתה זול

ואם בשביל ,בהא דקאמר בברייתא שאם

יותר מאחר ואינו חזק כשל הבריאה השחוטה

מביא לו פך ריקן ואומר לו סוך שמן מותר אם
עושה בשביל כבודו.

וא״כ פשיטא שאסור.

ותירץ שאומר לו שמוכר בשבילו את הסנדל

אולם בפשוטו י״ל וכן משמע במאירי [וכך צ״ל

של השחוטה במחיר של מתה דאז

לדעת הריטב״א הסובר שהאיסור הוא

הקונה מחזיק טובה למוכר על שהוזיל לו את

מראו׳] דהיכא שעושה בשביל כבודו ל״מ

המחיר של השחוטה ובזה קמ״ל שעובר משום

גניבה מאחר וגניבת דעת ל״מ אלא היכא

גניבת דעת שמחזיק לו טובה חנם.

שמתכווץ לגונבו אבל הכא הרי אינו מתכוון

לרמותו ולגונבו אלא אדרבה עשה כן לתועלתו

יג> ולא ישגר אדם להכירו הכית של יין
ושמן צן! על פיה וכו׳ -

ועי׳ לב אריה שב׳ באו״א דל״מ שמחזיק לו

במם׳ שמחות משמע שהאיסור בזה הוא לא

טובה חינם כיוון שסוכ״ס עשה מעשה

משום גניבת דעת אלא משום תקנת

ולטובתו בשביל שיהיה מכובד בעיני הבריות.
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ל,נ

אפר

C

דף צ״ד ע״א

שלמה

חז״ל שתיקנו כן משום שיכול להביא למיתה

הרמב״ם שהאיסור בזה הוא רק כשיש מעט

וכמו במעשה המובא בגט׳ בהמשך וע״ד שתקנו

אוכל אבל כשיש הרבה באופן שלא יחסר להם

חז״ל שאין האורחין רשאין ליתן וכר.

רשאים ליתן להם.

אולם בטושו״ע מובא דין זה עם שאר הלב׳

ועי׳ בבה״ל שהביא ירושלמי (ברכות פ״ו ה״ס שב׳

משמע

דאין רשות לאורח להכנם לסעודת בעה״ב

גניבת

דעת

והלב׳

אונאה,

שהאיסור בזה הוא משום גניבת דעת.

אחר ג׳ פרפראות ובפי׳ שם מבעל ספר חרדים

אולם זה צ״ב דכיוון שחבירו יראה בסופו של

ביאר שכך היה מנהגם להביא ג׳ מיני פרפרת

דבר ששלח לו חבית עם יין ולא שמן לא

קודם הסעודה [פרפראות הם מיני מעדנים

יחזיק לו טובה ונמצא א״ב שלא גנב דעתו.

שפותחים את בני המעים להיות נמשך אחר

וראיתי בהערות למסב׳ חולין מהגרשי״א שב׳

המאכל] ואם יכנס האורח אחר שאכלו בני

ג״כ שהאיסור בזה הוא משום גניבת

החבורה ג׳ מיני פרפראות ,יתבייש בעה״ב

דעת דדווקא בדין דאין האורחין רשאין ליתן

שהרי אין לו ליתן לפניו אפי׳ אחד.

וכר שייך לומר שהאיסור הוא משום המעשה

ועפי״ז כ׳ הבה״ל שלא יפה הם עושים אלו

שהיה כיוון שהוא מצוי משא״ב גבי חבית של

הבאים לסעודת מילה ונשואין בסוף

יין ושמן צף על פיה דאין זה מצוי ,והוכיח מזה

הסעודה דפעמים אין לבעה״ב מה ליתן לפניהם

דאף גניבת דעת לזמן אסורה[ .עיי״ש שלמד

ונמצא מתבייש.

מזה שמתנה עם עטיפה מרשימה אסורה אם לא

שכך נוהגים רבים!.

יד> ואין האורחין רשאין ליתן ממד!
שלפניהם לבבו ולבתו של
בעה״ב אא״ם בטלו רשות מבעה״ב ומעשה
שהיה וכו׳ -

טז> רד״ה כמר השחוטה  -בחילוף שחוטה
בחזקת שחוטה וכו׳ ולי בראה
הלשון תמורה הוא ,האי טריפה לאו דווקא
וכו׳ אלא כלומר טריפה כשחוטה נתן לו
כמר הכשרה שחוטה -

עי׳ בהגר״א אהע״ז (כ״ח ס״ק זי) שב׳ שמכאן מקור

החת״ם ביאר שבפי׳ הראשון כונת רש״י לומר

לדעת הרמ״א שפסק שאורח שנטל חלקו

שמדובר שהשמש של שמואל סתם

וקידש בו אשה ,מקודשת ,שהרי הכא מבואר

ולא פירש לגוי שנותן לו טריפה ,והגוי חשב

שרק משום מעשה שהיה אסרו חז״ל לאורחין

שהיא שחוטה ,ובפי׳ השני כונת רש״י לומר

ליטול חלקם וליתן למי שרוצים הא בלא״ה

שמדובר שפירש לו שהיא שחוטה [למרות

מותר.

שהיא טריפה] ,ושני הפירושים הללו תלויים
במחלוק׳ ר״ת ותום׳ לקמן ע״ב אם איסור גניבת

טו> ואין האורחים רשאים ליתן וכו׳  -עי׳
מג "א

ואו״ח ק״ע סעי כ״ג)

שדייק מל׳

דעת איכא רק בגוונא שמפרש לו או אף

כשאומר לו בסתם.
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הלכות יסודי התורה

באר

מכיאי; קרק ■בתנאי .ובאמת נס תי׳ הכ״ע דחוק דאי כמנתו כאן
שמניאין בתנאיי לא הו? להרעביס ז״ל .למימי סתמא דעתייבי קרבן
3א״ל לבאר למביאין רק ?.תנאי■ ..ולכן לולא דמסתפינא הי׳ נלפט׳ד
ליישב מרי הרמב״סז״ל באופן •אחר דמה הרמבי׳ס כ׳ ;עוד שספהץרו
ב״ד לשומרת יום; כמד יום דסרי •או להשתקאה בע״ג ?.שרי "או
ד,־;יצאה בסבת שרי• בכולן הב״ד פטורין מקרבן משום דהוי העקירה .כל
קגין} .ולכאורה .תמוה דהרי הגט׳ יהיב טעמא במי למיין דברים
5ה$לוקיס שדין בהם ולא קרען בהו ונעלם והאיך ישב הרעב"□ ז״ל
.מעם .אשר דוה■ נלמד מקרא אמריהא לכתיב מדבר ולא כל הדבר .וגם
.הרסב״ס ז״ל בפי׳ .המשניות עם מוקשה הוא דיהיב טעמא דשפמרי
■ביל בהידולעקור כל הגוף משום דהוי דבי שהצדוקין פולין בו ולא
קריקמעלס ולעיל .הן מעפא דהרי מדבר ילפיט .ולסכי נ׳ לסובר
.הרסביהזיל ?רייה אמר שמואל דאטרבהורו ביד לעקור דבר שהצדוקין
.מדין ?•ו למיפפר משום ללא שייך ביה ונעלם איהו פליג לגמרי וס״ל
דה״ט ■נש דפיפטר בעקירה כל הנון מהן קרא■ דמסהמא סקירה כל
המן הוי דבר שהצדוקין שדין בו ול״ל כלל לטיפועא למדבר ולא .כל
■הדבר (פוסק הרטבים זיל כווחיה מש״ה כח׳ב בפי' המבניות עעמא דלא
קרינן .ו?עלס  .ומה״ט ג״כשפיר סיים בחיבורו בשומרקיוה -מגד יום
וטלהו מטעם דהוי כעקירח כל הגון כיון דגם בעקירה כל המן הוי
רק .טס״ט דהצדוקין מודים בו .ובזה אשי שפיר הא .דפוסק ?רטביםז/״בהורו על א׳ מהליט מצאנוה של בבה ?־מחייבי הב״ד דסובר דמאי
דמבעי׳ להנע׳ בזה היייו לק לק־ מעפא דיליןמדבר ולא; כל הדבר
וש״ה מספקא ליה דאפשר רזה גיכ מקרי כל הדבר  .טשא?כ לאירן
סעטא לשקר סליא אס הצדוקין מודין או לא בודאי מחייבן הביד
.במראה זו דבכל הל״ט מלאכות אין הצדוק ן מגודין בהן לבד מהוצאה
דבחיבא בהדיא .ומיישב ג־׳כ שפיר קושת הלתיע הניל דבמלו ב״ד
■;דאי; כבת בשביעית שפיר הוי טעה בדבר שכצדוקין שדין בו דאינהו
דלא דרשי כלל בחריש ובקציר תשטה ני* ׳שים קציר וכו׳ טלאי פודו
־דיש שבת בשביעית ולא קריין ביה ונעלם אן אי גיסא דהר ;רק כביטול
 .חלקעהפצוה'לערן מדיח פיט הכא מיפטרי כביד דלאקריק ונעלם.
ואע׳ג דלפ״ז יקשה האין חני בפת י׳ החילוק בזה אי שי עקירת כל
המן אזלא מאמר דאליבא דרי״ה אמר שמואל הוי העעס שנעלם וא־כ
משכחת לפעמים בעקירת כולו לשייך כיה ,ונכלם כגון בכורו מאי מהליט
מלאטח וכן לפעמים לשפך בעקירת מקצת דאק שבה .בשביעית ופיט
שפטני הב״ד משם דלא קרען ונטלם י״ל מדא ;מתני׳ נקטא .מאי
•5ע&״י הרוב כן הוא דרוב פעמים בעקירת כולו הוי בדבר שהצדוקין
מדין ט ובסקירת מקצת הוי שאין הצדוק־ן שדין ט ואט״ג דלפטמים.משכחת להיפן ויותר ייל דאליבא דרי״ה אמר שמואל באמה נפשט
ממסני׳ דבהורו טא׳ מהל׳׳ט מלאכונג מיקרי עקירה מקצת ובכורו דאין
שבת בשביעית באמה שקיי עקירת כולו כמש״ע לעיל דלר״ח י״ל כן
כנלפע״ד נכון בס״ד:

נ ב דקק

פרקי

׳

אותי פעמים הרבה ונו׳ ואע״ג דלעיל כהב דמיד
1
הלכה
 rשנתן אות או מופת טצוה לשמוע לו ביו ,עין מעשיו
שר־אוי לנבואה לאין לומר דמיירי כאן באין יודעין מעשיו ■דהא שיתי
ראיה משמואל ובשמואל הכירו מעשיו דראוי היה לנבואה  .וצ״ל דנהי
דטיד מצום לשמיע לנטא-־־ו למשוח כמו שניבא אבל ט״מ שתר לבודקו
עוד אולי .שקר הוא משא״ב כ :נבדק פעמים הרבה אז פמוייב שיצא כל
נדנוד ספק מלבועל נבואתו ולא יהרהר שד בשום ספק עליו,.ומ״ע
 עדיין אינו מבואר על כמה מיקרי הרבה ;פעמים ולאח״ז יהיה מקרי.יוסר מדאי כעש"כבהל׳ ה׳ ולא ינסו יותר מדאי י .וכן ישלדייק על ■לשון
הרמב׳יס ז׳׳ל שכ׳ בהל׳ ה׳ בנביא שנודעה נבואתו והאמינו לדבריו פעם
אחר פעם דמאי ?וסין איסור בזה במאי שהאמינו בו •איזהפ$שס והו״ל
לעימר יותר ונאמנו דבריו פעם אחר• פעה  :י
בפ״שששרין ומיישב על נכון דברי כרמב״ס ז״ל בכאן
הלכה ד

עיין

’ ובפי׳ הפשטות:

הלכותדיעות פרק א
יזלכדז ח

שמדקדק ע״ע וכו׳ ויסרחק מדעה בינונית לצד זה או

יהודה

לצד זה מיקרי חסיד וחסידים •הראשונים .היו .מטין...דעותיהם.
..כנגר הקצוות פעמים לקצה הראשון ופעמיים ..לקצה .האחרון .ע״כ
והנה .לא ביאר באיזה לבר יטה עצמו לר^ה ,הראשון ,ובאיזה ..דבל
לק(ם האחרון'וגס לא ביאר מאי דמיקרי קצה&ראשון ופאי .קצה האחרון
ובמשנה פרקים לכרעב־ס'.זי'5קמ־א.קצה .הר5םן'.קצת.מחרון וקצה.
קאמרוןקצס החסרון ..אכן; ביאור דבריו .זיל נראה דמאחב לאדם .נברא
להשתמש במדותיו ובשביל-זהמקרי'אדם להכי-אגתו הקצה 'אשד ישתמש
למוהר במדומיו מיקרי קצה היתרון וגה קצה הראשון כיון דעכ״ס משתמש
במלותיו שנברא לזה והקצה-סהיסך” אשר לא ישתמם כלל במדוחיו מיקרי
קצה החסרון וגם קצה האממן משי-ה קרי לבעל-רגב ספאוה או בעל שסר
עצמו לסכנה יותר• קצה הראשון והיתר ■» fוגמל הער הרגש כנאה
ועצלן ובעל פחות הנפש;קצה החסרון והאמרת...והיס מאמת ..הטוב
לאדה שילך בכל מדות והדשס בדרן המיצוע^ והמדקדק במפשו מספת
יראה לילך תמיד בדרך המיצוע כי באם' יטו; רגן ללכת בדרן .המיצוע
אנלי יוכל לה ות נוטס עי״ז קצת לאותו-הקצה אשר טבעו או טבע כל
בני אלם ששן יותר לצד• אגש הקצה ובהרבות הזק יטט עד לקצת ממש.
ען .כי עבש שנדו לאותו• הקצה  .בשביל זה-יטסא־ע מטעיפדנך;
המיצוע לצד אותו הקצה אשר'אין עבש ששט• אצלו 'ובזה •יהיה בשת
שלא יגיע מד א׳ מהקצוות•;' לנ&ותו -הקצסשטה .עצמו.לאיכוא .מפגי
שאין .מבעו מושכו אליו ולקצה המי• לא יג«מ מפנינשהילך ,רתוק מאותו
? :'.הקצה-והוי זה גדר שבישקרי-ססי

רק.ב<2

.

■דעות שמסוג־ ו להנהיג במ7ס;בינוניש וכו/ועיין בלח־מ
חלבה נ
כטיא שהקשה ממשיכ בכל׳ ה׳■ דגם בעדת' הצמה באס
מתנהג■ בעדת העטה שהיא מדהבעונית מדת &ככם'איתקרי וקרי .ליה.
; סכה .ולפעד״נ להסביר דבריו •יוסר עפייעש׳כבפי׳ המשנהבמס׳ אטם
נפ״ד והוא דלעיל כשב דבכל המרוח בשאר-אדם-סגגשיטוךדדמלללן
.השד בדרך המ-צוע רק הטלקדקין עיסיןגדר ־כזה וכ«ן'כ;לשלבפי׳
אבל בעדות הללו .מחמת שהכעס והגאוההם מדות מגונוסמאה־עהיע
ממוייבין כלאדס לנטות מעט מדרך המיצוע הדי כלא ינטו פפמ-מדרך
המיצוע להצד הגאוה והכעס ,וגס-בזה-מלוקין הם■ מהשאר •עמס באף
 .הקצה הענוה והספנות וסבלן הו,יין טוטם •מאוד• ובדרכה שקרי חסיד
כזה באם ינטה לאותו הקצה ממש  .ומאמר ■מכל אדם תגי ליה גם בפדות.
פללו דרך המיצוע רק בשביל גדר וסייג טסוייב לנטוש ממץ ■המיצוע
.לקצה השפך כדי שלא יגטקצת בהצדהגאוה והכעס יותר עדרך המיצוע.
משיה האיש החכם לשר עפ״י חכי .תו כולך רקבדרך השמע ולאךיגע-אןז
מעט פהגאוה והכעס יומר מדרך המיצוע זה ששר טכס• שקרי שהולך
 :בדרך ששר ולא מצרך לגדר וסייג וז״ב .
לו ,להנהיג פצעו בדברי חלקום ושתוי ש״כ;' .ועיין
בכ״ע ובלח׳־ע ולפעד־נ ברור דסיל להרמב״ם זיל .
דל? מי דמחק רנא איהו דמטעי אנפכיה שוב אמדינן דשרי לו •לפשות כל
 .הדברים באם אינו מכוון בזה להטשח חנירו וחבירו דפמעי אופקיה
משיה נתב גס בהאי דלא יפמח •.לו מביום הפסוטח לשוני ,דדוקא
כשעושה כן כדי להטעות טבירו .דבשבילו טוה&ן אבל -כל שחינו עמון'ק
שרי קע׳׳גדחבירו טעיבעצש ושובר דבשטלו •פותחן לא-איכ§ת;לן בזה
וכ׳יג מסקנת הלמ״ע אלא דמשיכ/דסויל לבאר יוש־ לא ידענא-ד-הרי
ביאר בהדיא במאי ?.סיים כדי לפתותו הרי ביאר דאס-אינו מטון לכך
מד עו זה קנא מן היכא
שרי .ולפ״ז ציל להא • דקתני בברייתא
דשכר לו גשר ;נבילה ,בעקום שחוטה■ או סמל מסה במר^ם מי׳ •מטם
דבכהיג אף• אס יסן ,לו סתם משי כפטעכו בפי׳ אפי׳ אס לא הוי
; העפות בדמים כנק ׳לשניהם שק בדפים או -דאינו-מקבנ טמנו רק.
דמי נבילה-.או דמי מנעל התה מ״מ כ«ון<הו6־ר׳ובע «.מ«ד&י שחוטה
• ומנעל חי׳ וכשק לו התם הוי כעעמהו בפי׳ וצר ך להודיש'[וי״ל לזה
 .נש שיטה רשיי ז״ל במס׳ שלק,שס ושכב קושח התוס';שס £ולפ״ז.
א'צ לומר למאי דקתני ולא יעטר לו בשר נטלה בחזקת כמוסה
בשר שחוטה כמשיכ כלמ״ע ד •ישנא דבמזקת ממי ששט
"^דפי׳ לו
לא משמע■ הכי אלא כמשיב דהלה שאל מעט בשר שהוטה ומקא^ן
...כשנותן לו סתם מי כשכר לו בחזקת שחוטה והוי פטמעהו נפי׳ (עיין
ברמביס ז״ל בפיית מהל׳ מכירה דשנה לשנו מעשיכ כאן וצ׳ -ולאר־
יעטר

הלכה י אסור
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™
יפטר  vבשר נבילה בכלל בשד כתישה  .ינראה דהתה מי®* אפי׳
כשאין הלוקח שיבש ממש בשי׳ בשד ששישה אלא מחמת שמשב בשר
עילה עם מד .שמישה ממילא •שעה הלוקח כזה ג״ב נשר פחועה הוא
 -דזפשקרי ג״כ במשעכו בש' מאחר דמערב כדי שישעי! הליקה !

פרק ג׳
יאמר אדם וכו׳ ימלל זה אלי שמתענק תעיד
הלכה א
איק נדרך שובה ואסרו חכמים לסנן! א״ע ממגרת
מ״כ .והנה שימי לשונו דהרמב״ם ז״ל דמעיקרא אמר דאיכו נדרן שונה
ובתר הגי קאמני ואסרו חכמים נראה דהגה נמס׳ תענית אמר שמואל
כל היושב בתענית מיקרי חושא וילין לה מקיז דר׳א כקפר דאסר
מזיר מיקרי .מושא מפני שציער עצמו מן היק לבד זכש״כ זה דמחענה
לגמרי ומסאי שם בגמ׳ דשמואל מיירי אפי׳ נמצי לצעורי נפשי׳ מס
1פ נלמד מק״ו דריא הקפר דהרי פיק כל אדם מסתמא מצי .לצעורי
בפשיה ופ״מ מיקרי שומא ונש׳כ כשפתענה לגמרי ור״א פליג ואמר
מקרא קדיש ורק היכא דלא מצי לצפורי נפשיה ®דה שייש  .ולפיז
.נראה דהרפב״ס ז״ל שסק כשמואל מש’ה כשב ג״כ הך דר״א הקפל אנא
דמפרש .פדלא אמרי דאשור להתעשת או דהוי חוטא וקאמרי רק דשקרי
סומא ע’כ ה״פ דהוי לק דרך לא סונה אכל השא ממש לא הוי {ונזה
יש לתגץ פאי שהקנו החום׳ בס׳ המובל דהאיך מתק כנה׳ אליבא
דשפואל מס הרעה רשות באומר אשב כתענית כיק דגם יושב ברמנית
מיקרי מושא לדידיה גופיה ולהנ״ל ניחא דנהי דאיקרי חיסא אבל איסור
־* '-ממש לא הזי ושפיר קרי ליה רשות] אבל בלא מצי לצעורי נפשה הוי
איסור ממש מדרבנן ואסמכי׳ לה אקרא דבקךבך קדיש דכאלו קדוש
שלוי בסון מעיו [או אפשר דדמי קצת למובל נמצ® ויהיה נשפע מזה
מם חובל בע ®5ניכא רק איסור דרבק] ומשיה שסיר נקיש הרמביס
ז״ל דאלו שמסענין תמיד דזה מיקרי היושב בתענית דהייש כקביעות
הוי ,בדרן לא סונה אפי׳ דעצי לצמורי נפשי׳ ואסרו גדמים לסגן!
מצש/בתעניש זה מיירי דלא מצי לצעירי נפשיה והתפנית הוי אצלו
 ..היגון שכיר אסרו שכשם 0״< :
־;.״.־
ולג& :ברעב׳ם דל בפ״ג פה׳ נדרים כשב ®.שנדר נדרים לתקן מעשיו
י־ ;; ג״ז' זריז• למשובח .כגון שהיה ־זולל ואשר עלץ הבשר או שהיה
®גקכביין .ואסל; מליו היין או שמתגאה שפיו וקיבל עליו נזירות .הרי
ה| &£דה 'לפנניס ע״כ ®* .אה דאע״ג דודאי גם בשונה .ביק וקיבל
עציו .נזירות ג׳כ לא מיקרי מושא כלל אפי׳ לר״א כקפר כיון דבכה׳״ג
שוש{־',צאר עצמו מן היין כמש״כ • אבל פ״מ זריז י ומשבח לא ®קרי
בזה רק ־כשמתגאה ביפיו דהוי קבלת הנזירות צורן בזה כדאיתא בפ״ק
דנדרים בא׳ שבא מ; הדרוס עיי״ש :
והגה בהאי מנינא היה נלפע״ד דבר נטן בפי׳ «.מ׳ נפיק דנדריס דאטר
■־לסמעון הצדיק אמר פי® לא אכל® אשם נזיר שמא רק מזה שבא
מן הדרום וכו׳ ומקשה .ר״מ מ׳ש אשם נזיר שמא משים דאתי מל חסא
^*<א־כ כל אכשס נ® לא ליכול ומסיק דכ״ש כיקדלבין עליהן ימי נזירות
סוהק זמתסרשין י על .הנזירות ונמצאו מביאין חולק בעזרה [ועי׳שברק
ז״ל דאו דיקא משש  .הוי חולין בעזרה כיון .דלא התירו עפ׳י חכם אלא
דנגתזי במלין -בעזרה] א״ה נזיל מהול■ נ® .נדר שמד שאגי דאשדי אעיד
נפשיהעתד הכיקאמר אניי שמעון הצדיק ור״ש ור״א הקפר כולן .אמרו
דבר 6׳ מזיר חוטא .שמעק הצדיק כא דאסק .וכתב הרן דל דלאו דוקא
כיק דלעיל מסיק דשעס׳ דתוהין ומתחרשק ולאש־סא דנזירות ודחיק הרין
זלל בתי׳ .ולפענ״ד ®אה ליישב דהנה לכאורה קשה מובא בלשון דשמעון
הצדיק אמאי-לא אמר מימי לא אכלתי אשם וחמאת של נזיר שמא דהלא
נזיר שמא מביא ג״כ חמאת ומשאת ג״כ נאכלת  .ומזה ’י״ל דילין אביי
מזיר .משא היי דמה עם׳ במם׳ נזיר דאי״ש איחא באשה שנדרה
 ,מזיר ונסמאת והפר לה נמלה מביאה חעאח השן ואינה מציאה מולה
 jומקשה הגס׳ פמנ״פ אי במג מיעקר עקר חמאת ג® לא ליישי ואי בעל
> ®גז גייז גס עולה לייסי ומסיק דלשלם בעל פיעקר פקר וט״מ פייתי
חמאת משום דד״א ה^פר .דנזיר חוסא דציער עצמו מן היין כלומר
ק וכיק דהאשה׳ זו מכ״ס־חושאת במה שציערה פן היין משיה מביאה חמאת
 3ממן עמר חטא זה ואמי׳ מזירות לא ®ילה מי*ש במס׳ בביאור יושר
מברה מוכרח דשפעק הצדיק סיבר ן־סיר חוסא הוי ושפיר .מצי אכיל
□ חמאת  tinכוי חולק נעזרה דהא חמאת •הטון דכייחי גם משוס
ן■ משא זה להודא שציער מןיכייי לאו חולין בעזרה הוא  .ואשיג דהחוס׳
י'

. :1

הא
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בפס׳ מ® נתב שם דבנס״ג מביאה חמאת מנון ואינה נאכלת.
השם ביון דבאמת הנזירות מיבפל לגמרי דמל ®מקר עקר אבל הנא
דהנזירות באמת לא ®בטל כמשיב מיק ז״ל בעצמו ורק דפמזי כיזולק
בשזרה ומחמת חטא זה לא הר כחולק בשזרה טון דמהין־ שיש מזאת
זה ושפיר חמאת זה גס נאכלת ודק אשם לחזדא לא פצי אכיל דמטשם
משא זה איש מביא אשם כרטובח בגמרא שם בנזיר ואץ להקשות זלס״ז
פאי מקשה הגמרא אי הכי נזיר סכור נ®  .וכלא סיר שכור כיש
מביא אשם רק ממאת ופמסאת הא מצי אכיל וכנ״ל  .דז״א׳מדא די״ל
דפשלשם מקשה דלא ליכול ובגיד דנזיר מה® מביא ססאה בהעה ולא
פניט על משא זה רק חטאת השן כמש״כ החוס׳יבנזיר עיייש{ .ואפשר
לומר דהרין דל אזיל לשיסהו דסבירא ליה משוס דנתמרש בגזירות
הקרבנוס אק מרוצין  .ואס ק גס החמאס איש מרוצה  (vכל
מים ובשביל משא שציער שצמו מהיקרלמוד אין התשאח נאכל “כ®
שכתבו השוס׳ שם ’ואינו מתוק זה מכת דברי אביי) [וקצת יש לדייק
בגס׳ שה ז״ישטע דרק אשם נזיר טמא לא אכל אבל הנן‘ הקרנשס
שמביא זה הנזיר לאחר שספר גס נזירית מהרה .שפיר אכל ואמאי כיון
דנשמא משקרא ומתחרש על קבלת הנזירות לגננרי א״כ גם הקרבנום
דממה ®ויין כחולק בעזרה וי״ל לפספיכ הר״ן ז״ל דרק כוי מחזי
כחולק בעזרה י״ל דזה שין רק בשטה דפקריב קרבטת דשומאה' אבל
לא בשפה דגמר נזירות דשהרה אח* כ דאז גם פחז• לא הוי] כנלפע״ד

נכון בסיד :

לא

יבפול לא ביום שנכנס למרק ולא ביום כקזה ו יאביוס
הלכה יט
שצא לדרן ולא גיוס ביאה ק הדרן לא לפניהם ולא
לאחריהם פ״כ .ושאהדזה שב׳ ולא לפניהם ולא לאחריהם קאי טלי ס
כרסה למרחץ או מל יום הקזה דאלו על יום יציאה לדרך לא 'שיך
לאחריהם ופל יום ביאה מן סדרן לא שיין למיהס ואמ״ז פצאתיכן מס״ז
בא״ח כי׳ ר״ם שש' ק :

פרקה
הלכה י אטפ״י שאש® ש״א מוהרח לו תמיד וכו׳ ולא יקל ראשו
ביותר ולא ינבל פיו בדברי הבאי ®ו׳ ויספר'
׳
וישחק עפה מעט סד פתשישב דעתה וכו׳ והלח״ס חפה על פאי
דהשפיט הרמב״ם ז״ל כל החילוקים שהוזכרו בגס׳ לחלק בק ששר
פילי דתשפיש לפילי אחרנייתא ובק צריך לרצויי או לא ומאי שתי׳
משם דלא קי״ל כר״י בן דהבאי נס בזה  .פש״ה אס® לספר עמס
רק בצריך לרצויי .שרי  ,זה תמוה דהאיך שין לומר ממאי דלאקי״ל :
כדאסר ר״י בן דהבאי בזה מזה נצמח איסור יותר [ואח ז מצאתי בסצ
א׳ שחמה ג״כ כן] ושד דהא עיקר ראיית «פ׳ להסיר סיפור משבדא
דאמא שאם דלא .בכל פעם שה כעס עמה והוכחה זו נשארה  .ולולא
דמסחפינא בשיש דנוגע לדינא ה ה נלפע״ד דכרפב״ס ז״ל סובר להינן■
מפי׳ המפרשים ז״ל אלא דמיני אחרניישא שרי ורק ®לי דתשמיש
דהויץ ®לי דניבול אסור וע״ז קאי קרא ז מג®ק לאדם מס שתו אפי׳
שחה קלה שבק איש לאשתו הייש שיחה של דבר קלות וכן •רב דשת
ושחק הזי ®לי דחשמיש מש״ה מקשה הגס׳ דרב אדרב [ולכל הסי׳ מי
מצי הגמ׳ להקפות אדיב מהן דר״י •ק דכבאי אלא דניחא ליה להקפות
דרב אדרב] וכן מפרש נ® מאי דמחרץ הגמ׳ הא דצריך לרצויי אינז
כש׳ המפרשס דל דפיירי דוקא כשיש לו כעס ממה אלא דבאמת בכל
תשמיש צריך ריצוי מפט פד שתתיישב דעתה ועמלק הגמרא רק בק
סיפור ימעט דצריך כדי לרצותה ובין סיפ® הרנה שא״צשד כדי לרצותה
[ולפ’ז ה״ה דהוי פצי הגס׳ נתרן גס בסס׳ תרים נשבדא דאפא שלום
דהוי הימר מעט דשרי בכל תשמיש אלא דעדיפא מינה משני דבכילי v
אחרנייתא כרי גם היפיר .כרבה] ולפ״ז לא השמיש הרהב״ם ז? מידי
דבמאי דקאפר ולא ינבל פיו הרי קאמר נהדיא דמי®* דוקא בשלי
דתשפיש דשיך בהו קצת שבול אבל שלי אחרנייתא פרי וכן פאי דאסר
סיפור הלכה הביא הך ש׳ דמהלק בק צריך לרצויי או לא מעשיה .
וגס לכא®ה יל שוד דמפרש .הרמב״ס זיל פאי דמסלק הגם׳ במהכם
נדריה בין גילי דסשמיש לפילי ■ אחרנייהא ג’כ ס’ק מאי דמי צונץ
תשמיש שרי ומאי דהוי יותר מכדי הצורן זה שקרי שליי אחרכייתא
ואסור ובל זה במילי דשין בהו ניבול וכתי׳ כגם׳ במס' חגיגה  .אכן

יותר נראה כפי׳ הראשון :
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נמנים נם מצר הסברא דמהכ״ח יהי׳ הימר יותר בפני ישראל כפש״ל דפצר הפברא שניהם שווק בדין וכפ״ם הט״ז ז״ל • נטל
ברור ורז״ק:
באומר לו בהריא שהיא כשרה ליקח הבשר פהניי ופיישינן רק לניקור
בד״ה פיתוכא דפכו״ס וכו׳ ע״ם שהקשו לפירה"׳ ז״ל
הגיד משאם צותנו לנוי בפני ישראל בסמס וזה ישיאל יודע בבירור
דליחני כמקום םא״מ וחחוכה ה״ט דאפור דלפא אח•
שזו הסמיכה בא מבשר כשר שיש במקולין זו .נשלמא ליקא מניי
בשר שלא ראו שנא לידו מישראל וראי אסור בכל מנין משום לא לזבוני לישראל דלא יפוש דמרפה כיו! רחחכה כדרך שעושי! ליטול
פלוג כפ״ש סמנ״ש ז״ל סי׳ ם״נ ם״ק כ״ג כמ׳ש סל׳א ז׳ל ג*כ הניד טכ״ד בקצרה • והל״א ויל דחה קושייתם כיון דהשחא פ״ל
נשמו ,אבל מכיון שיש יד ישראל באמצע שרואה ישראל זה שישראל דגנינח דטת שרי א״כ לא יקנה הישראל דיפום דלכך מחכה לגנוב
שבידו גוחן לגוי בשר מבהמה שיודע בבירור שהיא כשרה אמאי דעת הכותי שיסבור .שנשרה רניטל גידם וראויה לעצמו ולעולם
לא יהא רשאי ליקה אוחו מהגוי כמו דשריא לי׳ באס א״ל בפירוש רטריפה היא טכ״ר כקצרה .ולענ״ר על סמך זה א״א להמיר דסא
שכשרה היא .ומ״ש סל״א ז״ל לה״ר מחום׳ לקמן (ע״ב) ור׳ל דשם ים הוכחה להיפוך ראי היה כוונתו לגנוב דמח הנכרי ולהחכבר בו
בד״ס אפר אביי וכו׳ כחנו דפיירי שא׳ל בפירוש שהיא מנוקרח אדרבה הים משלח לו שליפה ולא סחוכה דבשלימה מתכבד יוחר
וכן׳ יע׳ש וכן במציפמא פוקי לס נא״ל בפירוש דכשרה יע״ש  .כמשילבשס החום׳ לקמן (דן» צ״ט פ״ב) וגס היה אומר לו שהיא
לפנ״ד אדרבה פמ׳ש מום׳ שס דהא דקחני ובעכו״ם נין חחוכס כשרה ונמצא •דהיה מכבדו מכל צר ולפה חחכס נירים דרוקא
וכו׳ א״צ ליסול ובו׳ מיידי בנתן לו בסתם ונו׳ וגס אין למוש דסזי בפעוך בהאי דשמואל שפיר כחנו התום׳ דיחוש דלגנוב דעת
לים ישראל חנק לי׳ כו׳ דבפקום סא״מ איירי זאייש שפא אסר העכו״ס אומר כן דשם יסבה ליה נס טכשיו נשלימות בפר דשפוטה
שנמל הגיד נודע לו שהיא טיפה וכו׳ עכ״ד בקצרה וא״כ אפאי לא ושפיר שייך למיחלי בגניבות דסת  .אבל התום׳ שפיר מתרצים
כמבו בפשיטות כיון דמיירי במקום שא״ע אסור לו ליקח פנוי בכל דהישראל יתלה שאמר שניקרה לפצמו נודע לו שהיא טרפה אבל
גווני משיה לא פלוג טון דמיירי בסחס אע״כ דכיון דקיבלו הנוי בעוד שהי׳ שליפה ם3ור שהיא כשרה .וז״פ וברור לפנ״ד ודו״ק :
בד״ה טריפה הוואי וכו׳ עמ״ש בתירוצם דאי שר'
מיד הישראל וזה ישראל האפר ראה זאת בפניו אילו היה יודע
גנ״ר ליכא למימם שיקנה מפנו דימום דלננוב רמתו
שסיא פבהעם כשדם רשאי ליקח אוחו ולכן צ״ל דימוש שמא נמצא
טריפה אפר שנימל נידם אבל אי הי׳ יודע בבירור שכשרה בפיר אפר כן עכיד• והקשה הפהרש״א ז״ל דא״כ איך אפרינן לפיל
שרי ליקס מפנו ולכן פ״ש חום׳ הנ״ל בא׳ל בפירוש שמנוקית שם דפש״ה אסור נזירה שיחננו לו בפני ישראל ם״נ נימא שלא יקנה
כ״כ לפנק גניבת דעת וכמ״ש שם אי׳ם .והרי נראה מזה ראיס דיסבור דלננוב דפחו אמר הכי כיון דלתירו׳ן זה ס״ל דגניבזת דטת
שרי וחייזדשס ה״ס כיון דהישראל נחנו לי בסתם לאיחלסבגנ״ד
לכט׳ז זיל וז״ב ונכון בפזה״י ורו״ק :
יש להסמיך שימת המיז ז״ל מפה דקשה דהש״ם אפר אבל כאן א״ל בהדיא דשחוטה וכשרה היא שפיר יחלה נגנ״ר זס
תוכן מונחו ז״ל• והל״א ז״ל מחלק דלעיל דה י מחנם לא יחלה נננ״ד
כאן מזריק שמא ימנהו בפני ישראל והרמב״ס ז״ל
מפ״א הי״ד כתב לאסור רק בנתן לו כאלגח חתוכה בפני ישראל אבל כאן דהוי פכר כמ״ם הרא״ם ז״ל שפיר יתלה בננ״ד פכ״ד
אבל שלנ״פ אמו בפניו לא גזיינן וזהו נגד הש״ם דכא! רנזרינן בקצרה .ולפענ״ד זהו נגר הסברא דוראי לקמן (בע״ב) מתלקיס
סלנ*פ אמו בפניו וע״ש בלפ*מ ז״ל דהרניש בזה  .ולענד״נ דא״ש התום׳ שפיר דרוקא במכר שייך גנ״ר ולא במחנה היינו דשם נשתיק
דסרפנ״ס ז״ל אזל לטפפיה דפסק שם לפיל פיניה כהלכה י״ב לפנק עיקר הדק ודאי יש טעם ברבר דבמכר הויא בנדר אונאה
דמל ענק אק לוקמק מן העכו״ם בשר וכתב שם ה״ה ז״לרפסק שמטעה אש מעכו׳ס שנותן לו כשרה דשים יוחר מח רה והיא
כירושלמי דס״ל סכי יפש״ם וא*כ שלא בפני ישראל שפיר שרי לשלוח עובר לפוסך יותר כמובן וע״כ יש איפור ברבר משא־כ במחנה
לנכרי ירך אפילו מתוכם ראק לפוש דישראל יקנה ממנו כיון דאסור ליכא אונאה בשיווי המפץ כיון דלא חייב כלוסז להקמ״ם אין נ״מ
ליקם פן הגוי בכל גווני אפילו יודע שהוא כשר ופ״כ אופר רק ברמי בוייה .אבל כאן דנפחינן לפני! לתלות בכוונת הישראל נס
מותנו לו בפני ישראל ואז שפיר אפור בין באומר לו שהיא כשרה במחנה י״ל דרוצה להראות לעכו״ס רבפין יפה נותן לו כ״כ פד
וכמ״ם ם״ם ז״ל ונק כשיודע הישראל שהיא מבהמה כשרה וכמי״ם דגם פה שראוי לאכול לעצמו שהוא כבר מנוקר בכ״ז יחננה לו
סס״ז הנ״ל .אבל ש״ם דידן פ״ל דרזקא בסתמא אסור ליקח מעכו׳ס
ואין סילוק בק מתנה למכר .כנלע״ד ברור בפביא.
במקום שאין פכריזק אבל אם הישראל יודע שזה הבשר שביד
במיקר קושיח הפהרש״א לפפ״של ס״נ א״ם דשם יראי
סנוי הוא בבירור מבהמה כשרה אז אק איסור ליקה מפנו ופ״ש
אין להקל מל סמך זה דישראל הרואה יחלה בגניבות
בסיס ז״ל מש״ם אסרו לשלום לו גס שלב״פ אמו שפא יתנהו לו דפח דהא יש סברא להיפוך דישראל הרואה יהיה לו הוכחה ראם
בפני ישראל ,דניהי דמצד שלנ*פ לא נזרו אמו שמא יזרע הישיאל אימא דרוצה לננ״ר להספיתו שמכבדו ביותר א״כ היה לו לימנו
שמא כשר שזה לא שכיח שירע הישראל שבשר זה שביר הגוי הוא כשהיא שלימה דאז מתכבד ביותר כמש״ל וכ״ש בשא״ל בפירוש נ״כ
בבידור פכשרס כמובן שזה דבר רסוק לידע זאת מ״מ גזריק שמא שהיא כשרה אע״כ דלא מחכוק לגנוב רעתו כלל רק עכשיו « .ל0
ימנסו לו בפני ישראל דאז נקל יכול לידע שזה הבשר מבהמה ברפתו לימנו לו במתנה ולק שפיר אמר הש״ס גזירה שפא וכף
מרם שבצד בשר זה שלקח הירך מפנו כמ״ש הט״ז או דיאמר בפני ישראל .אבל כאן דליכא אופדנא להיפוך םפ-ד אמריקדיתלס
שסיא׳כשרם ולכן אפרו נס שלא בפניו וא׳ש הכל לנבון ורו׳ק  :סישי־אל דלכך א׳ל שהיא כשיה שחוטה לגנוב דעתו ותירצו התום׳
שוב ראיתי ראיס ברורס לדברי המ״ז ז״ל מדברי הר״ן ז״ל
שפיר ודו״ק:
נשמפמקשכחב נשם אחרים שפא יחננה לו בפני ישראל היודע
בשם הט״ז ז״ל דכוונח הש״ס למיל דחיישיק
בם שהיא כשרם ואפ״כ מפיק הר״ן ז״ל ולפיכך תקנו שלא ’ .קמו
שהישראל סרואס יודס האמת שבהמה זו כשרם
מסם'לעולם כדי שיוכלו למכור להם נבילגת ומדיפות אא*כ  wrא״כ נלא״ה לק״מ קושית פהרס״א ז״ל דלסיל כיון דיודס סאמת
בבירור שבשר סנמצא נירס בשר שמימה כשרה הוא דבכה״ג שרי שהיא כשרה שפיר חיישינן פה״ט דיאכלנו מם הגיד ריפבור שניקר
ובו׳ פטל .הרי מבואר כהמ״ז בלי ספק כמובן• והן אמת שאח״כ כבר טון שהיא חתוכה וא׳ל דיחלם בגניבות דעת רהא לפנק חשש
נתב הרין ז׳ל דכי דייקינן מפתני׳ דחחוכה לא בשא״ל כשרה ופותרת טריפות הרי יודע דכא מכשרה ואי לעני! ניקור הגיר הרי ים לו
היא סלק־ אי א״ל כה׳ג בפני ישראל אתי לסזנן פינים וכו׳ וזהו אופדנא דהא רואה שהיא חתוכה כדרך מנוקדת וליכא מירי דמפכב
אנסנו נכ״פ לסכור נבילות וטריפות לגוי'בפחם רלשפא ימכרנו מל ידו שלא לאכלם אבל כאן שבאמת היא טריפה רק סישראל א״ל
בפני ישראל ל״ס כיון דנפחס הוא לא סמיך ישראל נהכי וכו׳ שסיא כשרה שפיר אמרינן דיחלס דלגנינח דעתו א״ל ק • וזה ברור
פטל בקצרה .סרי דכחב נא״ל בפירוש שכשרה• אך באמת ז״א דהא ודו״ק .שוב מצאתי ברא״י ז״ל שכתב כן בקצרה והנאני אכן לפמ״ש
מםזן» דבריו ים לדייק איפכא דכתב ביון דנסחס הוא לא סמיך
מבואר יושר
ישראל וט׳ הרי דרוקא משוס דנתן לו בפתם וחיים דטריפסהיא
טריפה שסוטה הואי וכו׳ .עיין נרא״י ז״ל שהניא קושיח
אכל אי יודע הישראל בבירור דכשרם היא באמת מוחי ליקס ממנו
הריטנ״א ז״ל דאפאי לא הביא סש״ם ראיה מברייתא
קרוב
ומן מ״ש הר״ן בתפלה נא׳ל בפירוש דכשרס היינו משום רזה
דלקמן דקחני בהדיא אפר משוס שממפסו בהאי דאין מזכרי!
יוחר
במציאות יותר אבל לידע שפתיכם זו באם פכשרס רסוק
לפכו״ם נבילות וטריפות אלפא דננ״ד אסור וחיה דהו׳א דזקא
מהני
וודאי אי אחרפי שיודע שבאה פכשרה שפיר
כמניחות
במכר שייך גנ״ד שנותן רמים לכך מייתי משמואל דנם במתנה
<״כ כפו נאומי בפירוש רכשים וכמ״ש סי' 1ז״ל לעיל והייט שייך גניבות דעת טכ׳ר׳ ואכן לפעים הרא״ש זיל בסוניא דנהאי
דשמואל

בתום׳

בתום׳

בפ״ס

ואמנם

ולפטש׳ל

בנמק׳

למפיק :

אבל
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חולין סרק ד

^<ך

דפסואל נ’כ היה כמין מכר דנסנה לו בשכר הענרח מס&ינה
יפ*ש א’כ הדק׳ל ראם ים לחלק בין ממנה למכר א*כ נס מהאי
ושמואל לא מוכח מידי אע׳כ רס״ל לש׳ס מצר הסברא דאין לחלק
רא״כ הרק-ל אמאי לא מיימי מבר״חא הניל  .ולכן נלעיד דא׳ש
לנכון לפפ׳ס הת׳ח זיל לקמן דים סברא לומר דבכבילות וטריפות
שייך יומר נניד דהס בחזקת מסוכנים ואינם בריאים ורוצה הגוי
בכשרה יומר יפשיה א’כ א*ש דמנריימא הנ׳ל אין ראיה דשם
ביס דבנבילוח וטריפות בפיר אסור דקפיד המי מובא דהס מסוכנים
לו ואילו ידס אפשר דלא היה קונה ושפיר איכא רמאוח מובא
אבל כאן בלא ניטל נירה דחושב דניטל נידה ע׳י שמתוכה לא הוי
ככלל נניד דמה איכפת ליה באמת אם נשאר נו הגיד דהוי רק
מלמא דאיסורא ואינו חסרון אצל המכחס לכן מייתי מהאי דשמואל
דסא רשיי זיל מפרש במר דשחוטה היינו שנתן לו־ טריפה שמוטה
במר דכשייה שמוטה ונראה מזה שנטרפה במסשה הכחיטהשפשה
פגם במטשה השמיטה כפו שהייה דרסה וכו׳ או שהיה הסכין פגום
ונייב וא'כ ננהיג א׳א לומר דהוי בחזקנו מסוכנים דהא היה בריא
ושלם פד שמח השמיטה ונפסל בשמיטה רק מצר מדין חורה
דנכסיג השמיטה אינה מתרח אותה לישראל ולא רפי לנבילוח
סנחננלס מאיליה או היה בה טריפות בפנים דנהנהו בפיר יש בסס
חזקת מסוכנים לנריאוח כנודפ אבל כאן הי׳ רק טרפה פ’פ מדין
שפוסלס לאכילה' והוי רק מלמא דאיסורא והר• זה דומם לאיסור
ניד הנשה ושפיר מוכח דגס בכה״ג שייך גניבת רפח• וזה נכון
מאוד נפזה״י ודו״ק:
ב03ר׳ אנפקא חייא משפט .וראיתי למהרש״א ויל נח״א שהקשה
דפיקר מחירון חסר סן הספר דהיינו שסבר על דבריו
רהא דאנפקא חייא משפט עיכ פד השתא נפי ידע דאליכ ליח
ביה נניבח דעת פכ״ד יפ*ם שהניח כקושיא .ולעניד דא״ש דודאי
בוי ס״ל דחיבת אנפקא משתמע למרי אנפי דהיינו או יין מי או
מזוג ופיקר הוראתו יין טוב כפ’ש נעיא אנפיקנין פיין פסחים
(דף פ״ג ע׳א) וברשיי זיל והוא לענין סמן שלא נתבשל כל צרכו
ואולי גס תיבת אנפקא לפנין יין מורה כן או שהוא יין מי ולא
נגמר כל צרכו כי מזק מאוד וא׳ר לשתייה או באינו מזוג כל צרכו
וא'כ שמפי׳ דשפואל נתן לפכו׳ס זה וא׳ל שמשקהו אנפקא ויש
במשמעו מי ממש או מזוג רק אינו כל צרכו ושפיר יש נו גניבת
רסס ,אפינ דסחמא קאמר ליה וייל איהו הוא דמטפי אנפשיה
מ״מ הא החום׳ כתבו לקמן (בע״ב) ד״ה אינהו וכו׳ דנדבר רלא
החל לאפיקי ארפחיה שפיר ים בו נניד יע׳ש וה״נ כיון דשכר
הנכרי הי׳ דיפ דינר א׳ ווה היין ג'כ שווה דינר רק כשהוא מי
אבל כש סוא מזוג לא שווה כ»כ א»כ לא היה לנכרי לאסוקי אדעחיה
דנותן לו מזוג כיון דקנלו בתורת שיווי דינר שלס ושפיר שייך ביה
גניבת רפת ולכן מסיק הש״ס השתא דאצפקא רק חייא משמע
ולכן הקפיד שמואל שעבר פל דבריו דהא בפירוש א׳ל שיחן לו חי
ממש .וזה נכון וברור לפניד ודחק:
בר^^׳י נד״ה אין מוכרין טרפה לפכו״ם בסתם אא״כ הודיעו
וכו׳ או במקום שמכריזין וביום שהכריזו הכי מיחוקמא
לקמן פכ״ל .פיין ראיי חל שהאריך לפרש כוונחו דאזל לאיקימחא
דרב אשי לקמן ואכן פ״ם רש״י ז׳ל במקום שפכריזין וביום שהכריזו
זהו דלא כפאן דאניי ורנא פוקי המציעחא בלא הכריזו ור״א מיקי
בפק ס שאים נצל .ונלפ״ד דרש” זיל קמ״ל נזה רסיס מקורס דאין
סוכרק טרפם לפכו״ם נסמם אלמא דגם בסתס ש״ך גנינח רסס
וסד״א דכ׳ז במקוח שא״מ אבל במקום שמכריזין והכריזו דים
סיום טרפוח במקולין נכה׳ג לא מוי גנ״ד רק במפרש לו שהיא
כשרה אנל נסמס לא הוי ננ״ד כיון דהעכו״ם יורע שהכריזו היום
שיש טריפות הים לו להפלות פל דפתו שמא מטרפה מוכר לו לכן
קפ״ל רש״י ז״ל דסד דינא איח למרוייסו דנם במקום סמכריזין
והכריזו שייך נניד גם בסחס .ופיין נרא״י זיל שנחב דא׳ל דסיוס
דבל" רש״י קאי לענין נניר דלמה הוצרך לפרש כן יע׳ש .ולקמ׳ס
איש דרשיי ז*ל רנוחא גדולה קס»ל נזם וכמ׳ש ודחק :ועוד סגדר
םרא*י זיל נמה דנקט בפציפתא אין מוכרי! נבילות וטריפות וכו׳
ולא נקט כגיונא דרישא לפני! גה״ג וניתני דאין מוכרין ירך חתונה
לעכו״ס באיטליז דשפא יקס ישראל סמנו שסצו״ן שם כפירם" ז״ל
לקמן (וכפין זה הקשו התום׳ לקמן) וחירן לחלק דלענין גיד ל״ש
הטעם הא' מפני שמתעהו דליכא נזה גניבת לעת ועוד האריך
יע״ס ,ובאמת קשה ברישא לברייתא כאן דקמני דמותי לשלוח

הנעה

והן ה״ט דשפא ימכרנה אח׳כ לישראל דכיון דים נגידי! בחטסרי
הוא כסאי נסי ימיין ל?פ( 1דף ציו פ*נ) נראיי יל במתני׳
דייך וכי׳ דלפ׳ז צא ירגיש לא הנכרי ולא היסיאל דיש ט פדי,
מגיד הקשה אבל אי אמריק אין בגידיו ננ״ט והוי פן בעלמא אז
לא שייך גג־ר לגבי מנכרי דמא אמ״כ כשיבוא לאכצו יהיה נורע לו
םנה״נ בתוכו שיהיה בפיו ובמינו כפן בפלפא ,וכן בישראל ליכא
מסשא דמפינ הנהיג נעצמו לאו בר אכילה ובבואו לפיו ישליכנו
דאיך יאכל פן׳ וגס אין לחוס שמ*פ הירך קיבל טפס מהגיד דז׳א
דהא א׳ אין ננידין נניס אינו אופר תערובחז דפהיס דייק הס׳ם
בריפ דחנא דירך ס״ל יש כגירי/מיס ,וגם איל רסיס קיבל הירך
טפס פשמנו של גיד דמא לשיטת הי״מ זיל סיכא דגיד אינו אוסר
גס שמנו אינו אוסר׳ ואפילו להמולקיס פליו פ״מ כאן לעניו למוש
שפא ימכרנו לישראל ׳"ל דאינא ס״סחרא שפא לא ימכרנו לישראל
ואת״ל דיפכרנו מ'פ שפא יהיה ששים בירך נגד שפנו של ניד
דשפיר יש בקל במציאות שיהיה ם׳ בירך עצמו ונמ׳ש הראיי ז״ל
(דף ציו פע) שס וכיש לדידן דאין בגידין בניס ודני! רק פצר
שומנו הרי נס הניד מצטרף לנטל כמבואר בסי׳ ציט יפיש והיכא
דאיכא סיס ל״מ שמא ימכרנו לישראל כפ״ש המג״א סי׳ תסיז
ובחיי 5ס יפשיה ופסיך י׳ד סי׳ ניז בסופו מבואר ג*כ בסים
וא*כ איש הבל דתנא דמתני׳ דסיל ים בניהן
גמור לא
בנ״ט שפיר אמרינן הנהו טעמי דשפא ימכרנו לישראל וק איתור
דנניבת רפת אבל תנא דברייתא סיל אין בגידין נניט משיהליכא
לא איסור דנניר ולא חששא ד־פכינו לישראל ומיס לישראל אוסר
לשלוח לו מתוכה לכחסלה דנני ישראל ודאי צריך ליזהר דפפא
פימ יפעה לאכול עם גידה דהא מיעוט יש במציאות דלא ירגיש
א*נ משום שמנו ואולי לא יהיה בו 0׳ ונס אסור לכחסלה לסמוך
פל הנימול כמובן ואים מכל בעזהיי בנלעיד נכק ודחק היסב.
ועמים בעיב להסביר יותר אי*ה:
עיב □DV׳ ד״ה אמר אביי וכו׳ סיס שהקשו לכולהי תירוצי
ברישא היכי משדר ליה מתוכם הא לעיל אמרי׳
חתוכה אסור גזירה שמא יתננם לו וכו׳ או משום גנ״ד פכיד .
ים נגירין
וכבר כמניל הנלע׳ד רתליא בפלונתא דתנאי (אמוראי
בניט או לא׳ וא׳כ לכאורה קשה לפיו פאי פריך השים כאן ארישא
אילימא במקום שמכר״ק מחוכם אמאי איצ ליטול ונו׳ אמי לפזק
מיניה נימא דס»ל אין בנידין בניס ומס״הכי נפי ונין מיניה ליכא
מכשול וכמש״ל • ואכן א״ש לנבון דבאמת מיש לעיל דהיבא דיס
סיס לא מיישינן לשמא יחזור וימכרנו לישראל כנר שדא ניס נרגא
המניא זיל שס סי׳ תסיז פיק ב׳ דהרי אסור לפשות פיס בידים
כמו ראיס איסור לכמ&לה ועיש שרמז לעיש משיך סי׳ נ׳ז סנ״ל
ור״ל דאסור לסמוך לכתחילה פל סיס רק ביש פור צדדיםלהתיר
ויטשיס בפחהש״ק זיל בביאור רמב כדרכו זיל• ומעמה איש דסיכא
סיס פס צרדים אמרים דהרי אפילו
דיש ג׳ ספיקות אז מקרי
במקום חזקה מהני נכס״ג כפים השיך בכללי סיס כנודע ,ובפרס
דכאן ציל בפשיטות סברא ישרה דרוקא סיכא דסשתא אק לפנינו
רק ספק א׳ כסו שם בהאי דסיטי של מפץ דהשתא בשעת מכירה
לנכרי איכא ספק א׳ שמא ימכרנו לישראל מסיה אסריק לכתחילה
השתא לסמוך על צירוף ספק שיבוא אח*כ שפא יאנלנו נסהישראל

ח״ישיק•

אי

קודם הפסס אבל היכא דנם השתא יש לפנינו סוכנים 3׳ ספיקות
ואס יבוא ליד ישראל יצטרף עור ספק א׳ ויהיו ג׳ ספיקות בכהיג
ספיר שרי  ,ומסים במקום שאין מכריזין ואיכא רק חששם שמם
יחננה לו בפני ישראל א*כ הרי יש לפנינו תיכף ב׳ ספיסית ""ס
יחננס נפמ יש2א?2א!
שנוחנה לו ספה א׳ י»מא
ממנו דסא מיירי נ«הים ס6״מ יםפק  °ש?א 1א ?  Jל שיא:
כלל אלא יעכבני לפלמי ייייו יגם אסרי כל זאת אפ ל פפי’י
לישראל ףנסלנס כו ים לחלומ ילא ’אכלםנ’?^ולר״״יל" איל

במהום שמכריזין סלי ליגא לפנינו רק ספק א׳ רשעא לא מכרנו
לישראל דתפק ב׳ ליכא נייז דהו' מקום שגנכיחי|?כיאפלי22יל«
לו שלא בפגי ישראל מימ יקח ממנו פש״ה שפיר אסור לכתם לה
ופריך שפיר" .הנכון וברור לעציר בעוה״י ודויק^:
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באף

חולין פרק ז׳

גיד הנ#ה

התום׳ על רס״י )■ל לבחנם פי' אמלחא לרב אשי דפליג
תנא רמחני׳ אחנא לברייתא כתב הל״א )"ל לתמוה
נס בלאיה על רס״י זיל לאפאי לא כתב כן נס לחירוצא לאביי
__\.רנא רהא לרירסו ג'כ צ״ל רפליגי מחני׳ וברייתא אהדדי יעים
שהאריך .ולענדינ לרך קרוב רלאביי ורבא י׳ל דרוקא במתני׳ למיידי
בשולס לנכרי עיי שליח משיה מייבינן שזה השליח לא ירקרק כיכ שלא
ליחנו לנכרי בפני ישראל למצינו בש״ם פעמים חרבה רחיישינן לקלקילא
לשליח להוא לא סלקלק כבעלים עצמם משיה חיישינן שמא יחננו לו
בפני ישראל אבל כאן בברייתא נזכר רק ברישא השולח ירך לחברו
ובו׳ אבל בעמים אומר פחם ונפכוים בין חתוכה כו׳ א»צ ליטול
הימנה נה’נ וכו׳ ואיכ י״ל למיידי ננוחנה לו לעכוים הוא בעצמו
וטלאי יזהר שלא לבוא לירי מכשול ויתנה לו שלא כפני ישראל.
וקצת יש לדייק כן דאי קאי ארישא עיי שליח הזיל למיחני ולעבו״ס
בין מחוכם וכו׳ דאז משמע דליל בשולח לעכויס אבל לישנא לתני
ובסכוים משמע להוא דין בפ׳ע וא'כ ייל כמ׳ש .אבל ליב אשי
שפיר קשה להא חזינן למפרש למציעחא להיט לאין מוכרין לו
סריפ־ת דחיישינן שמא ימכרנו בפני ישראל אלפא אפילו בהוא בעצמו
ושלא עיי שליח ג״כ חיישינן לזה אי :שפיר קשה מרישא לברייתא
גם נגסינ,ניחוש להבי וע״כ לצריך לחלק בין מוכר לו באיטלז לנין
נוחנו לו בביתו ואיכ שפיר קשה שוב המתני׳ דשם חיישינן שיתננה
לו בפני ישראל אפילו שלא נאיטלז ולכן מוכרסין לומר רק לרב אשי
דפחני׳ וברייתא פליני אהדדי ואיש לנכון .ונימי דלענין גניבות דעת
שפיר הים יכול רש*־ זיל להקשות גם לאב" ורבא אבל נאמת לא
הזכיר רש״י זיל כאן כלל ה׳ט לגניבת דעת ועיקר כוונתו היה בזה
רק לברר רלר״א ציל דמחני׳ וברייתא פליני מיינו אי נחחינן למינקט
דשמא יחננה לו כפיי וזה מוכרח שפיר רק לר״א
גס במתני׳
ולא לאני• ולבא וכמים .ומ׳ש רש׳י זיל בלשונו אבל שולח לעכו״ס
בביתו הוא עכ׳ל אפ׳ג דלפפ״ש ייל דפיירי שלא עיי שליח היינו
דים לדחות ולחלק כן אבל לרב אשי הרי מוכרח דאין לחלק בזה
לכן הניח הדבר כפשט״ ע׳י שליח ודו״ק
הקשה הליא ויל דרש״י זיל פותר דבריו לכאן כתב לאפי׳
נסתם שייך גניבת לפח ונם חיישינן בכה״ג דיפכרנה לו
בפני ישראל בפחם ויחשוב שהיא כשרה ולקמן כתב רש״י זיל דגנ״ד
שייך רק מיכא דהישראל א״ל להדיא שהיא נשרה וע״כ צ׳ל לטעם
הב׳ שימברנה לו בפני ישראל שייך אפילו היכא דלא שייך טעמא
למפני שפתפהו והיינו היכא שאיל פתם עכתויל בקצרה יפ*ש
והאריך פול בזה .ודבריו חמוהין למניר לאכתי לא מחיה פתירת
רש״י נזם להא לפיל (בעיא^ בדיה אין פוכרין וכו׳ כתב בפחם
אא׳כ הודיעו שהיא טריפה דחו ליכא גנ״ד וכו׳ פכ״ל מבואר מזה
דבפחם איכא כניד  .ולכן נלעיד דלקימ דמים הליא זיל להוציא
ספירש׳י לקמן דגניר לא שייך רק במפרש בהדיא כנראה שהוציא
ק ספ״ש בדיה אינהו הוא דקא מטעו וכו׳ להא לקחני לפיל מפני
שמטעמו במוכר לו בחזקת שחוטה וכו׳ עכ״ל  ,אבל לפעניד אין
פירושו כן דא'כ הו׳ל למיפר באיל שכשירה כמים אס*כ לענין
פוחח חניות המכורות לחנווני יפים אלא כך כוונתו דבשלמא לעיל
בסוכר לו פחם שפיר שייך גנ״ד כיון דאינו א׳ל שהיא טריפה הרי
כל בהמה שיוצא סיד ישראל בחזקת שחיטה כהוגן ובחזקת כשרה
לרוב בהמות כשרוח וא״כ נס בפחם מקרי פוכר לי בחזקת שחוסה
ולכן צריך שיפרש לו שהיא טרפה .וויכ רש״י זיל שמטעהו במוכר
לו בחזקת שחוטה דאפילו בפתס הוי בחזקת שחוטה .אבל בהאי
דלקמן דהכריזו דנפל בישרא לבני חילא א*כ היה לו להעכו׳ס
להפלות על הדפת פדהבריזו ק מסתמא ים טריפות בעיר והיה
לו לישאל לישראל אס אינו טרפה וכיון ללא שאלו איהולקז מטעי
אנפשיס• אכן בהאי יפותח חביות המכורות לחנוני בזה ם*ל לרש׳י
ז״ל דדוקא באיל בשבילך אני פותחה דאל״ב לא הוי גנ״ר דכיון להוא
הפסד גחל כפירשיי זיל (ע׳א) ליה ולא יפתח לו וכו׳ הוי מלחא
דחפיהא והיה לו לשאל פיז וכיון דלא שאל אטעיה אנפשיה .ואכן
התום׳ זיל הסיגו עליו דיה אינהו וכו׳ אבל מים רש׳י זיל לטנק
אין סוכרין נבילות וטריפות כוונתו כמ״ש .והדברים ברורים בטעמן
יירק  .שוב ראיתי רגם הרא׳י ז״ל הקשה בסמוך כקושית הל״א
בפתירת פירש״ ,והנלפ״ד לחבתי :
'□מ*ש התום׳ ופיהו להא שינוייא וכו׳ גזירה שמא וכו׳ בפני
’*אל קשה וכו׳ .ועיין פהרשיא ויל שדקדק דס״ה
.
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0ינ א לנגד פצי להקשות כן .ולענדינ רלענין גניד ייל ברווחא

יצחק

דלעיל מוקי למתני׳ להאי שינוייא רגניר במקום שמכריזין ולא הכריזו
משיה שפיר שייך גנ״ל רהנוי יסבור דניטל גידה ומכבדו הישראל
במה שהיה ראוי לעצמו ולא יחשוב שפא מצאה טרפה אחר שניטל
נידח לא״כ איך שלמה להנכרי הלא מיה לו למוש שיפכרנה לישראל
כיון רלא הכריזו היום אעיכ רבאמח כפרה וניטל נידה ואיכא ספיר
ננ״ר אבל ברייתא מוקי לה לרישא במקום סאימ ולמכי [ליכא] גנ״ר
דהגוי יחשוב ששלחה לו אחר שמצאה מייפה ולא תם הישראל למכירה
ליודע ששום ארס מישראל לא יקנה מפנו כיון שהוא מקם שא״ס.
אבל לטעמא דשמא יחננה בפני ישראל שפיר מקשים איך יתרן רישא
דביייחא כנ״ל נכון ודויק • ועיין בל• א זיל בפירש״י נפמוך ל״ה
אינהו דקא מטעי וכו׳ שהקשה שם עליו ולפפ״ם נכון כמובן :
כתבו התום׳ ליישב לפיית הא לדייק מראיקפד שמואל
לאפור לגניר יודע היה שמואל שבצינעא וכו׳ והליא זיל
כתב ללחות קושית התום׳ לכל הדיוק דהם*פ הי׳ רק לרבא דפ״ל
דאנפקא איל לאבקויי וכו׳ דלפ״ז ליכא רק טעמא לגניבת דעת
אבל לאביי לטריפה הואי באמת ייל להיט לסמא יתן לו בפני
ישראל עכחו״ר .ותמהני עליו ראיב כדדחי השים וכי פכללא פאי
ואמרינן למיד טריפה הואי א״ל אמאי תשהה איסורא וט׳ הרי
לפיד זה לא התחילה הוכחת השים כלל לאפור גנ״ד 1ה!״ל לדחות
רק לרבא דייל אנפקא תייא משמע וז״ב ופשוט ודו״ק :
בדיה אינהו דקא מטעי וכו׳ עיש שהקשו פלרשייזיל
נ׳ קושיות להא אא״כ מודיעו קחני ועול פאי פריך
מריי לפתח לעולא וכו׳ להא וודאי שלא היה מטעהו ליי וכו׳
והראיש זיל כתב דכי פיר שהוציא ר״י דבר שקר מפיו לעולא יעים
והליא זיל חמה הרי אינו דבר שקר דכיון דעיע לא נפתח החבית
רק עכשיו עיכ אמת אמר דבשבילו פותחן רק שלא הזכיר שאיני
מפפיל ע״ז מכיר  .וא״מ להא בפיר דשים דלא תירצו עריק
רשאני עילא לחביב לריי דבלאיה נמי הוס פתח ליס א׳כ מה
שאמר בשבילך אני פותחן שקר גמור הוא חיו להא אי לא היה
מוכר לחנווני לא היה פותחן ודברי הראים נכונים ודו״ק •
לחר׳ן לברי רס״י זיל להא דאמר בפותח לז חבית
וכו׳ הוי גנ״ד רק בשאיל בשבילך אני פותח היס
משוס ראי פוחח רק בפחם ולא איל כלום אז ליכא גניר מפ״ם
גופא כיון רעיי פתיחה זו יפסיד הבסה״בהיזק גדול כפירש״י זיל
לפיל יהיה אומדן לעת למאורח דלא בשבילו פושה כן להפפיר כולי
האי ולכן יחלה הפתיחה לפינה אחרת או דלצורכי עצמו פושסק
או מטעם אחר ,ומעתה אם מימ יחשוב האורח שבשבילו פושה ק
איהו לאטעי אנפסיה ומשיה כתב רש״י זיל לדוקא באיל לסדיא
בשבילך אני מושה בן אז איכא בזה נניד ,ועי) מפייס אאיכ הודיעו
ריל דבכהיג אפפ״י שאיל בשבילך אעשה כן תו ליכא ננ״ד למזה
יבין לכוונתו דנסבילך אני פותח החניות עכשיו להא מה שישאר
אמפרנה לחנוני כמו שהודיעו שמכורה לחנווני וא״כ הכל אסח
לודאי אי לא היה בא חיה נשאר פתוס רק עכשיו פתחה בשבילו
וגס לא יחשוב האורח שבשבילו לבד עושה כן להא איל להדיא
למכולה לחנווני .וא״כל״ק קושיח החום׳ מפה לחני אא״כסודיפו
משמע דבסחס אפור דייל דלרבוחא קחני ל*מ בפחם ולאי ליכא
ננ״ד כמים אלא אפילו א״ל בפירוש בשבילך אני פותחה פיפ שרי
כסמודיפו שמופרה לחנווני ולא מינזז• כגנ״ר דאדרבה מקיימינן כל
דבריו לאמת וכמים  .ואכן כ״ז בפתס ביא אבל באדם חשוב כמו
ר׳ יהודה ומולא גס כפחם כשלא איל כלום ים מקום לגניד לאיל
בזה דיהיה להאורת אומדן דעת דלא בשבילו עושה ק דזיא לצאן
ודאי ים במציאות לעשות כן לארס חשוב וזה הי׳ קוסית השים
מי־יי לפתח לעילא והיינו דשם אפילו בפתמא שייך גניבת למת
צמ״ש ופיו מחיץ דאה״נ דאודועי מודעי׳ ואז שרי אפילו איל
להדיא בשבילך חני פותחה כמיש ועוד דאנן פהדי לגס בלא״ה
היה פוחח לו מסיה ליכא מקוס לגנ״ר כלל■ כנלפ״ד נכק ודויק :
C1J"O׳ דיה אק נאפור כל המקולין ובו׳
דף צ'!“!

עךף*

בתום׳

ולענד-ג

1

דאין לנו לאסור מליקת בשד היום

משאר מקולי! ולחוס וכו׳ כן מכר לאתרים וכו׳ אין לחוש וכו׳
מכיל .וטעם הדבר ייל בפשיטות דלא פבעיא שאר טכחיס וראי לא
חיישינן שמא פכרו דלא אתרע חזקת כשרותן כלל אלא אפי׳ אוחו
טבח שמכר לעכוים זה למוכרה במקולין שלו ג״כ לא חיישיק שפא
גם לשאר פקולין [פכר] לנאמן עיז במינו דאי נפי שתק ולכן
נאמן לומר שלא מכר רק לזה .אלא לצריך להבין דהשתא לליק ם*ל
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שמח

בית

ארזים

חולין

אין לנו לומר דמתניתין איירי בחלבו דגיד ולד״ה אף שנאמר
דלא פליגו בחלבו דגיד מכ״מ מתניתין איפשר דקאי על חלבו
דשליל ואליבא דר״י ודשמואל טעמא דנפשיה קאמר ומשו״ה
כתב רש״י דשמואל קאמר דד״ה מותר ולא קאמר דחלבו דגיד
קאמרה מתניתין המותר ועלה קאמר שמואל דהוי ד״ה ובזה
יתיישב רש״י שבמתניתין דלעיל שפירש רחלבו דשליל קאמרינן
שהוא קשה למאי טעמא יאמר שלא כהמסקנא ולדברנו יתכן
~דרק בהו״א שלא ידענו כלל דפליגו בשום חלב הוי אמרינן ודאי
דשמואל אמתניתין קאי ולפי״ז איפשר ג״כ לפרש דמ״ש
אילימא דשליל הכונה וכ״ש דגיד ומשו״ה תנינן בלשון סתום
וחלבו מותר דאי הוי אמינא דאיפשר איפכא דוקא דשליל ובגיד
פליגו א״כ שוב ליכא למימר דשמואל קאי אמתניתין דאיפשר
דמתניתין איירי בדגיד וביה פליגו א״ו סלקא אדעתין דאי
בשליל ל״פ כ״ש בדגיד א״כ מתניתין בחלב דתרווייהו איירי
ומוכרח דשמואל קאי אמתניתין ומסקינן דבדשליל פליגו
^ובדגיד ל״פ ושמואל קאמר אדגיד וא״כ לא קאי אמתניתין
וראיה לזה מהא ברייתא גופה דכיילא בהדדי שליל וחלבו וא״כ
גם מתניתין בהכי איירי ודאי ושמואל לא קאי אמתניתין —
אבל צ״ע בזה ברש״י דלעיל מיניה שכתב וז״ל אלא חלבו דגיד
של כל בהמה קאמר מתני׳ ומוקי ליה שמואל כדברי הכל עכ״ל
הרי בפירוש שלא כדברנו ואולי לא כתב זה רק קודם ששמענו
מהברייתא דר״מ אוסר חלבו דגיד וסבורים היינו דליכא כלל
שום פלוגתא בחלבו דגיד דאז אכתי הוי אמינא דמתניתין
לשמואל איירי בחלבו דגיד דבע״ב לא איירי אלא בחדא או
בשליל או בגיד ומאי עדיפותא דהאי מדהאי אבל אחרי
ששמענו דפליגו גם בדגיד שפיר מסתבר לנו יותר לומר
דמתניתין בדשליל מדקתני סתם חלבו ואי קאי אר״י הרי שפיר
כולל שניהם דשליל ודגיד משא״ב לדברי הכל לא יוכל לומר
רק אדגיד 'לבד וניחא לן טפי לומר דק אי אתרווייהו ולר״י
ועיקרו היינו בשליל דבזה הוי עיקר פלוגתייהו וממילא מרומז
דגם בדגיד פליגו דמשו״ה לא פירש באיזה חלב ומשווה אותם
:יון דעכ״פ במדרבנן פליגו גם בדגיד וממילא שמואל לא קאי
יאמתניתין מדלא פירשה דבדגיד איירי וזהו דוקא לבתר דאמרינן
מודה שמואל דפליגו גם בגיד מדרבנן דא״כ הרי פליגו
בתרווייהו ומיתוקמא שפיר מתניתין בתרווייהו ושמואל טעמא
דנפשא ודינא דאורייתא אשמעינן.

צ"ד ע״א
תוד״ה טריפה — וי״ל דמכ״ט — דאי שרי ליכא למיחש וכו
עיין בתום׳ והוא נפלא דאכתי ניחוש שמא יסבור חבירו
שאסור לגנוב דעת הבריות וגם אם מותר שמא יחשוב שאמר
אמת ואיך נוכל לסמוך על כזה שידע שמותר לגנוב דעת
הבריות ושידע לחשוב שמא זה משקר ואיך הנותן יוכל לסמוך
על סברא כזו להקל לעצמו ושהרואה ידע לסבור סברות
להחמיר נימא איפכא שכך הוא הראוי גם יקשה שהרי קודם
שידענו מדשמואל שאסור לגנוב כבר תירצנו טעם המשנה
שחוששת לשמא יתננה לו בפני ישראל ומה בכך כיון שלא
ידענו שאסור לגנוב דעת הבריות (ועי׳ בתוד״ה אמר אביי
שבע״ב שמפרשין שהבונה שיאמר לו שהוא מנוקרת עיי״ש)
א״כ יחוש שלגנוב דעתו אמר שהיא מנוקרת ויהיה מותר לישדר

לי׳ חתוכה נמי ועי׳ לקמן בתוס׳ שכבר העירו בזה באופן אחר
קצת אבל לפי הנראה הא דלקמן הוא בשם ר״ת ודהכא אינו
מר״ת.

צ "ד ע״ב
אי הוה ידעינן טפי הוי טרחינן — יש לעיין אם לאחר שפגעו
בו חזרו מדרכם לבי מחוזא עם מר זוטרא או לא ופשוטו
משמע שחזרו עמו דאי לאו הכי איך א״ל רבא לרב ספרא מ״ט
אמרת ליה הכי וכו׳ הלא מוכרח לומר לו כן כיון שרוצים לילך
לדרכם ולהפרד ממנו אבל לפי״ז יקשה להיפך מאי קאמר איהו
דקא מטעי נפשיה הא שפיר קאמר רב ספרא דאינהו מטעו ליה
כיון שחוזרים עמו ודאי מוכח שלקראתו באו ואיפשר שכך היה
דרכם כשפגעו באדם גדול לחזור מדרכם ללותו אף שלא באו
לכבודו ויש להם לילך לדרכם מכ״מ בשביל כבוד התורה הניחו
עסקיהם ללותו.
תוד״ה אמר אביי — אבל שלימה — אעפ״י שישראל אומר
לו שניטל — צ״ע איך יאמר לו שניטל אם הוא
שלימה בלי חיתוך אטו בשופטני עסקינן — הלא פשוט לכל
דמילתא דעבידא לאגלוי לא משקרא וכ״ש מה שהוא גלוי לפני
__
כל איך יאמר על שלם שהוא חתוך.

צ "ה ע "א
תוד״ה אמר רב בשר — ואפילו בעיר שיש בה רוב — נ״ל
דה״ה בעיר שכל טבחיה ישראל וכדרבי דאל״ה לא הוי
קשיא מידי מדרבי וגם לא הוי איצטריך למיתלי בעורכים כיון
דאיכא מיעוטא.
תוד״ה ובנמצא — ונראה דתקנתא בעלמא הוא — וטעם
התקנה נראה שאף שע״פ דין מותר מטעם רוב מכ״מ
נראה כמתירין לאכול דבר האסור בהדיא שקרוב לודאי שברוב
הימים יארע ליהודי אכילת טריפות ע״י היתר זה על כן עשו
גדר לדבר ובס׳ בית ארזים סי׳ תס״ז כתבתי שבאמת אסור אף
שאין הישראל יודע מאיסורו.
תרד "ה הכא נמי — ומאי קושיא והלא כיון דחזינן בשעה
שפירש — הוי כמחצה על מחצה וכו׳ עכ״ל יש לעיין
בזה שהרי התוס׳ עצמם כתבו בדיבור הקדום דהתם לא הוי
קבוע רק לא בטל משום דבר חשוב א״כ מיסתייה שאינו בטל
אבל מנ״ל לומר דל״ש כל דפריש מרובא וכו׳ כיון דלא הוי
קבוע ולא הוי כמחצה על מחצה — וצ״ל שהתוס׳ ס״ל דהוי
דינו כקבוע ממש וצ״ע.

צ "ה ע "ב
תוד״ה אסיק תרין  -התם בכל מקומות — היו רוב טבחי
ישראל עכ״ל וקצ״ע לפי״ז מאי מקשי רב היכי אכיל
בשרא.
תוד״ה בחרוזים — משמע דאין דרך לחרוז בשר עי׳ פסחים
קי״א ע״ב תלאי בביתא — אבל בשרא וכוורי ל״ל בה
— ועי׳ שבת דף ק״מ ע״ב תליא דבשרא — דכוורי ועיי״ש
בתוס׳ בדף קל״ט ע״ב ד״ה תלא.

צ "ו ע "א
תוד״ה פלניא — ואם לאחר שנשאת וכו׳ ה״ה דהו״ט למינקט
באופנים אחרים כגון שהוא בא על אמה או בתה
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בית

גליונות הרמב״ם

שם .כדי שיהא שלם בגופו כיצד .כל זה עדיין
שלמות הגוף ואין זה ענין לנפש.
י׳^הלכה ה׳ .ויתרחק מדעה בינונית מעט ל^ד זה או
לצד זה .כלומר לסור מרע או לעשה טוב
שם .יש ידעה וכו׳ הקצה האחרון ויש וכו׳ הקצה
הראשון וזהו לפנים משורת הדק .גס נזה
נראה הכונה לסור מרע ועשה טוב
שם .ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הביגונים
וכו׳ שנאמר והלכת בדרכיו .אעפ״י שהקב״ה
כביכול מתנהג כמדותיו גס לפנים משורת הדין ,ככ״ז
החיוג על האדם ללכת כדרכיו הוא רק לסי הדין.
הלכה ו׳ .מה הוא נקרא קדוש אף אתה הי׳
קדוש .גם בדרן קדושה יש דין ולפנים

משוה״ד.
שם הל׳ ז .וישלש במעשים שעושה .פחות מג׳
פעמים לא נמרא מעשה ,ועי״ז נכנסים חוה״ל
בכלל חובת המעשים.
שם .ויחזור בהם תמיד כלומר להחדירם ללב
הלכה ז׳ .ולפי שהשמות הללו נקרא בהן היוצר
והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה
נקראת דרך זו דרך ה׳ .אבל באמת הוא מקרא מלא
צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו ,הרי שגס אצלו
כביכול יש ב׳ בחינות בחינת צדיק שזו היא מדה
בינונית ובחינת מסיד לפנים משוה״ד ,ואף כי אמנם
הוא חסיד בכל מעשיו ,ולכן גם אנחנו המצוה
להדמות בדרכיו הוא ב5׳ הבחינות ג״כ בצדיק וחסיד.

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

יחזקאל

רמת

שם הל"ו .אסור לאדם .ע״כ דיבר רטנו מדברים
שיש בהם צד איסור מהל׳ דעות וכאן בדברים
אסורים.
שם .להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי .האיסור
הוא רק להנהיג עצמו כן ,אבל בעראי לפעמים
יש גס מצוה כגון תלמיד לרב ,ולפעמים גס הרחבה
לנפשו העגומה.
שם .ולא יהי׳ אחד בפה ואחד בלב .זה אסור
לעולם וכמ״ש להלן ,ואפילו מלה אחת.
שם .לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר
שחוטה ולא מנעל של מתה במקום מנעל
של שחוטה .אס העכו״ס מקפיד ע״ז צ״ע הרי
בכגון זה יש גס משוס אונאה.
שם .ולא יסרהב בחברו .נראה דוקא סירוב אבל
לבקש סתם מפני הנימוס מותר.
שם .ולב טהור מכל עמל והוות .גם הלב צריך
לםיות טהור מכל עמל והוות של פיתוי.הלכה ז׳ .לא יהא אדם בעל שחוק .כמו שהוא
שוחק תמיד אבל לשחוק בעראי מתון שמחה
מותר.
שם .ומהתלות .גם ממהתלות רק בעל מהמלות לא
יהי׳ אבל בעראי לבדח אינשי מוחר וגם מצוה
רבה.
שם .אדם מכובד צריך לשמור על כבודו ע״י מיעוט
שחוק.
שם .ולא עצב ומתאבל .הראשון מלשון עצבות
והשני מלשון צמצום.
שם .ולא בעל קטטה .מפני שחייב להיות איש
קטטה כנגד אויבי ה׳.
שם .ולא בעל קנאה .שיש קנאת סופרים שהיא
שלמות.
שם .ולא בעל תאוה .שיש תאוה שהיא ראויה.
שם .ולא רודף אחר הכבוד .שצריך להיות מכובד.
שם .מוציאין את האדם מן העולם .אם הן
פסולין.
.שם .פלס מעגל רגליך .זה מצות חכמים.
שם .וכל דרטן יכונו .גם זה מצוה לעשות שכל
הדרכים יכונו.

פרק שלישי
הלכה א׳ .גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה.
בדעות אלו אף כי הן רעות ,אסרו חכמים
להתרחק לקצה האחרון ,ולפיכך צוו חכמים שלא
ימנע אדם אבל הגאוה וכעס המצוה היא להתרחק
בתכלית הריחוק.
הלכה ב׳ .וכן כשיבעול וכו׳  .השנת הראב״ד וכן
למצות העונה כו׳ .ופי׳ הכ״מ ,ולא חשש
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בז
שם.

יהוידע

חולין פרק ז׳

הוי אימר שלושים בא״י ונו״ו כאן .נ ׳ל בס״ד לכך
אמרי במשנה דיומא על השמיר ביוה*כ שהיו
הבנליים מתלשים בשערו ואומרים לו מול ולא טול ולא
שרמזו באותיות מול על זכית מיו צדיקים שבחיל ולמ״ד
הלך וזמן טליה אורחים .פירוש זימן האורחים
צדיקם שבא״י בזכותם מיל העינית ולא .והא דהיחז
בשביל סיכה שדרכם היה לסיך בשמן ולא בשביל
החלוקה כך שא״י יש בה שלושים וכל חי״ל ט״ו ,דכת־ב
אכילה ,וחבירו ששלח לו החבית הוא היה שותף שלו שהיה
ואכרה צי בחמשה עשר כסף דלכך היתה הגאולה נמ״ו
להם כרמים שיש בהם נטיעות גפנים יזתיס ,וחבירו יישב
מעלחז
לחודש שהוא שם י״ה שהאיר להם ,והגה א״י לרוב
בכרמים ועוסק בזתיס וגפנים למלאת מהם חביות למכור
מספר
שהוא
לוקחת הארח שם י״ה במלואי כזה יוי׳ד ה״ה
וגס לצורך ביתו ובית שותפו ,ונזדמן ששלח לבית שיתפו
כח
לה
אין
חו״ל
שלושים לכך זונה בשלישים לריקים ,אבל
חבית יין ושמן צן £עליה והוא חשב שכולה שמן מפני
הפשוט
מאיתיזח
רק
שתקת הארה משם י״ה במלואו אלא
שבאמת בכרמים שלהם יש להם זתים ונפנים שעושים מהם
מן
שהוא
בלמלוס
ההארה
שהם מספר ט*ו ,נמלא בחו״ל
שמן ויין ,והלך וזמן אורחים עליה לסיכה כי כן היה דרכם
הפשוט בלבד ,אכל בא״י ההארה בהרחבה שהוא משם י״ה --״־ להזמין אורחים לסיכה בלבד כמו שמזמין לאכילה ולשתיה
מלא ,ובזה יובן מן המלר קראתי י״ה זו הארה של חיל
של יין ,ובזה נחרצו הקושיות של הרב תורת חיים ז׳צואין
ענני במרחב י״ה זו הארה של א״י שהיא במרחב של שם
צריך לשנות הגרסא :
י"ה שהוא במלואו .ובזה יובן בס״ד גיהיס נלב בעדה V
מאי קמ״ל דכולא ראב״י היא .פירוש משנת ראב״י
בקרב ^היס ישפיט ,כלומר קרב שם 1יהים הוא אותיות
קב ונקי שתופס לשון קצר יכששנה זו המעשה לא
לה״י שהוא רמז לשתי חלוקות »ו של מ״ה צדיקים שהם למ״ד
שנה אותה באורך זה נחנק וזה נפל מן הגג אלא שנאה
ותסגי ליה
בא״י וכלו בחו״ל ,והצדיקים נקראים עדת
בקיצור על דבר זה נהרגו שלשה נפשות ,ולכן הביא דבריו
בלמ״ד שבא״י וט’י שבחיל שהם רמוזים בקרב שם ■^הים
אלו בברייתא ללמדני שגס פרטי המעשה השנויים בברייתא
ועל מספר זה הוא שופכו העולם שאם יחסרון ח״ו יאבד
מורה בהם ראב״י דנך הוי ,שנס הוא שמע המעשה בפרטי
העולם ,ובזה יובן השעם מ״ש בגמרא על חכמי א״י חד
שהוא דרכו לשנות בקיצור ,לכך קצר
הרבדים האלה
מנייהו כתרי מינן ,כי כן היא המרה של חלוקת הצדיקים
בה בלשונו:
שבא״י הם כפלים על חו״ל:
ס״ב .א״ל והא קא מטעינן ליה .קשא מאי ס״ר דרב
 zספרא שאמר קא מטמינן ליה ,כי כיון דשתקו ולא
אמר אביי ודיבייהו משתכח בבי כנישתא דחיתי
אפתא .פירוש אל תחשוב שצריך שיהיו כולם מן
א׳ל כלום במה הטעוהי .ונ״ל בס״ד דכס ודאי חזרו עמו
לבי מהתא ,דאס היו הולכים לדרכם לסיכרא דהניחוהו והלכו
הידועים והמפורסמים שבדוד אלא אדרבה רובם הם מאיחס
לדרכם איך יחשוב אח״כ שיצאו לקראתו ,ושפיר עבד רב
שאינם ידועים ואט תרצה לחפש אחריהם תמצאם מאותם
ספרא דא״ל הכי ולמה הוכיחו רבא על זאת לומר צו
“השפלים היושבים בבית הכנסת תחת היציע שאינם חשובים
אחלשתיה לדמהיה ,ועל כ; מוכרח לימר דחזרוע/.ו נמחיזא
ונכבדים כ״כ בעיני הבריות ואינם מאותם היושבים דאשגה
והביאוהו לביתם ,ועל כן י״ל דחש רב ספרא בזה דסבר
במעלות רמית ומקומות מפוארים .־
כיון דחזרו עמו ,נמצא מטעין אוחו אי הוו שבך ולא
טריפה הואי ויהבה ניהליה במר דשחימה.
אמרי ליה מידי:
עיין בחדושינו בס״ד לעיל במסכת עירובין
דף ס״ד .בעובדא דר״ג דאמר לאותו גוי מגבאי טול גלוסקין
*ע״ב .והאמר רב כל נחש שאינו כאליעזר .קשא
wH
׳ הו״ל להקשות עדיפה מינהי ,דהא קאמר רב
י
מאלעאי ,שהקשת• מהאי עוברת דשמואל דקפיר אנגינה
בדיק במברא ,נמצא היה דרכו ומנהגי תמיד .ונ״ל דבריו
" דעת דמי ומה שחרצתי שם ג׳ תירוצים בס״ד ע״ש:
במברא ולא היה אומר בפיו כלום טוב או רע .,כי אם רק
אל יסרהב ארס בחבירי לסעיד אצלו ויודע בו
בלבבי סימך עלזה ,וכאן דאמראלא מחיש.היינו משים
שאינו סועד .קשא למה נקיט אל יסרהב דמשמע
דאמר בפירוש מברא קאתי לאפאי יומא טבא לנו:
אם אומר לו פעם אחת לית לן בה כיון דמעמא הוא משוס
גניבת דעת שלא יחזיק לו טובה בחנם ,א׳נ אפילו פעם
בית תינוק חשה אע״פ שאין נחש יש סימן .י/
מנהגו של עולם אדם לוקח בית ו!אח’כ נושא אשה,
אחת אהור לגנוב דעתו ,ולמה נקיט אל יסרהב ,וכן באידך
ואח״ב מוליד בנים ,וא״כ כול״ל בית אשה חנוק ,וג"׳
דאל ירבה לו בתקרובת למה נקיש אל ירבה הא אפילו
בס״ד כל מידי דמסתבר למתלי ביה הסימן טפי נקטי ברישא
דבר מועט לא ישלח לו כיון דירע ראינו מקבל ,וכרמלינו
כי הסימן בעבור הצלחת נכסיו במו״מ ,והבית הוא בכל׳
בהך דשמן דאמר אל יאמר לו פוך שמן מפך ריקן דמשמע
נכסיו של אדם ,טל כן מסתבר רזה הוי סימן בעבור זה,
אפילו פעם אחת לא יאמר לו דהא לא אמר אל יסרהב
והתינוק אינא למתלי ביה הסימן על הצלחתו בריות מי’מ
בחבירו לסוך שמן מפך ריקם .ינ״ל בם’ד והתם גבי שמן
טפי מאשה ,ני החניק הוא דבר חדש שנולד לאדם ,והוא פר,
הגניבה דעת מפורשת בפיו שאומר לפוך שמן .מן הפך
שלו ,ולכן יהיה הוא סימן טל הרוזהתו של ארס שהיא פ־רית
והוא ריקם דאין שמן בפך כלל ,אך כאן הגניבת דעת לפינה
שלו ונולדים לו מעסקיו ומעשיו ,משא״ב האשה אינה פרי של
בלב דהוא יודע מהשערת שכלו שזה לא יסעור אצלו ושמא
בעלה ,ולא הולידה הוא בעולם אלא רק נתחברה עמי
טועה כהשערתו ויסעוד אצלו ,לכך פעם אחת או שתים
בנשואין ,נמצא שלשה אלה אע'פ שיש בהם סימן אסיר
יאחר לו אבל לא יסרהב לומר לי יותר כיון שראה שא״ל
לנחש בהם ,ובזה יובן רמז הכתוב אל תפנו א ,האבות
ולא קבל:
והוא כי אבח ר״ת אשה בית חיניק ,אלץ חפנו ,עשית
ואם בשביל כבודו מותר ,היינו אם בעה״ב יושב
בהם נחש :
על שלחנו והניאו הסעודה לפניו ובא ונכנס
שרר ליה תליסר גמלי שפיק־ טרפתא,..פי פשוטי
חבירו לביתו דוראי משים שורת דרך ארץ צריך להזמינו
* משמט משוי י’ג גמלים והדבר יפלא מאד ואפ/ו
שיאכל עמהם ,ואם אינו מזמינו נראה כמזלזל בכבודו
לרש’י דל שפירש לאו דוקא ענ״ז יפלא יען כי אפי׳ משיי
ואהבתו אך אם יסרהב הוי זה גניבת דעת ואסור דכיון
נהל אחד אץ הדעת סובלו .ונ״ל בש״ד גמלי כלומר ,וחית
שהזמינו אפילו פעם אחת או ב״פ קיים שירת דרך ארץ מה
י״ג לזחןה של טן וש״חס לו ו:ן תיתא
ש.חכ <p~,5K
שראוי לנהיג עם ריעיס ואוהבים ומכובדים ,וכן אם מנהגם
בגמרא דשבה דף ק׳ האי מאן דזריק ונח אנידא דגמ,ח
לשלוח תקרובת לקרובים ואוהבים כשיהיה אצל המשלח

נשואין רו בדיה מילה אס לא ישלח לחבידונראה שמבזהו
שאיני מושב אותו כלום ,ולכןאע’פ שיודע בו כא־נימקבל
ישלח משום שורת דרך ארץ ,אבל אם מרבה הוי גניבת רמת:

שם.

שם,

שם.

דף

שם

צ״ך.

צ״ה

שם,

שם.

למ״ש

שם
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שם.

הוי איתר שלושים בח״י וט״י כאן .נ׳ל בס״ד לכך
אמרו במשגה דיומא על השמיר ביוה״כ שהיו
הבבליים מתלשיס בשערו ואומרים לו עול ולא עול ולא
שרמזו באותיות עול על זניח ע יו צדיקים שבחי״ל ולמ״ו
צדיקם שבא״י בזכותם מיל העוגיה ולא .והא דהיחז
החלוקה כך שא״י יש בה שלושים וכל חי״ל ע״ו ,דכתיב
ואגרה לי בחמשה עשר כסף דלכך היחה הגאולה בט״ו
לחודש שהוא שם י״ה שהאיר להם ,והגה א״י לרוב מעלתה
לוקחת הארת שם י״ה במלוא' כזה יוי׳ד ה״ה שהוא מספר
שלושים לכך זונה בשלושים צדיקים ,אבל ח1״ל אין לה כח
שתקת הארה משם י״ה במלואו אלא רק מאיתיוח הפשוט
שהם מספר ט*ו ,נמצא בחו׳ל ההארה בצמצום שהוא מן
הפשוט בלבד ,אבל בא״י ההארה בהרחבה שהוא משם י״ה
מלא ,ובזה יובן מן המצר קראתי י״ה זו תארה של חו״ל
ענני במרחב י״ה זו הארה של א״י שהיא במרחב של שם

י'ה שהוא במלואו .ובזה יובן בס״ר אלהיס נצב בעדת V
בקרב גיהיס ישפיע ,כלומר קרב שם גיהיס הוא אותיות
לה״י שהוא רמז לשתי חלוקות »ו של מ״ה צדיקים שהם למ״ד
בא״י וע״ו בחו״ל ,והצדיקים נקראים עדת  5ותסגי ליה
בלמ״ד שבא״י וט״ו שבחו״ל שהם רמוזים בקרב שם •1יהיס
ועל מספר זז הוא שופע העולם שאם יחסרון ח״ו יאבד
העולם ,ובזה יובן הטעם מ״ש בגמרא על חכמי א״י חד
מנייהו כתרי מינן ,ני כן היא המדה של חלוקת הצדיקים
שבא״י הם כפלים על חו״ל:

שם.

אמר אביי וריבייהו משתכח בבי כנישתא דחוהי
אפתא .פירוש אל תחשוב שצריך שיהיו כולם מן
הידועים והמפורסמים שבדור אלא אדרבה רובם הס מאיחם
שאינם ידועים ואם תרצה לחפש אחריהם תמצאם מאותם
השפלים היושבים בבית הכנסת תחת היציע שאינם חשובים
ונכבדים כ’כ בעיני הבריות ואינם מאותס היושבים ראשנה
___
במעלית רמות ומקומות מפוארים :
עריפה הואי ויהבה ניהליה במר דשחועה.
עיין בחדושינו בס״ד לעיל במסכת עירובין
י
 dס״ר .בעובדא דר’ג דאמר לאותו גוי מגבאי עול גלוסקין
מאלעאי ,שהקשת׳ מהאי עוברת דשמואל דקפיד אגניבת
דעת רגיי ומה שחרצתי שם ג' תירוצים בס״ד ע״ש:
אל יסרהב אדם בחבירו לסעיד אצלו ויידע נו
שאינו סועד .קשא למה נקיע אל יסרהב דמשמע
אם אומר לו פעם אחת לית לן בה כיון דעעמא הוא משום
גניבת דעת שלא יחזיק לו עובה בחגם ,א ׳נ אפילו פעם
אחת אכור לגנוב דעתו ,ולמה נקיע אל יסרהב ,וכן באידך
ראל ירבה לו בתקרובת למה נקיע אל ירבה הא אפילו
דבר מועע לא ישלח לו כיון דירע ראינו מקבל ,וכדמצינו
בהך דשמן דאמר אל יאמר לו נשוך שמן מפך ריקן דמשמע
אפילו פעם אחת לא יאמר לו דהא לא אמר אל יסרהב
בחבירו לסוך שמן מפך ריקם .ונ״ל בם’ד דהתם גני שמן
הגניבה דעת מפורשת בפיו שאומר לסוך שמן .מן הפך
והוא ריקם דאין שמן בפך כלל ,אך כאן הגניבה דעת צפינה
בלב דהוא יודע מהשערת שכלו שזה לא יסעוד אצלו ושמא
טועה בהשערהו ויסעוד אצלו ,לכך פעם אתת או שתים
יאמר לו אבל לא יסרהב לומר לו יותר כיון שראה שא״ל
ולא קבל:

צ״ך.

שם.

1מ״ש

ואם בשביל כבירו מותר ,היינו אם בעה״ב יושב
על שלחנו

והביאו

הסעודה

לפניו

ובא ונכנס

חבירו לביתו דוראי משים שורת דרך ארץ צריך להזמינו
שיאכל עמהם ,ואם אינו מזמינו נראה כמזלזל בכבודו
ואהבתו אך אם יסרהי הוי זז גניבת דעת ואסור דכיון
שהזמינו אפילו פעם אחת או ב״פ קיים שירת דרך ארץ מה
שראוי לנהיג עם ריעים ואוהבים ומכובדים ,וכן אם מנהגם
לשלוח תקרובת לקרובים ואוהבים כשיהיה אצל המשלח

יהוידע

נשיאין לו בליה מילה אס לא ישלח לחניכו נראה שמבוהו
שאינו הוכב אוהו כלום ,ולקאע״פ שיודע נו שאיני מקבל
ישלח משוס שורת דיך ארץ ,אבל אם מרבה היי גניבת דעת:

שם.

הלך וזמן עליה אורחים .פירוש זימן האורחים
בשביל סיכה שדרכם היה לסיך בשמן ולא בשביל
אכילה ,וחבירו ששלח לו החבית הוא היה שוהף שלו שהיה
להם כרמים שיש בהם נטיעות גפנים החים ,וחבירו יישב
בכרמים ועוסק בזתיס וגפנים למלאת מהם חביות למכור
וגס לצורך ביתו ובית שותפו ,ונזדמן ששלח לבית שותפו
חבית יין ושמן צף עליה והוא חשב שכולה שמן מפני
שבאמת בכרמים שלהם יש להם זתיס וגפנים שעושים מהם
שמן ויין ,והלך חמן אורחים עליה לסיכה כי כן היה דרכם
להזמין אורחים לסיכה בלבד כמו שמזמין לאכילה ולשתיה
של יין ,ובזה נחרצו הקושיות של הרב תורת חיים ז״לואין
צריך לשנות הגרסא :

שם.

מאי קמ״ל דכולא ראב״י היא .פירוש משנת ראביי
קב ונקי שתופס לנון קצר (כששנה זז המעשה לא
ענה אומה באורך זז נחנק וזז נפל מן הגג אלא שנאה
בקיצור על דבר זה נהרגו שלשה נפשוח ,ולכן הביא דבריו
אלו בברייתא ללמדני שגס סרטי המעשה הבנויים בברייתא
מורה בהם ראב׳יי דכך היי ,שגס הוא שמע המעשה בפרטי
הדברים האלה אלא שהוא דרכו לשנות בקיצור ,לכך קצר
בה בלכונו:
 Mוהא קא מטעיגן ליה .קשא מאי ס״ר דרב
 zספרא שאמר קא מטעינן ליה ,כי כיו; דשתקו ולא

שם

א״ל כלס במה הטעוהי .ונ״ל בס״ד דהם ודאי חזרו עמו
לבי מחחא ,דאס היו הולכים לדרנס לסיכרא דהניחוהו והלכו
לדרכם איך יחשוב אח״כ שיצאו לקראתו ,ושפיר עבד רב
ספרא דא״ל הכי ולמה הוכיחו רבא על זאת לצמר לו
אחלשתיה לדמהיה ,ועל נ; מוכרח לימר דחזרו עפו נמחחא
והביאוהו לביתם ,ועל קיי״ל דחש רב ספרא בזה דסבר
כיון דחזרו עמו ,נמצא מטעין אותו אי הוו שב !י ולא
אמרי ליה מידי:

דה צ"ףן ע״ב.

והאמר רב כל נחש שאינו כאליעזר .קשא
* הו״ל להקשות עדיפה מינהי ,דהא קאמר רב
י
בדיק במברא ,נמצא היה דרכו ומנהגו תמיד .ונ״ל דבדיק

במברא ולא היה אומר בפיו כלום שוב או רע .,כי אם רק
בלבבו סימך עלזה ,וכאן דאמר אלא דנחיש .היינו משים
דאמר בפירוש מברא קאתי לאפאי יומא טבא לנו :

שם.

בית תינוק חשה אע״פ שאי; נחש יש סימן .י/
מנהגו של עולם אדם לוקח בית ואח״ב נושא אשה,
ואח׳־כ מוליד בנים ,וא״כ הול״ל בית אשה חנוק ,ונ"'
בס״ר כל מידי דמסתבר למתלי ביה הסימן טפי נקטי ברישא
כי הסימן בעבור הצלחת נכסיו במו׳ח ,והבית הוא בכל׳
נכסיי של אדם ,על כן מסתבר דזה הוי סימן נעביר זה,
והתינוק איכא למתלי ביה הסימן מל הצלחתו בריוח מי’מ
טפי מאשה ,ני החנוק הוא דבר חדש שנולד לאדס ,והוא פרי
שלו ,ולכן יהיה הוא סימן על ?רווחתו של ארס שהיא פירות
שלו ונולדים לו מעסקיו ומעשיו ,משא״כ האשה אינה פרי של
בעלה ,ולא הולידה הוא בעולם אלא רק נתחברה עמו
בנשואין ,נמצא שלשה אלה אע״פ שיש בהם סימן אסיר
לנחש בהם ,ובזה יובן רמז הכתוב אל חפנו ח ,האניח
והוא כי אבת ר״ת אשה בית תינק ,אלץ חפנו ׳עשוח

בהם נחש :
שרר ליה תליסר גמלי ספיק׳ טרפתא..׳פי פשוטו
’ משמע משוי י’ג גמלים והדבר יפלא מאד ואפי׳ו
לרש״י ז*ל שפירש לאו דלקא עכ״ז יפלא יען כי אפי׳ משיי
גמל א״י א’ 1היעחםוכלי־וג״לבש״י 7לי כלימ• S
שכתב הספיקית על י״ג ליחיר• של עז=,לח?ל?
בגמרא דשבת דף ק׳ האי מאן דזריק ונח אנידא דנמ׳ח

שח
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בית

הלטה אצנאר.

רשאלה ושכירות מי נסיה ראיס ממין .אבל ביובל דרשיח בית
למשות כו ברצונו עיי' למיל סימן רי״ב מש״כ שם הסמ*ע ומה
שבחנתי נ» לקמן סימן רנ״ז .וע&י״ז י״ל דברי הקצוס״ח לעיל
ט׳ קל״ה:

?□*HOI

אץ נהם אונאה .עיי׳ סמ״ע .וכתב
<ו״ג• ל
התה״ד שם אף דעבד מברי לא אשכח;
z
^ןידמי לקרקע עכ״ז מליט גם בע״א דדמי לקרקע בקדושין כ״ח
ט״א יפריך שס א״ה היינו קרקע .וצ״ע דהא הר״ן שס דחה
ראיה זה ופירש הייני יפריך כיון דבקרקע דאין כשבעין מגלנלין

א״כ עבר לא נרע מיניה .יכן צ״ל דההוס' ג״ב מפרשי p.שכתבי
בב״מ ל״ס ע״א דאין מנר עכרי נופי קנוי רק לענין גרעין כסף

זכ״כ הרשנ״א קדושין ס״ו 1ע״כ הא יפריך הייט קרקע כהר״ן ואין
ראיה .ועיי׳ תימיס מס׳י צ״ה וי׳ל בזה:

ובפרישה

חלקתי כי' .לפגיט ליתא
סמ״ע ° P'°״יי•
בפרישה .וחילוק זה ראיה
למש״כ האחרונים המובא כפח״ש ס*ק ב׳:

ה״ך,

כלקוחות .מתי׳ כשב דמיירי ע״כ בשמו.
סעיף ל*נ •
ול״מ כן מפשסיח הש״ס דמחלק רק בין
מקרקעי למטלטלי ובזה אפי׳ במטלטלי יש חילוק בין פירזח
לכלים .ומכין כח״ש הנ׳ל סטי׳ י״ב:
פי' רכ^לף א׳• וזה לא ניחן להישבין .והק׳ המם׳ דא״כ
לילקי ע״ז .לכאורה י׳ל דהוי לאו
שאב״מ .וי״ל טפמ״ש החיטך בכ״מ הואיל דמשכח״ל במעשה.
שו״ר כחיטך שכחב הטעס כאן משום דאין בו מעשה .ובמרדכי
כתב לליקץ עיז ותמה בהגה משום דאין נו מעשה .וראיתי בלחם
רב סי׳ ז׳ שהק׳ כן על המרדני וכתב דע*כ מכת מרדות דרבנן
קאמר .ולאו זה איחא נס בקטנים עיי׳ לק' הי׳ ח״כ .ומש״כ
המחבר לשין הש״ם זה בנופו ט׳ ראיתי בשו״ח מחנה ישראל שכחב
לפרש דגוש וממוט דהמאגה קאמר דבממון יש לו הצטדקות ע׳ד
לא יטוו לגנב כי' ונזה היה מיושב קיש׳ת החים׳ שם ע״ש .אבל ל״מ
כן בפשט הש׳ס .ומש״ב נמה וחי שממה א׳ע ט׳ וכתב מ׳־י
דאיט בכלל עמיתך תמוה דהא במלות חיכתה כתיב נחי עמיתך
אפ״ה אמרי׳ דמתויב להוכיח אפי׳ לרשע וטי׳ שדי חמד מערכת א׳
סי׳ ת״ג דהקשה עוד מכמה מקומות .ומש״כ הסח״ע ושממתי מפרשי!
כו׳ ט׳ .ראיתי בשם ס׳ שמע שלחה שפירש טחיתו לומר שהוא
חבירו כיוצא נו רמאי ומאנה כמוהו והחוכר אינהו במכר והלוקח
אינהו במעות ס״ר דאין וה איסור קמ״ל:
סעיף ד׳ .ןך,ןא איט רוצה לקטמו .בש״ם ר״י אימר לא יחלה
עיניו על המקח בשעה שאין לי דמים .וכן הוא
בפסחים קי״ב ובסיפרי פ׳ במי איתא והוא א’ר ליקרו וכחב
בהתרה שם דמש״ם משמע דאף ברוצה לקנית אסור באין לי דמים
ורק חידת חסידות הוא .וי״ל בארא רבפסחים אמר אל תעמיד על
החקח כו׳ ור״ל ראם עומר על המקח מפסידו שיאמת כי הוא רוצה
לקטתו כמ״ש רש״י שם ובככ״מ אין חשש זה ראם אחד בא ושואל
על המקח מותר נס לאחר ללוקחו ולכך אמר לא יתלה עיניו ט׳
ואין איסור רק משים שמאנהו ונ״מ מרש ',מד׳ה שהרי ע״ש.
וכתב בס״ת סי׳ תתרס״ט דאסור להראות ג״כ שרוצה למטר תפלו
ואין רעתו למוכרו אלא יאחר כמה שיה זה .ומש’כ עור אס נשאלה
שאנה ט׳ ועיי׳ כאה״ג .לכאורה ראיה מש*ס ב״ב כ״ב ע״א מאן
.
_______,ולא תהייה לאוניתא ט ,,אך עי«׳ חוס ,וחא״ג שם י*ל•

יעקב

נעטרו .זזה להגירסא מטרים ילנירסח הט־ר והמסגר הפתוחה ל״ש
תירוצם .וא״כ י״ל דבאמיז פליט «ל לישנא קמא דלעיל והרי
והסח״ט דהקשי צ״ל בטעמם ואף לנירסת המחבר י״ל כחילוק המס׳
קצת דמ״מ נראה קצת שפתח בשבילו משא׳ב בעונדא דמ״ז שלא
הראו כלל סבאו לקראתו .וכעיקר ההשמטה «"׳ לס״מ ס״ג מרמות
יבמכרש״א מלין שם:

סעיף ח׳•  "11Vשל בהתה מחה .ונתב הב״ח ואפי׳ רמי המה
אינה טטל ממגי וכ״כ המהרש״א דבלא״ה
פשיטא .והנה נ״מ בין שני הטעמים כבש״ס עיי׳ סמ״ע וב״ח
ופשוט ג״מ בידע המוכר שהיא מתה שלא מ״י נחש כגון שנהרגה
וכדומה .עוד י״ל לגירסת הטיר מנעל כגון שמכר לו מנמל שכבר
שימש בו ולא מזק .וחש*כ ישמן לף מל פי׳ עיי׳ מז״ע .תמוה לי
כזה לשין הרמב״ס פ״ז מברניח יז״ל לא ישלח אדם לחבירו חטח
יין ישמן לף על פיה שהא ישלח לו ארם חבית שטלה יק וידמה
כהוא שחן ושמן הוא שפל פניה בלבד וי׳מן אירחיס ויתבייש ,והגה
בררנ״ז ח׳א כלשוטת הרחב״ם סי׳ נ״ח הביא שני גרכאות בדנר•
רביט הא׳ שמא ישלח לו אדם שטלה שמן וידחה שטא ק ישמן בוא
שעל פניה וזימן אזרחים ויתבייש .ונדיק ליישב נס גירהא זאת.
ועוד נירהא שמא ישלח לו ארס חבית כטלה יין ושק הוא פסל
פניה והמן אורחים ויתבייש .ולפניט מירכביס שגי הניימת יחד
ואין כיאור למש״ב וידמה פהיא שמן דאין מקום לזה להגירסא
כלפנינו .וכפי הנראה יש למחוק זה .ובעיקר דבריו לחה נדחק
לפרש שמא ישלח לו ארם אחר עיי׳ ניאירי הרדב׳ז שם:
סעיף ט .כגון לצניע זקן ט׳ .בהג׳ יסכ״ז כתב דדוקא כנעני
י אבל עבר׳ שרי כיון דאין גוש קטי קנין עולם.
א״ח הא בעברי בלא״האס׳ר חשים לא הלבש נברכת״ש ביור״ד סי׳
קפ״ר ודוקא כנעני שרי ועיי׳ שוח״ש מ״ק ח״א סי׳ ר״י .ומה
שהכריח היעב׳ן משים דטגרימצזה לפרנסו .וכי עליו לבד מועל
לפרנסו כל צרכו .ומש*כ בסמ׳ע ס״ק ט״ו וה״ר ט׳ וז״ש בגס׳ ט׳
לפמש׳כ הרשב׳א בחי׳ חולין ח׳ מיבא בחו״ד יור״ד פי׳ ם'ט ס״ק
נ׳ דחללי ר״ל לרוחצו חס אץ ראיה נ״כ ולאו שרייה הוא .נעת
בא לידי שי״ח דב״מ הטלה יאסור לשרות דהא עיקר האיסור שיש
ביה גניבת דעת שטי״ז אץ ניכר כחכוח הבשר ומה לט במה שידוע
שדרכם כן .וכן בפרכוס אדם וכלים נראה פשוט שאמר אף

שידוע יניכר שפרכסס כמת:
סעיף י״ב .אא״כ הודיעו .כן היא לשין המשגה .ומזה דייק
הרח׳ז במשניות דאס הידיעו פעם אחת
שוב א״צ להודיעו .אבל הרמב״ס שינה לשק התשנה ונתב "מודיעו*
משמע דלריך להודיעו בכל פעם .וק מירה לשון העיד:

סעיף י״י •

תחילה ט׳ .כ*כ רש״י פארם טועמו קודם
שליקיזו .ימשייע מיה רלא כהה״מ מובא לק׳

z

בסמ״ע סי׳ רל״ב דכל שיכיל לנימוס מיהר .שי״ר מזה מתי׳ שם:
סעיף י״ח • 'כן יכיל למכור ט׳ .עיי׳ כימ״ש ח״ק ם,׳ כ׳ כהפלה
ראם מתיל מפני כאין השלמץ המס כמו פאעמנע
א״כ הראשונים טטלים באחת כרי שייין בוה אין מעלה מה בהם
מוזיליס ,אמנם בנידק דדה בהוזלת יי״ש לא היה צריך כלל לזה
להפח״א מובא נפח׳ש סי׳ קנ׳ו ועיי׳ יערוך השולחן כאן:

צריך

לקבל ט׳ זי״א דבידוס
סי׳ רכ*ט .סעיף א׳ בועת•
י ט׳ .זה דעת רשב׳ס
יהסכיס לזה הטור .ול״י טעמו דהא הרא״ש וי״ן חולקים !כן דעת
רמ*ה בפי׳ ולמה הסכים לרשכ׳ם .ומש״כ כפרישה דאף אם לא
סעיף ו?
לנטב דעת הבריות אסור ,נתב הב״ח דלעכו׳ס ' נתן הליקח עד"; המעות מ״ח כיון כמשך כפ׳רוח לרשותו ה״ה שלו
י [בימים הקדמונים] שרי .ובשו״ח מהר׳" חברונא
והמיכר נקרא נתבע .תחיהני דסחס דהא מפוק״י כחג דהינא דלא
סי׳ קי״נ בחב דאף לעטים נ״כ אסור גניבת דעת  .ומצאתי בספי
חסידים סי׳ נ״א שכתב להדיא דאסור ואותן שחחרפין את הנכרים גחן דמים חצי לומר למקח כ׳ה לא נחטכתי .ימה הנמוק״י נתב
נ״מ בין דינא לראסא דלא חננינן נכבל .יתמה הפ״ח דא״כ למה
בשעת שאלת שלימס והנכרי מנר שאומר לו טונה הימאים הס כי
הוי גניבת דעת גמור[ .ועיי׳ קינן פ״ב חדיטית הל׳ י׳ ריעות הביאי הרי׳ף ורא״ש ברייתא זי ו־״ל דנ״מ כתפם וכן כתב הר*י
נש*מ .ומש*כ עוד הפ״ח דא״ל נ״מ במידה והא אץ חייב מלחי
הראשונים בזה] והנה בסמ״ט ס״ק ע׳ תמה טל השמעת העור.
הנה החום׳ חולין צ״ר ט״ב הק׳ טל מה ופריך סם בש׳ס נטוברא בכלים .ולחש״כ לק׳ סי׳ שח״ח וגאינא פליגתא אי הוי קנה מורה
הרמכ״ם ט״ש הנא ג״כ י״ל דהא ים סוברים דהוי דינא .והנה הסמ’ע
דע-ו ופא קא מעעינן ליה .דאין זה טעות כיין דצלא״ה ה/נא’ס
נתב דלטניו עפרורית פחות מרובע איכא פליגמא נש״ם. ,ודברה
וחילקו דמ'מ שם בעבורו פתחן אכל הנא לא באו «<
לכבודו
תמוהים
י

ואת
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איסור גניבת דעת
הלכה פסוקה היא שאסור לגנוב דעת הבריות,
ומקורה מהכתוב "לא תגנובו" (ויקרא י״ט) ,אולם

בעוד שבאיסור גניבה נזהרים ,בגניבת דעת יש
המורים היתר לעצמם ,כשהדבר נעשה לצורך מטרה
חשובה ,או לצורך מצוה ,עד שרשים בעקב ,באיסור
גניבת דעת ,גם בקרב המדקדקין במצוות.
להבהרת הדברים ,נביא מספר דוגמאות שיש לדון

דעת של המסובין ,ואם מותר הדבר משום כבוד
החתן והכלה והמחותנים.

יש בעלי צדקה שיש להם כספי צדקה מקרנות או
כספי מעשר ,ורוצים לתת לחתנים מעוטי יכולת
תמיכה הוגנת .אולם ,בכדי• שהחתן לא ירגיש הרגשה
של מתת חסד ,נותנים להם הכספים כמתנה אישית
לחתונה ,וגם אם כוונתם רצויה ,ואינם עושים זאת
בכדי שהחתן יחזיק להם טובה ,השאלה אם מותר

אם יש בהם איסור גניבת דעת ,במערכת הבחירות
היו תופעות שאנשים המדקדקים במצוות גנבו דעת
ועדות הקלפי כשבחרו בשמות לא להם ,והתחזו
לאחרים עם תעודות זהות של אחרים ,ואע״ס שברור

הדבר משום גניבת דעת( .ועיין מה שכתבנו בזה
בבנין אב ח״א סימן נ״ה).

שבמעשיהם גנבו דעת ,ראו במטרה החשובה היתר,
ולא חששו לאיסור ,אלא לעיני הבריות שלא יתפסו
בקלקלתם ,והשאלה היא אם יש היתר לגנוב דעת
הבריות לצורך מצוה.

לאור שאלות אלה ודומיהן ,אמרתי אקום ואשנה
פרק זה ,לברר איסור גניבת דעת ,אם נכון לסמוך על
היתרים כשגניבת הדעת נעשית לצורך מצוה ,ואם יש
מקום להתיר גניבת דעת כשאין פגיעה בזולת.

בבתי כנסת ובהזדמנויות שונות מוכרים בפומבי
מצוות ,כשהמטרה להרבות בכספי צדקה ,כדי לעלות

א .גניבת דעת לצורך כבוד הבריות

את המחיר ,המוכרים או הגבאים מתחזים כקונים
ומציעים מחיר גבוה ,ואם כי מטרתם רצויה ,השאלה
האם מותר לגנוב דעת הבריות ,כאילו יש מי שמציע
מחיר גבוה ,ובשאלה זו יש גם הפסד ממון למי
שגנבו דעתו.
קיים נוהג במסיבות אירוסין להעניק מתנות יקרות
ערך ,שעון זהב לחתן ותכשיטים לכלה ,והענקת

המתנות נעשית בפומבי בטקס האירוסין ,יש
משפחות מעוטי יכולת שאין ידם משגת ,ומוותרים
על המתנות היקרות ,אולם בכדי שלא לפגום בטקס
האירוסין ,ובכדי שיראו כמכבדים זה את זה,
משאילים מתנות ומוסרים אותם ברבים ,כשהסוד
כמוס בין המחותנים ,והשאלה אם אין כאן גניבת

מקור ההלכה בגמרא חולין צ״ד" ,דאמר שמואל
אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד
כוכבים" .דברי הגמרא נאמרו על ההלכה שאסור
לתת לעובד כוכבים בשר נבילה במקום בשר שחוטה,
ולא ירך שיש בו גיד שאסור לישראל כירך מנוקרת,
והטעם כתב רש״י שם" ,דעובד כוכבים כסבור
שישראל זה אוהבו מאד שתקנה וטרח בה ליטול
גידה עד שנראית לעצמו ואח "כ נתנה לו והוא לא
נטלו ונמצא מחזיק לו טובה חינם" ,החידוש בדברי
שמואל הוא שהאיסור הוא גם לגנוב דעת עובדי
כוכבים ,כמבואר שם בגמרא ,אבל עצם איסור גניבת
דעת אפילו רק אם מחזיק לו טובה חינם ,נאמר
בגמרא שם בשם ר׳ מאיר בכמה דוגמאות" ,תניא היה
ר׳ מאיר אומר אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו
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ויודע בו שאינו סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע
בו שאינו מקבל ,ולא יפתח חביות המכורות לחנווני
(כל חביותיהם מגופות היו ,וכשבא אדם חשוב אצלו
פותח לו חבית להשקותו יין חזק ,ואם מכר חבית
לחנוני שלמה ועדיין היא אצלו ,לא יפתחנה לאורח
הבא לו ,מפני שגונב לבו להחזיק לו טובה חנם,
כסבור זה הפסד גדול נפסד ע״י שהרי תשאר חבית זו
חסרה ותתקלקל יינה ,וזה ימסרנה מיד לחנוני
שימכרנה לו) אלא אם כן הודיעו (מכרתיה לחנוני
ואיני נפסד) ,ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ,ואם
בשביל כבודו מותר" ,בכל הדוגמאות הנ״ל אפשר
להבין הטעם ,שאם מחזיק לו טובה חינם ,יכול
להביא הדבר שיגמול עמו טובה ,שירגיש עצמו חייב
לשלם טובה תחת טובה.

מלבד זאת יש בגניבת דעת פגיעה במי שגונב
דעתו כגניבת ממון ,ולכן אם עושה כן לכבודו מותר,
שאין כאן גניבת דעת ,מפני שאינו רוצה שיחזיק לו
טובה ,אלא רוצה לכבדו ,ואין כאן פגיעה במי שגנבו
דעתו... .

אה׳׳ח :!??4567

בסמוך מביאה הגמרא דוגמא נוספת" ,ת״ר לא ילך
אדם לבית אבל ובידו לגין המתקשקש (חסר לפי שזה
סבור שהוא מלא) ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו
(גונב דעתו) ,ואם יש שם חבר עיר (חבורות עיר שיש
שם רבים וזה מתכוון להחשיב את האבל בעיניהן
שיאמרו כמה חשוב זה שזה מכבדו כ״כ) מותר"
(דגדול כבוד הבריות ,רש״י) ,והנה במה שכתב רש״י
טעם ההיתר "דגדול כבוד הבריות" ,אפשר לפרש
שכשמתכוון להחשיבו ולכבדו ,אין כאן גניבת כאן
דעת כלל ,שהרי אין הדבר פוגע בו ,והפעולה נעשית
לטובתו ,אולם מלשון רש״י משמע שיש כאן גניבת
דעת ,כיון שהמסובין מוטעים ע״י מעשיו ,ואע״ם
שיש כאן גניבה מותר הדבר ,משום ש״גדול כבוד
הבריות" ,לפי זה משמע שאפשר להתיר איסור גניבת
דעת לצורך כבוד הבריות.
לפ״ז נוכל לפשוט הספק שהסתפקנו לעיל ,ולהתיר
לחתן וכלה להחליף ביניהם מתנות ,אע״פ שגונבים
דעת המסובין ,כאילו נתנו המתנות ,שהרי אין כאן
נזק למי שגנבו דעתו ,אדרבא מתכבד בכך ,והדבר
נעשה לכבוד החתן והכלה ,והן הן דברי הגמרא שאם
לכבודו מותר ,אולם מדברי רש״י שכתב מותר
ש״גדול כבוד הבריות" ,יש ללמוד שרק היתר של

אב

כבוד הבריות דוחה איסור גניבת דעת ,ואין להתיר
איסור זה מסיבות אחרות ,כמו הדוגמאות האחרות
שהזכרנו.

ב .מחלוקת הראשונים בגדרי האיסור
על דברי הגמרא שאסור לפתוח חביות המכורות
לחנווני אא״כ הודיעו ,שואלת הגמרא "והא עולא
איקלע לבי רב יהודה פתח לו חביות המכורות
לחנוני" ,ומשיבה הגמרא בתרוץ ראשון שהודיע לו
על כך ,ובתירוץ שני" ,שאני עולא דחביב ליה לרב
יהודה דבלאו הכי נמי פתוחי מפתח ליה" ,מבואר
בגמרא שאם בלאו הכי היה פותח מותר ,ואין צריך
להודיעו ,אע״פ שלא פתח לכבודו ,לפי שאין כאן
גניבת דעת ,שהרי באמת מחבבו ,ואין זה להחזיק
טובה בחינם ,אלא כשלא היה עושה כן בלאו הכי.
והנה הרמב״ם בפ״ב מהל׳ דעות ה״ו לא כתב
ההיתר שאם אדם זה חביב עליו מותר לפתוח לו
חביות מכורות לנכרי ,כיון שבלאו הכי היה פותח,

כתירוץ הגמרא ,וכך גם הרא״ש בפסקיו והטור
חו״מ סי׳ רכ״ח לא הזכירו תירוץ זה ,וסתמו שאסור
לפתוח חביות המכורות לחנווני ,ובבית יוסף שם
כתב "ולא ידעתי למה השמיטו רבינו ,ואפשר משום
דמילתא דפשיטא הוא" .אולם הלחם משנה שם
ביאר דעת הרמב״ם והטור ,שנחלקו בזה תירוצי
הגט׳ ,ולישנא קמא ס״ל שרב יהודה הודיע לעולא
שהחביות מכורות לנכרי ,כיון שגם אם בלאו הכי
היה פותח ,אסור לפתוח לו החבית ,ולכן הוצרך
להודיעו ,ולישנא בתרא ס״ל שכיון שבלאו הכי היה
פותח אין צריך להודיעו ,ופסקו הרמב״ם והטור
כלישנא קמא ,ואע״פ שהכלל הוא לפסוק כלישנא
בתרא ,כיון שיש ראיה מהמשך הגט׳ כלישנא קמא,
הלכה כלישנא קמא ,דבגמ׳ שם צד :אמרו "דמר
זוטרא בריה ברב נחמן הוא קאזיל מסיכרא לבי
מחוזא ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו
אהדדי ,הוא סבר לאפיה הוא דקאתו ,אמר להו
למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי ,א״ל רב
ספרא אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר אי הוי ידעינן
טפי הוה טריחנן ,אמר ליה רבא מ״ט אמרת ליה
הכי דאחלישתיה לדעתיה ,א״ל והא קא מטעינן
ליה ,איהו הוא דקא מטעי נפשיה" ,מבואר בגמרא
שאע״ם שבלאו הכי היו יוצאים לכבודו ,יש כאן
גניבת דעת ,אם חושב שיצאו לכבודו ,והוא שלא
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כתירוץ השגי בגמרא ,ועיין שם בתוספות ד״ה והא
קא מטעיגן ליה ,שהקשו כן ,ותירצו "וי״ל דלא דמי
כלל דלעיל נהי דליכא פסידא כל כך במה שסותוזן
כיון שהיו מכורות לחנוני ,מ״מ בעבורו פתחן ,וכיון
דאפילו לא היו מכורות היה פותחן בעבורו לא
הוצרך להודיעו כלל ,אבל הכא לא באו כלל
בעבורו" .וכתב הלחם משנה שהרמב״ם והטור לא
משמע להו תירוץ התום׳ ,והוכיחו מדברי הגמ׳ שרב
ספרא ורבא ס״ל כלישנא קמא ,שגם אם בלאו הכי
היה עושה כן ,כיון שלא עשה לכבודו ,יש כאן

גניבת דעת.

אב

שנג

ונראה שמחלוקת התוספות והרמב״ם אם איסור
גניבת דעת הוא רק במעשה או באמירה מפורשת או
שאיסור גניבת דעת הוא בכל מצב של גניבת דעת,
אפי׳ כשרק גורם לו לחשוב ,וכן הספק שכתבנו לעיל
אם יש איסור גניבת דעת במקום שאינו גורם לחבירו
שום הפסד ,תלויים ביסוד איסור גניבת דעת ,אם
מעשה התרמית אסור או תוצאות המעשה ,כפי
שנבאר.

ג .אס האיסור הוא הפגיעה בזולת או מעשה
התרמית

ונראה לבאר שהמחלוקת בין שני התירוצים היא,
שלתירוץ קמא כל דבר שמביא לידי הטעיה יש בו

“*איסור גניבת דעת מקורו מהכתוב "לא תגנובו".
ויש לחקור אם האיסור הוא משום הפגיעה בחבירו

משום גניבת דעת ,גם אם אין בגניבת הדעת בכדי
לפגוע בזולת או להפסידו ,ולכן על אף שהיה פותח

כדוגמת איסור גניבה שפוגע בממון חבירו ,או
שאיסור גניבת הדעת אסור מצד עצם מעשה
התרמית ,לסי שאדם צריך לנהוג ביושר ולא לרמות
ולגנוב דעת ,ונפק״מ כשגונב דעת ואין בכך פגיעה
בזולת או שהפגיעה מועטת.

מפני כבודו ,כיון שפתח משוס שהחביות מכורות
לחנוני ,וחבירו חושב שפתח עבורו ,הרי זה גניבת
דעת .אולם לתירוץ השני כל איסור גניבת דעת הוא
מפני שמחזיק לו טובה בחינם ,ויש בהטעיה כדי
להפסידו ,שעתה הוא חייב לשלם לו טובה תחת
טובה ,ולכן כאן כיון שהיה פותח לכבודו ,אין כאן
הפסד ,שמחזיק לו טובה בצדק כיון שבאמת מחבבו,
ואין זה מחזיק טובה בחינם .ולדיעה זו האיסור תלוי
בהפסד בלבד ,ואם אינו מפסידו ,אין כאן איסור

גניבת •דעת.
הלחם משנה מביא שם חלוקה נוספת בין דעת
הרמב״ם לדברי התוספות ,שהתוס׳ שם ד״ה אינהו
הוא דקא מטעו אנפשייהו ,כתבו שבדבר שאיבעי ליה
לאסוקי אדעתיה מותר ,כמו במעשה דמר זוטרא
דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שלא לקראתו היו באים
אלא לצורך עצמם ,אין כאן איסור גניבת דעת ,וזהו
ביאור דברי הגט׳ איהו הוא דקא מטעי נפשיה ,שאם
גניבת הדעת היא בכך שכך חשב האדם ,אבל יכול
היה לחשוב אחרת מותר ,לפי שהוא הטעה את עצמו,
והרמב״ם לא הזכיר חילוק זה ,וכתב הלחם משנה

שהרמב״ם מפרש כדברי רש״י שם צד :ד״ה אינהו
הוא דקא מטעו אנפשייהו ,שגניבת דעת היא רק
כשאמר לו במפורש שמוכר לו בשר שחוטה ,או עשה

ויש קצת ראיה לכך מהרמב״ם המביא את איסור
גניבת רעת בם"ב מהל׳ דעות בדיני הנהגת האדם
ולא בהלכות גניבה ,ורק דרך אגב הזכיר דין גניבת
דעת בפי״ח מלכות מכירה ,בצד איסור הונאה ,שלא
יגנוב דעת הבריות גם בדברים ,משמע שעיקר
האיסור הוא מצד הנהגתו של האדם ולא מצד
הפגיעה בזולת.

הסמ״ק סי׳ רס״ב כתב שאיסור גניבת דעת אינו
אלא מדרבנן ,והפסוק אינו אלא אסמכתא בעלמא,
וכן כתב הב״ח בחו״מ סי׳ רכ״ח ד״ה ואף אם ,אולם
הריטב״א חולין שם כתב בשם בעלי התוססות שהוא
מדאורייתא ,והסמ״ג ל״ת מצוה קנ״ה הביא ראיה
שגונב דעת הבריות נקרא גנב ,שנאמר "ויגנוב
אבשלום את לב אנשי ישראל" (ש״ב ט״ו) ,וכתיב
"ותגנוב את לבבי" (בראשית ל״א) ,ועוד הביאו ראיה
שמצינו לשון גניבה על גניבת דעת מהפסוק "למה
נחבאת לברוח ותגנוב אותי" (בראשית ל״א) ופרש״י
"גנבת את דעתי" .ויתכן לומר שהמחלוקת אם איסור
זה הוא מדאורייתא או מדרבנן ,תלויה בחקירה
האיסור

הוא משום

הפגיעה

מעשה גמור שיש בו לגנוב דעת ,אבל אם לא עשה

שכתבנו לעיל,

מעשה או לא אמר במפורש שמוכר בשר שחוטה
מותר ,ולכן איהו הוא דקא מטעי נפשיה ,שלא אמר
לו במפורש לקראתך יצאנו.

בזולת ,הרי זה איסור דאורייתא בכלל האיסור של
"לא תגנובו" ,אך אם אין זה אלא הלכה בדיני הנהגת
האדם ,שצריך לנהוג ביושר ולא לרמות ,אין זה אלא

אם
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איסור דרבנן ,ואין זה בכלל הלאו של "לא תגנובו",
האוסר גניבה ממונית וגרימת נזק לחבירו.
ועיין בריטב״א חולין שם שביאר חידושו של
שמואל שאיסור גניבת דעת אמור גם במתנה ולא רק

במכר ,והקשה הראש יוסף שם הרי מדברי ר׳ מאיר
"אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו
סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו
מקבל" ,וכן משאר הדינים שמביא ר״מ מוכח
שאיסור גניבת דעת הוא גם במתנה ,ותירץ שמדברי
ר״מ למדנו שיש איסור גניבת דעת במתנה לישראל,
ובא שמואל ללמדנו שגם בעובד כוכבים יש איסור
גניבת דעת במתנה .ועי׳ בחי׳ הרמב״ן וברא״ש שם
שכתבו שאין איסור גניבת דעת במתנה .ונראה שגם
מחלוקת וו תלויה בחקירה דלעיל ,אם האיסור הוא
מצד מעשה התרמית ,פשוט שאין לחלק בין מתנה
למכר ,שגם במתנה צריך האדם לנהוג ביושר ,אך אם
האיסור הוא משום הפגיעה וגךימת ההפסד לחבירו,
במתנה אינו גורם כל הפסד לחבירו.
והנה מלשון הרמב״ם בהלכות דיעות נראה
בבירור שהאיסור הוא עצם המעשה ,ולא הפגיעה
בממון או בזולת ,וז״ל "אסור לאדם להנהיג עצמו
בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב,
אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה,
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי ,כיצד
לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה
וכו׳ ,ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת
אסור ,אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל
והוות" ,עכ״ל .מהלשון שלא ינהיג עצמו בדברי
חלקות ופיתוי ,וכן ממה שכתב שאפילו מילה אחת
של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,משמע שמעשה
הגניבה והדיבור אסורים מצד תכונת נפשו של האדם,
ולא מצד הפגיעה בזולת ,והוא לשיטתו שכתבנו לעיל
שרק כשאומר או עושה מעשה שיש בו גניבת דעת
אסור ,אבל אם מתנהג כרגיל ,אע״פ שיש כאן גניבת
דעת ,אינו צריך להודיעו ,שאין כאן מעשה תרמית,
שלא כתוספות הסוברים שגם אם הלך מאליו ,וחבירו
הבין שבא לקראתו ,צריך להודיעו .ומכיון שלדעת
הרמב״ם האיסור הוא לא הפגיעה בזולת ,אלא עצם
המעשה ,לכן גם אם אין בגניבת הדעת פגיעה בזולת,
כשעושה לכבודו וכדומה ,המעשה עצמו אסור ,ואם
יש היתר הוא רק משום שגדול כבוד הבריות כפי
שפירש רש״י ,ואין לחלק בין מקום שלא באו כלל

עבורו ,לבין מקום דאפי׳ לא היו מכורות היה פותחן
בעבורו ,כסי שחלקו התוספות ד״ה והא קא מטעינן
ליה ,שהרי אפילו מילה אחת אסורה.

הרמב״ם בזה לשיטתו שכתב בספר המצוות לא
תעשה ל״ב באיסור לא תעוננו" ,ובכלל אזהרה זו גם
כן אסור פועל החרטומים ,ולשון חכמים מעונן אלו
אוחזי עינים ,והוא מין גדול מן התחבולה מחובר
אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה

ענינים אין אמתתו בהם ,כמו שנראה אותם יעשו
תמיד יקחו חבל וישימו אותו בכנף בגדיהם ויוציאו
נחש ,וישליך טבעת לאויר ואחר כך יוציאוהו מפי
אדם אחד העומדים לפניו וכו׳ ,ומי שעושה זה יקרא
אוחז עינים והוא מן הכישוף ,ומפני זה לוקה ,והוא
עם זה גונב דעת הבריות" .מבואר בדבריו שכל אוחז
עיניים עד שאנשים חושבים שעושה להטים ,כפי
הדוגמאות שציין שם ,כיון שהדבר רק נראה כן ,הרי
זה בכלל גניבת דעת ,ואולי יש כאן החזקת טובה
בחינם ,שחושבים שיש לאוחז עיניים כוחות
מיוחדים ,ונותנים לו טובת הנאה על כך ,או
שמעריכים אותו בחינם יותר מערכו.

ד .אם איסור גניבת ממון הוא משום הפגיעה
בממון הזולת או משום מעשה התרמית
ויש להבין לשיטה זו שאיסור גניבת דעת הוא
משום מעשה התרמית ,ולא משום הפגיעה בזולת,
אם האיסור הוא מדרבנן ,וקרא אסמכתא בעלמא
ניחא ,אולם אם האיסור מהתורה מהכתוב "לא
תגנובו" ,לכאורה איסור זה הוא מצד הפגיעה בממון
הזולת ,כמו "ולא תכחשו ולא תשקרו איש את
עמיתו" שבהמשך הכתוב ,ולא מצד עצם מעשה
הגניבה ,ואין לאיסור גניבת דעת קשר לפסוק זה כלל.
ונראה לומר שגם באיסור "לא תגנובו" של גונב
ממון ,האיסור הוא לא משום הפגיעה בזולת ,אלא
עצם מעשה הגניבה הוא האיסור ,כסי שנבאר.

הגמרא בבבא מציעא ס״א שואלת ,לשם מה
הוצרכה תורה לכתוב "לא תגנובו" ,הרי אפשר
ללמוד איסור גניבה במה הצד מאיסור הונאה וריבית,
ומשיבה הגמרא שאיסור "לא תגנובו" אמור על גונב

על מנת למיקט (לצער) ,וגונב על מנת לשלם תשלומי
כפל .בשטמ״ק שם (הו״ד בקצה״ח סי׳ שמ״ח סק״א)
פירש שגניבה היא רק כשגונב שלא ע״מ להחזיר
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אע״פ שרצונו אינו לחמוד הממון ,אלא לשחוק או
לשלם תשלומי כפל ,אבל הגונב על מנת להחזיר אין
זו גניבה ,אולם הרמב״ם בפ״א מהל׳ גניבה ה״ב כתב
להדיא "ואסור לגנוב דרך שחוק או לגנוב על מנת
להחזיר או על מנת לשלם הכל אסור שלא ירגיל
עצמו בכך" .והנה מדברי הרמב״ם משמע שאיסור זה
אינו אלא מדרבנן ,והקשו על דברי הרמב״ם מהגמרא
בב״מ שהבאנו לעיל ,האומרת שאיסור "לא תגנובו"
שנאמר בתורה בא לרבות גונב על מנת למיקט ועל
מנת לשלם ,משום שגניבה רגילה כבר למדנו בבמה
מצינו מריבית ואונאה ,ובשו״ע הרב הל׳ גניבה
בקונטרס אחרון אות ב׳ תירץ שגם לדעת הרמב״ם
גונב על מנת למיקט דאורייתא ,והרמב״ם רק בא
לבאר הטעם שאסרה תורה גונב על מנת למיקט ,כדי
שלא ירגיל עצמו בכך ,שעצם מעשה התרמית אסור
מן התורה ,ולפ״ז גם באיסור גניבת ממון האיסור
הוא משום עצם מעשה הגניבה ,ולא משום ההפסד
והפגיעה בזולת.

כתב הרמב״ם בפ״א״-מהל׳ גניבה ה״ב "אסור
לגנוב כל שהוא דין תורה" ,וביאר הכסף משנה
הטעם שדין פחות משוה פרוטה הוא כדין חצי שיעור
שאסור מן התורה ,ואח״ב ממשיך הרמב״ם ומביא
הדין שאסור לגנוב דרך שחוק או לגנוב על מנת
להחזיר ,ואפשר לבאר סמיכות ההלכות שכיון
שהאיסור לא הפגיעה בזולת ,אלא עצם מעשה
הגניבה ,גם פחות משוה פרוטה אסור ,לסי ששוה
פרוטה הוא רק שיעור בפגיעה בממון הזולת ,אבל
משום עצם מעשה הגניבה ,גם בפחות משוה פרוטה
יש כאן מעשה גניבה.

והנה בחי׳ הר״ן סנהדרין נ״ז כתב שאע״ם שגזל
הגוי מותר מדאורייתא ,גניבת הגוי אסורה ,ודייק כן
מלשון הרמב״ם ,שבפ״א מהל׳ גניבה ה״א כתב
"ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון עכו״ם",
ואילו בפ״א מהל׳ גזילה ה״א כתב "כל הגוזל את
חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה" ,חבירו
דייקא ,וכן כתב המנחת חינוך במצוה רכ״ד ,וז״ל
"אך נראה לי לכאורה דאף לסוברים גזילת גוי
דרבנן ,מ״מ גניבת גוי אפשר דמן התורה אסור,
להסוברים דאף על מנת למיקט ואף שלו אסור
לגנוב מן התורה ,מזה נראה דהתורה לא אסרה זה
מדין ממון לבד ,רק המרה הגרועה הזאת בעצמה
התורה אסרה .א״כ בשלמא גזל דהוא רק דהתורה

,

אב

שנה

אסרה ממון חבירו א״כ אפשר דשל גוי לא אסרה
כי הממון שלו הפקר לאותן שיטות ,אבל גניבה
דאף שלו אסור לגנוב כדי שלא ילמוד מרה הגרועה
הזאת ,א״כ אף מגוי אסור כדי שלא ירגיל בזה ,ועל
זה הקפידה התורה" .והנה מה שמשמע מדברי
המנ״ח שאין איסור גזילה בגוזל על מנת למיקט,
בריטב״א ב״מ שם כתב להדיא שגם גזילה על מנת
למיקט אסורה ,דמגניבה אתיא.
והקשה הריטב״א בחולין שם כיצד יתכן לומר
שאיסור גניבת דעתו של נכרי הוא מן התורה ,הרי
בסיפא דקרא ד״לא תגנובו" נאמר "ולא תכחשו ולא
תשקרו איש בעמיתו" ,בעמיתו ולא בנכרי ,ותירץ
הריטב״א שאחר "לא תגנובו" יש אתנחתא ,לומר
שה״איש בעמיתו" מוסב רק על המשך הפסוק "ולא
תכחשו ולא תשקרו" ,ולכן טעות הנכרי מותרת ,אבל
גניבתו אסורה בכל ענין .ודייק עוד מדכתיב
"בעמיתו" ולא מעמיתו או לעמיתו ,משמע
שהדברים אמורים כלפי "ולא תכחשו ולא
תשקרו" ,כי אם מתייחס הכתוב גם על "לא
וזגנובו" ,היה צריך לומר לא תגנובו איש מעמיתו.
ועיין עוד בחוט המשולש להגר״ח מוולוז׳ין זצ״ל סי׳
י״ז שהקשה על דברי הרמב״ם בפ״א מהל׳ גניבה
ה״א שכתב "ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב

ממון עכו״ם" ,מהכתוב "איש בעמיתו" ,ותירץ שאחר
"לא תגנובו" יש אתנחתא להפסיק הענין ,כדברי

הריטב״א.
ויש לדייק הרבדים שאיסור לא תגנובו אסור מצד
עצם מעשה הגניבה ,ולא מטעם הפגיעה בממון
הזולת ,מדברי תרגום יונתן בן עוזיאל שתרגם הפסוק
"עמי בני ישראל לא תהוון גנבין ,לא תכפרון ולא
תשקרון אינש בחבריה" ,שלא כתב לא תהוון
שקרנין ,אלא "לא תשקרון" ,ואילו ב״לא תגנובו"
תרגם "לא תהוון גנבין" ,שהאיסור אינו רק לגנוב,
אלא לא להיות גנב ,ועל כן האיסור הוא גם בעכו״ם,
וגם על מנת למיקט ,ואפי׳ בגונב את שלו.

ה .איסור גניבת דעת לשם צדקה
מהלכה זו יש ללמוד שאסור לגנוב דעת גם אם
כוונתו להטיב או לעשות צדקה עם האחר ,שהרי
נפסקה ההלכה שאסור לגנוב על מנת לשלם כפל,
וביארו הדבר שגם אם רוצה אדם להיטיב עם חבירו
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בנין

שנו

אב

סימן עז

כעגלי שירגיש מתת חסד ,וגונב על מנת לשלם לו

שהם סבורים שנותן להם מכיסו ,אולם הר״ש כתב

כסל ,אסור הדבר משום גניבה ,הרי שגם לשם צדקה

שם שמה שצריך להודיעם הוא בכדי שהכהן יאכלם

אסור לגנוב דעתו ,ואפשר לפשוט השאלה שהבאנו

בטהרה ולא יאכל תרומה בטומאה ,משמע מדבריו

לעיל ,שאסור לתת לחתן כספים של צדקה במסווה

שלולא טעם זה ,מותר להאכילם לכהן ,ואין כאן

של מתנה פרטית .ואפשר שאין ראיה ,שגונב על מנת

גניבת דעת בזה שחושבים שמאכילם משלו ולא

לשלם לו כפל הוי דאורייתא ,כיון שיש כאן מעשה

מתרומה .אולם התפארת ישראל (חלק בועז) ,המשנה

גניבה גמור ,אבל בגניבת דעת לסוברים שאינה אלא

ראשונה ,והשגות אליהו שם כתבו שהטעם הוא מפני

מדרבנן ,אפשר להקל לצורך מצווה ולצורך צדקה,

שאם אינו מודיעם הוי כמו גניבת דעת שהם סבורים

כפי שהקילו לכבוד הבריות.

שמאכילם משלו .והנה הרמב״ם בפי׳ המשנה כתב

"ובלבד שיודיעם ,שאם לא יודיעם יחשבו שמאכילם
אולם כיון שלדעת רבים הוי איסור דאורייתא ,אין

דרך נדבה ויהיה כמי שמאכיל תרומות ומעשרות

להקל אלא במה שהקילו חכמים באיסור גניבת דעת,

לאורחין או עשה מהן צרכיו" ,ולא כתב הטעם

כשעושה לכבודו ,כמו במביא לבית האבל כלי ריקן

הפשוט שיש כאן גניבת דעת ,ונראה שהרמב״ם בזה

והרואין סבורים "שהוא מלא ,שאין כאן החזקת טובה,

לשיטתו שאיסור גניבת דעת הוא מעשה התרמית,

ואין כאן פגיעה בזולת ,אלא רק גניבת דעת לעיני

ואסור רק כשאומר לו בפירוש או עושה מעשה גמור

הרואים ,אפשר שזה איסור קל מדרבנן שלכבודו

הגונב את דעתו ,אבל אם אינו עושה מעשה ,ורק

הקילו ,אבל גניבת דעת גמורה שמחזיק לו טובה

מאליו מבין האחר שלא כאמת ,אין בזה גניבת דעת

שאפשר

שאסורה

מדאורייתא

לא

הקילו,

וספק

כמבואר בלחם משנה.

דאורייתא לחומרא.

לפי זה לשיטת הרמב״ם והר״ש מותר לתת כספי
צדקה בתורת מתנה אישית ,ואין בזה איסור גניבת

ו .נתינה צדקה במסווה של מתנה

דעת,

ויש להביא ראיה לשאלה אם מותר לתת כספי

צדקה במסווה של כסף פרטי ,בכדי שלא לבייש את

ואילו

למפרשים

שפירשו

המשנה

בדמאי

שצריך להודיעו משום גניבת דעת ,אסור לתת כספי

צדקה בתורת מתנה אישית.

המקבל ,מדברי המשנה בדמאי פ״ד מ״ד" ,מי שקרא
שם לתרומת מעשר של דמאי ,ולמעשר עני של ודאי

המורם

מכל

שאיסור גניבת דעת לדעת

רוב

לא יטלם בשבת ,ואם היה כהן או עני למודים לאכול

הפוסקים הוי איסור דאורייתא ,ובמקום שמחזיק לו

אצלו יבואו ויאכלו ובלבד שיודיעם".

טובה בחינם אסור בכל הענין ,רק במקום שאיש לא
נפגע יש להקל כמו במי שמביא כלי ריקן לבית האבל

ופירש ר״ע מברטנורא "שאם אינו מודיעם והם

מפני כבודו ,ובשאר גניבת דעת יש להחמיר באיסור

סבורים שמשלו הוא מאכילם הוה ליה במאכיל

של תורה ,וגם אם המטרה רצויה ואפילו לצורך

וכתב

מצווה אין לגנוב דעת הבריות .אולם כשעושה מעשה

בתוספות רע״א שם ,וז״ל "מזה נראה ראיה ברורה

תרמית גמור כמתחזה בתעודת זהות שאינה שלו ,וכן

לדעת רש״י ותוס׳ שהבאתי בריש מכילתין שצריך

גבאי שמערים ומעלה מחיר כאילו יש קונה ,הוי

אורחיו

תרומה

ומעשרות

שהוא

אסור",

דעת

גמורה,

ראשונים

ליתן התרומת מעשר בחינם לכהן ולא למוכרה,

גניבת

שלדעת הטור שמוכרה לכהן אם כן במה שמאכילם

מדאורייתא ,ואין להקל באיסור לצורך מצווה או

בחינם הוי כנותן להם מכיסו ואמאי צריך להודיעם",

כל צורך אחר ,כשם שאסור לגנוב לצורך מצווה ,כך

משמע מדבריו שהאיסור הוא משום שנהנה מתרומה

אין לגנוב דעת לצורך מצוה.

ולדעת
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האיסור

ברית

קמח

יעקב

סימן טו

(אות מ״ר ,ד״ו ע״א) שהעתיק דברי רבי יהודה

וגניבת דעת" .עד כאן דברי הראב״ד ד׳ל .ואחריו נמשך

דברייתא ע״ש .ורבעו הטור בחושן משפט (סימן

בפירוש המיוחם לר״ש משאנץ ז״ל כספרא שם שכתב

רכ״וז) העתיק דינא דמתניתין והשמיט דעא דברייתא,

"אף לא יתלה עיניו על המקח וכר ,בתוספתא מפרש

ובן נמשך אחריו מרן ז״ל בשלחנו הטהור שם ,ולקמן

מפני שמשביח דעתו של מוכר ,פירוש שסבור שזה

אות ד׳ כתבנו בס״ד לבאר טעמן .אבל צריך טעם

רוצה לקנות ואינו אלא שמתלוצץ בו״ עיין שם(»).

וביאור על שרבינו הרמב״ם ז״ל שהשמיט להנך תרי
דיני,

ובספר

המצוות

שלו

(לאוין רנ״א)

העתיק

הרמב״ם ז״ל דברי הספרא שלא יאמר לו בכמה חפץ
זה ע״ש .ולפי זה יש לנו מחלוקת ראשונים אם יש

אונאת דברים כשאחד אומר לחברו בכמה חפץ זה

והוא אינו רוצה ליקח .או שתולה עיניו בשעה שאין לו
דמים ,דלפי דבינו הרמב״ם ז״ל שדי ,ולשאר קמאי ז״ל

אסור ,ותמהני על שלא ראיתי לפי שעה בנושאי כלי
הרמב״ם והשלחן ערוך שם ,מי שדבר בזה וצ״ע.

[ולומר שמה שכתב הרמב״ם ז״ל שם בסיום לשונו
"וכן כל כיוצא בדברים הללו" ,נתכוון לרמוז להלכות
הללו שלא יאמר למוכר בכמה חפץ זה וכו׳ ,וכן לא

ולפי ביאור הראב״ר והמיוחס לר״ש משאנץ זברונם

לברכה ,יוצא שהך איסורא דלא יאמר לו בכמה
חפץ זה וכר ,מהלכות גניבת דקת נגעו בה ,ובזה יש

מקום ליישב גם את דברי הרמב״ם ז״ל באן ,שאף הוא

ז״ל הבין כן את .דברי המשנה והברייתא שלא יאמר
בכמה חפץ זה וכר ,ולא יתלה עיניו וכו׳ ,ולכן השמיט
הרמב״ם ז״ל הלכות אלו כאן ,שהרי כאן בעניני אונאת

דברים קא עסיק ולא בעניני גניבת דעת דמקח וממכר,

וכתבן במקומן בהלכות מכירה (פי״ה ה״א) וזו לשונו
שם "אסור לרמות את בני אדם במקח ובממכר או

לגנוב דעתם אחד נכרי ואחד ישראל שווים בדבר זה,

ואפילו לגנוב דעת הבריות כדברים אסור" ,ע"ש.

יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,ובזה היתה בטלה המחלוקת
י
״
(אה_׳'ח_|12345_67
בין הרמב״ם לשאר הראשונים ,אינו נראה כלל ,שאחר

ובזה גס היינו נשכרים למצוא מקור דברי הרמב״ם

יתכן

ז״ל הללו שאסור לגנוב דעת הבריות בדברים,

שהרמב״ם ז״ל לא יעתיקם במפורש ,ויסתפק ברמז

שלא נודע מהיכא נפיק כן להרמב״ם ז״ל שאסור לגנוב

בעלמא ,ואץ זו דרכו ז״ל ,ופשוט].

דעת הבריות על ידי דברים בעניני ממון ,בפקח וממכר.

וראיתי בפירוש הראב״ד ז״ל לספרא שם שכתב "רבי

ולהאמור מצינו מקוד נפתח לפסק הרמב״ם ,והן דברי

יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על מקחו

התוספתא והספרא וכפירוש הראב״ד ז״ל וכמשנ״ת

שבגמרא

מבוארים

הנך

דיני

להדיא,

לא

ויאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,מפני

ודו״ק<כ>.

שגונב דעתו שהמוכר סבור שיש בדעתו לקנותו והוא
אינו אלא מתלוצץ בו ,והרי הוא כסך שמן מפך ריקן

איברא דאכתי לא נחה דעתין בהך ביאורא ,דהא

(עי׳ חולין צ״ד א׳) מפני שהוא גונב דעת חבירו שזה

על הנך הלכתא דלא יאמר לו בכמה חפץ זה,

סבור שמכברו והוא אינו אלא מתלוצץ בו .ובתוספתא

ולא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,מדין אונאת דברים

מפתעו מפני שמשביח דעתו של מוכר ,ודומה שבא על

קאתינן ,ולאו משום גניבת דעת ,והא ראיה שרבותינו

הפירוש הזה שפירשנו שמשביח את דעתו על רבד חנם

התנאים ע"ה במשנה וברייתא ותוספתא וספרא כללום

(א) יגעתי ולא מצאתי היכן נמצאת תוספתא וו שהביאו הראב״ד והמיוחס לר״ש משאנץ ז״ל ,וצל״ע[ .ועזתי השי״ת ואהר
זמן רב מצאתי במסכת דרך ארץ רבה (ספ״ה) "היה עומד כשוק אצל מוכרי תבואה אל יאמר להם בכמה חפץ זה והוא אינו
רוצה ליקח שמשביח טעותו של מוכר" .ובפירוש נחלת יעקב שם הביא מספר אחד שגרס .מפני שמשביח דעתו .של מוכר.
וכתב רהיא הגירסה הנכונה ומסכימה למה שאמרו בבא מציעא דהוי משום אונאת דברים .ופירושה שהמוכר מהנה עצמו
בדעתו שימכור חפץ זה ובאמת אין דעתו ללוקחו ע״ש .וברור אצלי שלברייתא זו נתכוונו הראב״ד והמיוחס לר״ש ז״ל.
ועיין בשטה מקובצת בבא מציעא (נ״ח ב׳) שכתב "לא יתלה עיניו על המקח וכו׳ ,פירוש מפני שמשביח דעתו של מוכר.
הראב״ד" .ושמע מינה' תרתי ,חדא שהגירסה אכן דעתו של מוכר .ותו שכן פירש הראב״ד ז״ל .אלא שלא ידעתי אם רבינו
בצלאל ז״ל בעל שטה מקובצת הביא דברי הראב״ד מפירושו לתלמוד שם ,או מפירושו לספרא הנ״ל].

(בן ומה שאמרו בחולין (צ״ד א׳) לא יסרהב אדם בחבירו וכו׳ ,מפני שגונב את דעתו וכו׳ ,אינו יכול לשמש מקור לדברי
הרמכ״ם ז״ל כאן ,דהתם עסקינן בגניבת דעת בדברי חלקות ופתוי כדי שיחזיק לו טובה וכדפרש״י ז״ל שס ,ואת הלכות

אלו העתיק הרמב״ם ז״ל בהלכות דעות (פ״ב ה״ו> ע״ש ,אבל כאן מבואר מתוך לשון הרמב״ס ז״ל שבגניבת דעת ברברים
דמקה וממכר עסקינן ולא ׳כגניבת דעת כדבעלמא .ועיין בספר יראים (השלם סימן קכ״י) שמבואר שם שיש חילוק כץ
גניבת דעת דבממוץ דהוא איסור תורה ,לבין גניבת דעת גרידא שאינה במילי דממון שאסורה מדרבנן ע״ש .הרי שאף הוא
ז״ל חילק בסוגי גניבת דעת ,וע״ע לרבינו המאירי ז״ל בבא מציעא (שס ,דף רי״חן ובספר ערוך השלחן חושן משפט (סימן
רכ״ח אות ב׳) ודוק כי קצרת? ועיץ גם בספר עבודת המלך על הרמב״ם הלכות דעות שם ,ובכנסת הגדולה חושן משפט
(מהדורה בתרא סימן רכ״ח הגה״ט אות ח׳ .והגב״י אות ג׳) ודו״ק.
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(0

סימן טו

כריית
I

יעקב

קמט

עם הלכות אונאת דגרים ,וא״כ לאו מהלכות גגיכת

שהעתיק כל דברי הראב״ז 5ז״ל ,ולא הזכיר כל עיקר

דעת נגעו בהם וכפי שלכאורה מתבאר בדברי הראב״ד

ענין גניבת דעת .ומזה יש ללמוד גם להבנת דברי
הראב״ד ז״ל עצמו ,ודו״ק .וצע״ע<ד).

והמיוחס לר״ש משאנץ ז״ל על פי התוספתא שהביאו.

ואולי רצונם לומר דהך איסורא גופא דגניבת דעת

דברים מדין אונאת דברים קאתי ,וזה דבר חדש,

ג

שבפשוטו ענין אונאת דברים הוא דברה שמצער את

ונראה לי בס״ד להסביר את דעת הרמב״ם ז״ל

חבירו וכדפירש רש״י ז״ל בפירוש התורה ויקרא (כ״ה

שהשמיט להנך הלכתא באופן זה ,שהרמב״ם

י״ז) ,ושאר רבותינו הראשונים ז״ל הנזכרים לעיל אות

ז״ל סבירא ליה דחכמים ורבי יהודה נחלקו בברייתא

א׳ ע״ש .ומה גם שראיתי בחדושי הדיטב״א ז״ל חולין

אם יש איסור לתלות עיניו על המקח בשעה שאין לו

(צ״ד א׳) שכתב משם רבותינו הצרפתים ז״ל דאיסור

דמים ,לרבנן ליכא איסורא ,ולרבי יהודה אסור מדין לא

גניבת 5ךעון .ואף דנכדי ,מלאו דלא תגנבו ולא תכחשו

תונו דאונאת דברים .ואתיא ההיא דתנן במתניתין לא

נפקא לן ע״ש ,וכבר כתב כן בספר יראים (מצוה

יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ,כדבי

קכ״ד) ,ורבינו הסמ״ג (לאוין קנ״ה) נמשך אחריו

יהודה ,והרמב״ם פסק כחמים ולכן השמיט הך בבא

כדרכו").

דהמשנה ,שלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו

ונראה דבעל

רוצה ,והשמיט נמי לבבא דברייתא דלא יתלה עיניו על
כרחין

צריכים

אנו

לומר

שכוונת

הראב״ד ז״ל כמה שכתב לפרש "שלא יתלה

1

המקח בשעה שאין לו.

עיניו על מקחו ויאמר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה

ומנא אמינא לה דבבא דמתניתין דלא יאמר לו בכמה

ליקח" ,דהוא מפני שגונב דעתו ,לא נתכווין לאיסור

חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אתיא כרבי

גניבת דעת כדבעלמא ,אלא אף הוא מפרשה מדין

יהודה דברייתא דקאמר דלא יתלה עיניו על המקח

אונאת דברים ,וכוונתו שהוא מתעהו ומתלוצץ בו

בשעה שאין לו דמים ,מהא אמינא לה בס״ד ,דעיין

ומצערו בזה ,ומה שהביא שהרי הוא כסך שמן מסך

בתוספתא דבבא מציעא (פ"ג הי״ג וי״ד) שאחר שנשנו

ריקן ,אינו אלא לדוגמא בעלמא שיש בה התלוצצות

הדוגמאות של אונאת דברים ,היו תמרים מבקשין יק

וממילא יש בזה אונאת דברים .וכן הוא להדיא שם

לא יאמר וכו׳ ,היו חלאין ויסורים באין עליו לא יאמר

בפירוש המיוחס לר״ש משאנץ ז״ל ,שאף שדרכו

וכר ,איתא התם "רבי יהודה אומר אף לא יתלה עיניו

להמשך טובא אחר פירוש הראב״ד ז״ל ולהעתיק

ויאמר לו בכמה הפץ זה והוא אינו רוצה ליקה" וכר,

דבריו ,כאן בנדון דידן עם שנמשך אחר פירוש הראב״ד

הרי לנו מפורש שהך דינא דשלא יאמר לו בכמה חפץ

ז״ל ,מכל מקום השמיט מדבריו כל ענין גניבת דעת,

זה ודינא דלא יתלה עיניו על המקח ,חד דינא הוא,

שהרי רק כתב "לא יתלה עיניו על המקח .בתוספתא

והכי נמי מפורש להדיא בספרא (פרשת בהר הנ״ל)

מפרש מפני שמשביח דעתו של מוכר ,פירוש שסבור

י׳רכי יהודה אומד אף לא יתלה עיגיו על הסקה ויאמר

שזה רוצה לקנות ואינו אלא שהוא מתלוצץ בו" ,הרי

לו ככמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה" ע״ש ,ודו״ק.

(ג> וכמ״ש הגאון מהרא״ז מרגליות ז״ל בשו״ת בית אפרים חיו״ד (סימן ס״ב ,ד״צ סע׳׳ד> "ידוע שהסמ״ג דרכו להמשך
אחר ספר יראים" ע״ש .והגדי״ש נתנזון ז״ל בשו״ת שואל ומשיב (מהדורה קמא ,ח״ב סימן ס״ט) כתב "ובאמת תמיד דברי
היראים על שפתי הסמ״ג" וכר .ובמשנה ברורה (סימן של״ו סעיף ג׳ ביאור הלכה ד״ה מותר) כתב "נמצא בסמ״ג וכר אכן
באמת דברי הסמ״ג מועתקים מספר יראים" וכו׳ .והגרי״ס פרלא ז״ל בספר נעם (חלק כ״ג ,דף ע״א> כתב "כל דברי הסמ״ג
הם דברי בעל ספר התרומה וספר יראים להרא״ם ז״ל כאשר יראה כל מעיין ומשוה שניהם זה עם זה .כי חלק גדול מספר

יראים בלשונו נעתק בסמ״ג" .ורו״ק.
(ד) מה שכתבתי שדרך הפירוש המיוחס לר״ש משאנץ ז״ל להמשך אהר פירוש הראכ״ד ז״ל לספרא ,האריכות והראיות
בזה אך למותר כי כן יראה הרגיל במשנתם כאשר יוזן דעתו לוה .ומה שכתבתי שהפירוש מיוחס לר״ש משאנץ .טעמי כיון
שכבר נתברר שלא הר״ש ז״ל חיברו .וזו לשון הגאון הצדיק מוהר״ר צדוק הכהן ז״ל מלובלין בספרו פרי צדיק ח״א
(קונטרס שביתת השבת אות ב׳ דל״ו סע״ג) "פירוש תורת כהנים המיוחס לר״ש משאנץ ,ואינו לו ,וכמדומה דהוא לרבי
שמחה משפירא" ע״ש .ובספרו אוצר המלך (בתשובה בדק טימאת אהל פ״ו) כתב הג״ר צדוק ז״ל "אותו פירוש לתורת
כהנים אינו להר״ש משאנץ כלל" ע״ש .וגס הגאון מהרי״ד ז״ל שהוא הוא שהוציא לאור פירוש זה ,אינו מייחסו לר״ש
משאנץ ז״ל אלא מייחסו סתם לתוספות ,ראה לדוגמא בהגהותיו לר״ס בחקתי ,וכן שם פרשתא ג׳ פ״ח (כצ״ל) ה״ג,
ופרשתא ח׳ פי״ב ה״י .ועור .ועיין גם במבוא לתוספות הר״ש משאנץ על מסכת פסחים (דף כ״א) .ובאוצר הגדולים ככמה

מקומות ואכמ״ל .ולפי האמור יש מקום להעיר על דברות הגאון אבני נזר ז״ל בחיו״ד (סימן שי״ב אות ס״ט) שכתב
שהר״ש משאנץ בפירושו לתורת כתנים ,הולך לשיטתו בתוספות וכו׳ ע״ש .וצ״ע.
ברית יעקב סו פר ,יעקב חיים בן יצחק שלום עמוד מס (157הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

ברכי

אורח חיים סימן קנד קנה קנו קנז קנח

 1שמן סל בית הכנסת לעולם הוא זמנו ואסור ליהנות עמנו אלא
אס כן מכרוהו זט״ה נמא״ה וקנו מדמיו ס׳ת דעעלין נקדש ואם
אין 5ו אלא הזמנה אין צריך עילוי הדשנ׳ן ח״ב סי׳ קע״א:
ז דין י׳ג מותר לקדות לאורו .פסק נדב נטרונאי וים לדקדק מדין
שאחריו ועיין מה שישב נשו׳ת בית יהודה סי' כ״א:
ח דין י״ד .הגהה .נד שהוא לצורך גדול ונו' א3ל להדליק פיפ״א
של טאנק״ו אסור .בית יהודה שם.
 0נמג״א הביא תשובת צמח צדק סי' ע״ב בקנין העצוות.ועסן’ש גפנים
מאירות ח״ב סי' נ“ה:
שיורי ברכה
[סימן קנ"ד .א׳ דין נ׳ .וארגז שנוהנין בו ס״ת ונו׳ מ״נ משם לבינו
יהודה בן הרא״ש בם׳ חקת התודה שלו .שאל ה׳ד
שמואל מאקרי לה׳ר אליעזר .יודיענו רבינו אם באלו הארמאדיו״ם
או תיבות המיוחדות לשום שם ספרי הקדש אי הוי דינם כתשמיש
קדושה או לא ני ספק הוא בידי אס יוכל להשתמש בהם תשמיש מול
נראה דוקא בימי רבותינו שהיו ספריהם נגלליס ואין להם תיק וניסוי
אחר נדאמרינן בקומטרי דספדי תשמיש קדושה הוא אבל בזמן הזה
שנל ספרינו מנוסים בקרשים או בעורות או בנייר א״נ אותו ניסוי
הוא תשמיש קדושה והתיבות תשמיש דתשמיש .נן אני מדמה הלנה
למעשה השיב .כדאי היאדבינו לסמוך עליו נל שעה אמנם שואל אני
אס יש למום דלפעמיס תוך הארמאריו׳ם או התיבות שמים קונדריסים
ואולי אין אנו משימים אותם אלא לנטורי בעלמא עד שנהיה פנויים
לנסותם בקדשים או בעורות ונמצא ני תיבות אלו הו״ל נסו אנדדונא
דלנטודי בעלמא הוא דעבידא  .והשיב .נדעתך נן דעתי משוס דאזלינן
בתר דוב תשמישיהו והוא שמשימים בהם ספרים מנוסים והקונדרסים
הוו לנבייהו מיעוטא דמיעוטא ובטלי לגבי שאר ספרים המחופים .
כ נשאל לחנם פי שהיה לו ס׳ת מונחת בארון ועשה לו ארון אחר
והושם בו אס יוכל להשתמש בארון ראשון לשים בו הגמרות ופירושים
ושאר ספרים והשיב שהוא עותר וראיה מפ׳ק דשבת נביי״ח דבידנזרו
שלא להצניע תרומה אצל ספרים שהיו אומרים האי קדש והאי קדש
נפי וגזרו לפי שהיו העכברים מפסידים הספדים אגב האוכלים משמע
אי לאו הני ני הכא דליכא אוכלים שרי ואין זו ראיה דהתם הס״ת
במקומה עומדת ובקדושתה קיימא ועוד דשמא קדושת תרומה הוי
כקדושת ס״ת אבל הנא שאין הם״ת לשם אסור להניח שם הגמרות
והפרושים שהרי מודידין הארון מקדושתו נדאמרינן גבי תיבותא דאידפט
דאסור למעבד מיניה כורסיה .ס׳ מקת התודה לד"י בן הדא״ש :גדין
ד' .מטפחות ס׳ת שבלו יכולים ונו' .אבל אין יכולים לתתס לעניים
הרב מהרי׳ש בן הרשכ"ן]:

סימן קנה

***

א דין א' .ויקבע עת ללמוד ונוי דיין הממונה לדון מותר לדון בעת
הקבוע לו ללמוד ועולה לו ללמוד דדינא היינו תורה וה״ד כשאינו
נוטל שכר לדון ומהאי טעמא נמי מלמד תינוקות בשכר אינו עולה
לקביעות עתים לתורה הרב מורי זקני מהר״א אזולאי בהגהותיו נ׳י
מסי זנרון משה .וכפ״ז הלומד בישיבה בעת קבוע ומקבל פדס אותו
הלימוד אינו עולה לקביעות עתים  .וים לחלק קצת:
ב תנא דגי אליהו נל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא גן
העוה"ב .והגאון מהר״י נספר עיון יעקב נתב דמאה הלנות צריך
ללמוד ננל יום עש״ב במס׳ תמורה ונדה .ועמו הסליחה דמיעט
בזכותן של ישראל .דסתעא דמילתא מיעוט רבים שנים ובשתים עלתה
לו להיות בן העו"הב .וכן הוא מפורש נס' המנהיג שהוא מחד
מדנוואתא קמאי דקמאי יכל הלומד שתי הלנות מובטח שהוא זן העו׳הב
והניאו הרב מהד"ש בן הדשנ"ן בתשובה סי' נ"ב והסכים עמו:
ג דיני ה־ימב"ס או שאר מחברים הם בכלל זה דהוו כמו משניות .הרב
מהר"ש הנז' שם בתשובה הנז׳:
ד דין נ׳ .פת שחרית וכו׳ הרב ב״ח נתב מהמרדכי שלא נאמר אלא
בתבואה דחוקה מן הישוב וכו' ע״ש והגאון מהד״ר צבי בתשובה
סי׳ט״ו כתב דיצאלהם ממ"שנשנת דף ס״ו ואין להם עלמה שיסמונו.
ונבר הרב מגן אברהם אייתי בידיה ההיא דשנת .ונם' אליה דנה
השיגו עש׳ב:

סימן קנו

’וסף

מצוה ואף לר״י והראייה והדי׳טנא דדחו דבריו היינו משוס דמוקמינן
ליה לאחר נפה ואי בלב ועיין נזהר הרקיע לברשנ״ן מצוה ק״ס ובש״ות
הדדנ״ז סי׳ תר״י וכרב המני״ט ח״א סי׳ נ״א ונהונת עולם נדרים
סי׳ רל״ח:
ומן האמור נהלך נרג״ש על הרב פדי מדם בנימוקיו לס' המדע ה'
דעית פ״ב דין ו׳ דעל מ״ש שם הרמנ׳ס ולא יהיה אמד בפה ואחד
בלב נתב דיצא לו להרמנ״ס מפ׳ תפלת השחר דר״ג הנריז כל תלמיד
שאין תונו כברו אל יכנס לנ"המ ואף דמסיק דנל התלמידים יאוים
ליכנס מ״מ נקוט מיהא שראוי לכל אדם להיות תוכו נגרו וכן אקרא
דלא ינלו דברו לשלום ונו׳ עכ״ל ומריש הוה אמינא דהרב קיצר דבריו
דמשתמען מילוהי דאף תלמיד שאין תוכו כברו מותר ליננס אלא
דשמעינן דמדה טובה היא להיות תוכו כבדו וזה אינו דנהי דסתם
תלמיד אף שאין ידוע אם תוכו כברו הותר ליכנס אך אי ידעינן דלאו
תונו כבדו אינו נכנס כמבואר בדברי הרמנ״ס פ׳ד דתלמוד תודה
ונטי״ד סי' רמ׳ו .ואינא נסחי בש״ס פ׳ תפלת השחר דגדסי נהדיא
וראנ׳ע אמד ה"מ היכא דקים לן שאינו הנק:
ותו קיק על מפר״ח דהו׳ל לאתויי פאי דאמרינן ביומא דף עיב
אמר רבא כל ת׳ה שאין תוכו כברו אינו ת״ח אמד אניי ואי תימא
רנא נד עולא נקרא נתעב ונו' .ותו דהא דלא יהיה אחד נפה ואחד
בלב אין צורך ללמדו מההיא דיזרכו כבדו דתלמוד ערוך הוא נמציעא
ננז' שלא ידבר אחד נפה ואחד בלב וכל גדולי הראשונים העמידוה
לכ״ע כדאמרן:
ואם נפשך לומר דהא דאניי במשא ומתן נאמדה ונכלל נמ"ש הרמנ״ס
פ״ה דדעות דין י״ג ומשו״ה הוצרך הרב פר״ח לאתויי הא דתונו
כברו .אכתי ק' דהו״ל לאת ויי מאי דאמרינן פ' עדני פסחים דף קי״ג
ע׳ב שלשה הקג״ה שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב והביאם בהגהות
________ __
— — ______מרדכי במ"ק פ*ב ■
ל ש״ש לנטלה וכו׳ נתב מהרי"קש יכול לתת שלום נפול לענו״ס ויתכויךז
לאחד כגון שיאמר שלמא למר שלמא למר ויתכוין לרבו .ניטין.
ענ״ל ועמ״ש בעניותינו בי"ד סי׳ קמ״ח נס״ד:
ה שמא יתחייב לו שנועה וכו' מי שנשא ונתן עם ענו׳ס וכפר
מותל להשביעו בשם אלכיו והנכון שיביאנו לידי שנועה וכשרואה
שהוא מונן לישבע לאיניחנו דמה תועלת יניע לו והמחמיר תע״בהרב
עדות ניהוסף ח״ב סי׳ י״א .ועיין נשו"ת הדדנ"ז ח״ב סי' קס״ו נ

סימן קנז
א יקבע סעודתו ונו' נתב הרב החסיד מהר׳י צמח בהגהותיו נ*י
ראוי לאדם לכוין מאד נעת אכילתו ולא לאכול כבהמות וצריך
אדם לזכור בעת אכילתו חרבן הבית נמ״ש נזהר תרומה דף קנ׳ז עכ״ל
והאיש הירא ישים תדיר נגד עיניו מה שאמדו דז״ל והביאוהו התום'
בכתובות דף ק״ד עד שאדם מתפלל שיכנסו ד״ת לתוך גופו יתפלל
שלא יכנסו מעדנים לתוך גיפו ויחרד האיש הירא נסעעיקו נזה:
ב נתב הרב הנז' משם האד״י ז״ל בענין הדברים המשכחיס כגון זתים
וכיוצא בהם אין זה אלא לעם הארן אבל לאוכל אותם נכונה
מוסיף זכירה .צמ״ח .ונ״ל שהאוכל אותם הדברים בתוך הסעודה
שאז פטור לבדך עליהם צריך לנוין הברכה בלבו וזהו נונת הרב עכ״ל
ולי ההדיוט נראה פירושו דחוק ויותר נראה פשוט דעל נונת האכילה
קאמר האר״י:
ג כתב הרב הנז׳ צריך ליזהר מלשתות הקאהנ״י העשויה מן העכו״ם
משוס בשולי עכו׳ס ענ׳ד משם האד׳י זצ״ל והפד״ח ני״ד שי' קי״ב
התיר ומהדי״קש שם לא אסר אלא בחנות אך הרב פנים מאירות ח״ב
סי׳ סי׳ב אסד משוס נש״ג גס הרב ננה׳ג היה מחפיר ועמ״ש לקמן
סי' שכ״ה • והרב פר״ח י"ד סי׳ ס״י אסרה פט' תולעים ע׳ש באודך
ונשו׳ת בית יהודה י"ד סי' כ״א :
ד נתב מהרי׳קשאסוד לטעום כלום עד שיתן מאכל לנהמה .ס'פ
הנזיקין .וכתב הרב החסיד מורי זקני מהר״א אזולאי ז״להה בהגהותיו
נ״י שצריך ליזהר לצוות לתת מאכל לתרנגולים נבקר נדי שלא יעבור
על איסור צער נעלי חיים וכנודע ממעשה שאירע בזמן הרב האר״י
זצ״ל ונם' חסידים סי' תקל״א נתב דלענין צמא האדם קודם וטעמא
טעים הרב בית דוד סי' פ' .ועיין נשו״ת שאלת יענן נסי׳ טו״ב ופ״ש
לקמן סי׳ קס״ז •

סימן קנח

א ילך לעסקיו ונוי הרב ז׳להה כשהיה הולך בדרך ונותנים לו שלום
היה מסתכל שאס היה במקום טהור ונקי היה משיב עליכם שלום א דין א׳ .יטול ידיו וכו' דאיתי נם' ידי אליהו תקון י״ח דעמ׳ש
ואס כיה מקום מטונף היה משיב נדכה טונה  .הרב החסיד מהד״ד
הדמנ׳ס פ"ו מה׳ ברכות כל האוכל פת וכו' ואעפ״י שהוא פת
יעקב צמח בהגהותיו לא"ח כ׳י:
חולין וכו' כתב וז״ל רצינו לא קפיד לכתוב שדבר זה תקנה ומי היה
ב רכל תורה שאין עמה מלאכה וכו' כתב הרב הגז׳ .מהרב ז"להה המתקן אמנם דין הנטילה היא תקנת שלמה המלך וכו' עכ״ל ומריהטא
אם אין לו פרנסה כי אט על ידו יכין לו יום נ׳ ויום ד' מחצי דלישניה וסתמוהו נראה דהא דנטלינן לחולין ה-א תקנת שלמה
יום ואילך .צמח .יום נ' וו' היא ד״ג וימן ה׳ ד״ג ונס שהתורה נתנה ואישתמיטיתיה סוגיית פ"ק דשנח יפסקה הרמג"ם פ״ת דאבות הטומאות
_______לאוכלי החן כזרע ג״ד ומיי! בנהר אחרי דף ג"ו _________ :דין ח׳ וז״ל שלמה המלך ונ״ד נזרי על כל הידים שיהיו שניות ואעפי•
שלא ידע בודאי וכו' ולא נזר שלמה על הידים טומאה אלא לקדש
" 5וישא ויחן באמונה וכו׳ נפציעא דף מ״ט אמדו ד' יוסי נר יהודה
אומד מה ת*ל הין צדק שיהא הן שלך לדק ולאו שלך צדק ואוקמה אניי ואח*כ נזרו חכמים שלאחריו אף לתרומה ובהשגות א׳א ואח״נ נזרו
שלא ידבר אחד נפה וא' בלב והביאה הרי״ף וכתבו הראנ״ד והדשב״א
על אכילת חולין שצריך נט״י י
והרא״ש והר״ן שם דשינוייא דאביי אליבא דכ׳ע .ולדעת רש״י פ' ועוד זאת אדרוש על הרב הגז' שתפס במושלם מאערם ז׳ל בשעה
הי ותב דף פ״ו הא דהן שלך צדק דאודיתא דמפיק מהנא פריעת בע״ח
שתקן שלמה עירונין ונט׳י ימשו״ה הוא היה מונה נט״י בכלל
התקנות
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ברכת

שבועות ל״ח ע״ב

ויותר מזה נראה ,שגם אס נקיטת חפץ דאורייתא .הא זה
מצד שיש מקור במה שהשביע אברהם אח אליעזר,
ויעקב אבינו אח יוסף בריש פרשה ויחי ,אבל לעמידה לא
מצאנו דרשה ,לכן מסחבר שאינו אלא מקנח חכמים לאיום,
טפי ,לכן יוחר מסחבר שאין זה לעיכובא.
ב) ובלבוש בעיר שושן (פ״ז ט״ז) כחב וצריך לישבע
מעומד כדי שישים אל לבו פחד ה׳ וכינויו,
גאונו וכבודו ,ועל ח״ח כחב דלכחחילה מיושב ,דאימת שמיס
עליו בכל עח.

I

ודבריו הס נגד מש״כ ברש״י דזה מפני כבודו של ח״ח.
ודוחק לומר דפחיתח כבודו שיצטרך לעורר אימת
שם שמיס .וכ״כ הריטב״א דמשוס כבודו עשאוהו כדיעבד.
וברא״ש כתב משוס כבוד המורה .ולכאורה נפק״מ בדין
דלפי הראשונים שזה מחמת כבוד התורה ,א״כ תולה
בתלמיד חכם ממש שהוא יודע התורה ,אבל לפי הלבוש י״ל
דה״ה בעל מעשים וצדיק שלא זכה למעלת חכמת החורה.
מיהו מאחר שבגמ׳ חלו בת״ח אין נראה להקל בירא חטא
שאינו ח״ח ,גס אס הטעם משוס שת״ח בחזקחו שבלבו
חמיד אימת שמיס.

ג) ובש״ך (ס״ז ס״ק מ״א) הביא מרב האי גאון ,דלגבי
מה דסגי בתפילין לנקיטת חפץ ,איזהו ח״ח
המניח חפילין ,ולפ״ז האידנא אין חילוק ח״ח וע״ה .ומשמע
דהאידנא שכולם מניחין חפילין כולם כת״ח .וכן ראיתי
בתומיס באורים (ס״ק מ״ג) אלא שכתב שיותר נ״ל שכוונת
רב האי היתה שת״ח שמניח תפילין כל היום ,וא״כ אדרבה
בזמנינו שגם ח״ח אין מניחין כל היום ,יצטרכו לכתחילה
ס״ת .מיהו הא בשו״ע כתב חילוק בין ח״ח .וצ״ע .ועכ״ס
לגבי מיושב לא מוזכר בש״ך כלום ,ובשו״ע דאפילו לכתחילה

מיושב .וצ״ע.

ויותר נראה דמאחר דפסק ברמ״א (יו״ד רמ״ג ב׳)
דהאידנא אין ח״ח לענין ליטרא דדהבא ומקורו
בירושלמי ,וע׳ סמ״ע (ט״ו סק״ד) לענין להפך בזכותו
ולכמה דברים ,וע״ש ב״ח בש״ך (סק״א) שחולק ,וע׳ ברכ״א
עמ״ס סנהדרין (ח׳ ע״א) בענין קדימה לדון .ולפ״ז יש
לעיין לגבי זה אס מקילים לכבוד התורה של ח״ח של זמנינו.
ומשמע שגס בזה״ז ,וכן מצאתי בערוך השולחן (ס״ז ט״ז).
ד) וברא" ש כחב שבועה מעומד ,דכגמר דין דמיא .וח״ח
מיושב דכבוד חורה עדיף .לפ״ז הך דינא
שייך לסוגיא דלעיל (ל׳ ע״א) .וצ״ב מה שייך שבועה לגמר
דין .וראיחי באילת השחר שהקשה על הרא״ש ,ותמה על
עיקר הסברא ,ושלפ״ז היה ראוי שיהיו דיינים בישיבה בזמן
השבועה ,וגם התובע .והניח בצ״ע.
ונראה שדיינים בישיבה בשעת גמר דין י״ל דזה דווקא
מפני שהם הס הגומרים את הדין ,אבל מש״כ
הרא״ש דשבועח הדיינים בישיבה דכגמר דין דמיא ,היינו
לגביהם שהם עי״ז פוסקים על עצמם את הדין לפטור ,שכן
הדין שאס הדיין א״ל שחייב שבועה ,א״כ הדין מתלי תלי
בזה אס נשבע ,וכיון דבזה פוטר אח עצמו ,הרי זה לגביהם

אברהם

קפט

כגמר דין ,אע״ס שגוף הסברא צ״ב ,אבל נראה שלא קשה
לחלק בזה בין מה דאיתא דדיינים בישיבה בשעח גמר דין.

רד״ה כספר חורה ,ובדורותינו בטלו הראשונים שבועה
דאורייתא לפי שענשה גדול ,ומקנו לגזור עליו ארור
בעשרה ,והא אמרן ארור בו שבועה .עכ״ל .וכ״כ בשו״ע
(ס״ז י״ט) וע׳ בהגר״א דזו דעח כל הפוסקים .וכתב
הסמ״ע דבעינן ארור עם שם ,דבלא״ה ל״ה שבועה,
ואעפ״כ קי״ל לשון ארור מלשון שבועה .ופ״ת בשם חת״ס
כתב דעם שם הרי כל אותו החומר בעונש ,לכן דוקא בלי
שם ,אלא בעשרה דשכינה שם ,דומה קצת לשם .וע׳ חזו״א
(י׳ כ״א).
ונראה להוכיח כחת״ס ממש״כ הרמב״ם (ס״ב ה״ב) וכן
אלה וארור הרי הן שבועה ,ולא הזכיר שוס חילוק
בין לשון ארור ולשון שבועה .וא״ח דלא יעבור בלאו ,לכן
לא מהני ,הא העיקר בזה להפחידו ,והעולם מחפחד ורועד
מקללה בב״ד אפילו יותר משבועה .וע׳ מש״כ לעיל (ל״ו
ע״א) בענין לשון ארור .ולפי רש״י עכ״ס ,וכן נתבאר מלשון
הרמב״ם דשייך קללה עם שם בלי שבועה ,יש ליישב דזה
יותר קל משבועה ,דבאופן זה ל״ה שבועה ,רק קללה
חמורה .ומיהו שוב י״ל גס כחת״ס שהרי גס בלי שם הוה
קללה ,ע״ש (פ״ב ה״ד).
ועיין בראב״ד (סי״א ה״כ) אחר שתיקנו הגאונים ז״ל שאין
בשבועחינו לא שם ולא כינוי ,אין בהם לא חומש ולא
אשם ,אלא ענין קללות לחוטא .עכ״ל .ומבואר בדבריו להדיא
כחת״ס.

דף ל״ט ע״א

ובאה אל בית הגנב ,זה הגונב דעת הבריוח ,שאין לו ממון
אצל חבירו וטוענו ומשביעו .צ״ע ,מה זה שייך לגניבת
דעת ,הא אין זה אלא משקר ,ע׳ ברמב״ס סוף הלכות טוען
ונטען (פט״ז ה״ט) ,אסור לאדם לטעון טענת שקר כדי
לעות הדין או כדי לעכבו ,כיצד ,היה נושה בחבירו מנה ,לא
יטעננו במאתים כדי שיודה במנה ויתחייב שבועה
ומסיים (בהל׳ י׳) ועל דברים אלו וכיו״ב הזהיר הכתוב
מדבר שקר תרחק .עכ״ל .הרי זה אסור מחמת טענת
אבל מה גונב דעתו ,הא חבירו יודע שזה שקר ,ולגבי
מה שייך גניבת דעת טסי מכל שקר.

וכו׳,
ואמר
שקר,
הדיין

וע׳ ברש״י חולין (צ״ד ע״א) שמפרש גניבת דעת מצד
שמחזיק לו טובה חנם ,כשהוא מרמה אותו כאילו קונה

ממנו ,והיינו שנהנה מחבירו עי״ז ,שמכבדו ,וכגונב זה ממנו
מה שלא מגיע לו .וע׳ שערי תשובה (ש״ג אות קס״ד,
קפ״ה)( .וע׳ ברכ״א גיטין ס״ב ע״א על תד״ה שלמא),
ומשמע שמה שחבירו נשבע לו במקום שלא מגיע ג״כ הוה
בגדר להוציא ממנו ע״י שקרו דבר שעושה למענו .ואכתי
צ״ע.

ברכת אברהם ־ שבועות ארלנגר ,אברהם בן שמשון רפאל עמוד מס (202הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

!AV
תסב

ברכת

סימן נא

ענף ר :בביאור יסוד האיסור בגניבת דעת.

אבות

חבירו במקח וממכר במקום שיש שינוי במחיר החפץ
ע״י האונאה( .ועיין ב״ספורנו" עה״ת ויקרא כ״ה ,י״ז).

א

וראה

כתב ברמב״ם בהל׳ דעות פ״ב הל׳ ו׳ וז״ל "אסור לאדם
להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד
בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר
שבפה ,ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי,
כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה
ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה ולא יסרהב
בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל ...ואפילו
מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת
אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות" עכ״ל.

ב״קרית ספר" פי״ח מהל׳ מכירה שכתב בזה״ל
"אסור לרמות במקח וממכר וגניבת דעת נמי
נראה דהוי דאורייתא "...עכ״ל.

ומבואר דאיסור אונאה לא הוי רק היכא שמרויח יותר
כסף ,אלא גם במקום שע״י האונאה משיג
החזקת טובה מהשני ,ואיסור זה הוא בחפצא ,דהיינו
בכסף או החזקת טובה שמשיג ע״י האונאה ,וזה בא
ברמב״ם בהמשך למש״כ לפני כן בפי״ב ממכירה דאסור
להונות במקח וממכר משום הל״ת דלא תונו.

ובהל׳ מכירה פי״ח הל׳ א׳ כתב וז״ל "אסור לרמות את
בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם ,ואחד
העובד כוכבים ואחד ישראל שוים בדבר זה ...ואפילו
לגנוב דעת הבריות בדברים אסור" .עכ״ל.

ולפי"‘ יבואר דבב״מ דף ט׳.־ :מבואר דיני גניבת דעת
הנכללים בלאו דלא תונו וזה בא בהמשך לדיני
אונאה הנלמדים בפרק הזהב ,והביאה הגמ׳ דוגמאות
דשייכי דווקא במקח וממכר ושזה נכלל באונאה וגניבת
דעת.

ובה״ב כתב וז״ל "אין מפרכסין את האדם ולא את
הבהמה ולא את הכלים הישנים כדי שיראו
חדשים "...עכ״ל.

משא״ב בגמ׳ חולין צ״ד .דשם יסוד האיסור הוא משום
המ״ע דוהלכת בדרכיו וגר לכן הובאו הדוגמאות
דאינם שייכות דווקא למקח וממכר.

ובה״ג כתב וז״ל "אין משרבטין את האדם במים של
חזרין וכיוצא בהם כדי שיתפח ויראו פניו שמנים,
ולא צובעין את הפנים בשרק וכיוצא בו ,ולא נופחין את
הקרביים ולא שורין את הבשר במים ,וכן כל כיוצא
בדברים אלו אסורין ,ואין מוכרין בשר נבילה לנכרי
בכלל שחוטה אע״פ שהנבילה אצלו כשחוטה" .עכ״ל.

ומה שנקט הרמב״ם דין דלא ימכור לעכו״ם נבילה
במקום טריפה וכו׳ בין בהל׳ דעות ובין בהל׳
מכירה ,צ״ל דבדין זה ישנו אופן שעובר משום המ״ע
דוהלכת וגו׳ וישנו ג״כ באופן דעובר משום אונאה ,ולכן
נקטו ג״כ בהל׳ מכירה.

ונפ״ט בין ב׳ דינים אלו תהיה ,דלהדין דגניבת דעת
הוא משום המ״ע דוהלכת בדרכיו וכו׳ שהוא
דין בגברא ,צ״ל דזהו דוקא שגונב דעתו ע״י דיבור שאז
אין פיו וליבו שוים וכלשון הרמב״ם בהל׳ דעות.

ולכאורה צ״ע מדוע חילק הרמב״ם דין זה לב׳ הלכות,
דחלק אחד כתב בהלכות דעות וחלק שני
כתב בהל׳ מכירה ומ״ט לא הביא בל הדוגמאות ביחד,
אל בהל׳ מכירה או בהל׳ דעות .וצ״ע.

אבל להדין דגניבת דעת הוא משום הל״ת של אונאה,
דהיינו שזה איסור בחפצא ,לא איכפת לן אם שיקר
בפיו או לא ,כיון דסו״ס יש כאן איסור אונאה שהשיג
יותר כסף .ולפי״ז יבורר שפיר ,דהרמב״ם בהל׳ דעות
הביא מקרה של גניבת דעת בדיבור ובהל׳ מכירה הביא
ציור של גניבת דעת בכל אופן .ודו״ק.

ובאמת ,בטור ושו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח בענין איסור
גניבת דעת .הובאו כל הדוגמאות שהביא
הרמב״ם בהל׳ מכירה ובהל׳ דעות.

ומבארים העולם דבאיסור גניבת דעת נכללים ב׳ דינים.
א) דין בהלכות דרך ארץ שצריך האדם
להנהיג עצמו במידות טובות ,וזהו יסוד המצוה דוהלכת
בדרכיו וגו׳ (עיין רמב״ם סה״מ מ״ע ח׳" ,חינוך" מ״ע
תרי״א) וכן מבואר בלשון הרמב״ם בהל׳ דעות פ״א
הל׳ ה׳ שכתב בזה״ל "ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו
הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת
בדרכיו" .עכ״ל .ולכן אסור לשקר ולגנוב דעת וכו׳ ,דהיינו
שזה איסור על הגברא שיקנה לעצמו מידות טובות (כעין
מש״כ בשו״ת חכ״צ סי׳ כ״ו דגזל עכו״ם אסור משום
שע״י שגוזל קונה בעצמו מידות רעות.).

(והאם עוברים על גניבת דעת בכתב ,עיין ב״יד רמה"
על ב״ב דף קע״ב .ד״ה אמר להו רב לספריה
(אות ק״ח) שכתב ,דעוברים על איסור מדבר שקר תרחק
גם אם משקרים בכתב ,וכן נראה דעת התוט׳ ב״ב דף
צ״ד :ד״ה הכי השתא וכו׳ ועיין מהרש״א ב״ב דף
ט״ז .ד״ה א״ל ר״ש וכו׳).
ועיין ב״שערי תשובה" ל״רבנו יונה" שער ג׳ אות קפ״ד
שכתב בזה״ל "אמרו זכרונם לברכה (חולין צ״ד).
אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת נכרי ,והנה החטא
הזה חמור אצל חכמי ישראל יותר-מגזל נכרי ,יען וביען
כי שפת שקר אשמה רבה ,ונתחייבנו על גדרי האמת ,כי
הוא מיסודי הנפש" .עכ״ל.

ב) דזהו דין בהל׳ אונאה ,הנלמד מקרא ד״וכי תמכרו
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו
איש את אחיו" וגו׳ ,דנלמד מזה שאסור להונות את
זז
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מבואר בדבריו דהאיסור של גניבת דעת הוא לא רק
מפאת המתאנה אלא גם מפאת המאנה ,שסוטה
מדברי האמת( .ועיין ב״פחר יצחק" על ראש השנה מאמר
ט״ו אות ה׳).

וראה בגמ׳ סוטה מ״א :בענין להחניף לרשעים ,ועיין
"יראים" סי׳ נ״ה שמנה איסור זה במנין המצוות.
ועיי״ש בתוס׳ ד״ה כל המחניף וכו׳ שכתבו דאיסור זה
רק שאין סכנה ,אבל במקום סכנה מותר.

וכן מצינו ברמב״ם בםה׳׳מ ל״ת שי״ז שכתב ,שלא לקלל
חרש שאפילו שאינו שומע מ״מ הקפידה התורה ג״כ
מפני המקלל .עיי״ש( .וראה מש״ב ב״ציץ אליעזר" ח״ט
סי׳ י״ב).

וראה ג״כ ב״כללי התלמוד" בכללים נפרדים כלל ג׳
שכתב ,דמותר לכבדם מיראה ולא מאהבה,
ובמקום סכנה מותר ג״כ לשבח( .ועיין "באר שבע" דף
נ״ט ,וכ״כ מהר״ם ריקאנטי) ואפ״ל שזה הטעם שהחניף
יעקב לעשו ואין בזה משום גניבת דעת.

ב) בענין גניבת דעת בעכו״ם ,עיין בט״ז ביו״ד סי׳ רנ״ד
סק״א שכתב ,על הדין בשו״ע שם דשר שנתן
מעות לחלק לעניי ישראל ,שיש לחלקם לעניי עכו״ם
בסתר ,והקשה הט״ז הרי יש בזה משום גניבת דעת,
ותירץ דלא שייך גניבת דעת אלא כשהנותן נתכוין לתת
לישראל ולא לעכו״ם ,משא״ב התם שאינו גונב דעתו
אלא במה שאינו נותן לישראל ,וגניבת דעת בשב ואל
תעשה אין איסור( .ומשמע מדבריו דאף בישראל אין
איסור גניבת דעת בשב ואל תעשה ).וראה בענין גניבת
דעת בעכו״ם ב״דרכי תשובה" ביו״ד סי׳ קי״ז ס״ק נ״ט.
וכן ב״תרומת הכרי".
ב״יסודי ישורון" מערכת ספר תורה כתב בשם שו״ת
"מחזה אברהם" סי׳ י״ד שמ|^ לתת ס״ת
לעכו״ם ווהוא חושב שהוא כשר ,ואף יר^עת הפוסקים
דגניבת דעת הוא דאורייתא ,מ״מ כבוד התורה שהוא
דאורייתא דוחה ל״ת דגניבת דעת ,ועיין ברכ״י יו״ד סי׳
רפ״א ,וכן בשו״ת "משיב דבר" סי׳ ע״ז.
ג) ועיין ברמב״ם בפירוש המשנה פרק י״ב משנה ז׳
בכלים שכתב וז״ל "וזה אשר ידמו המון האנשי
וקצת מהיחידים שזאת ההטעאה מותרת עם העכו״ם והיא
טעות ודעת בלתי אמיתי אמר ה׳ יתברך ...וכן אינו מותר
הבדוי והתחבולה ומיני הרמאות והאונאות והעקיפין על
העכו״ם ,ואמרו בחולין צ״ד אסור לגנוב דעת עכו״ם
וכש״ב בדבר שיוכל לבוא לידי חילול ה׳ שזהו חטא
גדול ,והגעה לאדם תכונות רעות ,ואלו הרעות כולן
אשר ביאר השי״ת שהוא יתעב אותם ויתעב עושם אמר
כי תועבת ה׳ אלוקיך כל עושה אלה כל עושה עול".
עכ״ל.
וראה בגמ׳ גיטין ס״ב .שרב חסדא מקדים ויהיב להו
שלמא (לעכו״ם) רב כהנא א״ל שלמא למר".
ופירש רש״י דלא היה מתכוין לברכו אלא ליבו היה
לרבו .ע״כ .וכתבו התוס׳ דלכאורה זה גונב דעת הבריות.
עיי״ש.

וראה ב״מלא הרועים" שם שכתב בשם ה״זוהר" בפרשת
וישלח ,דאין בזה גניבת דעת ,וכן עשה יעקב
בהשתחוותו לעשו וכן דוד מה שאמר לנבל ואמרתם כה
לחי כולהו להקב״ה קאמר וכן בנבוכדנצר דאמר מרי
חלמא לשנאך ופשריה לערך .עיי״ש.

ענף ז׳ :בעגין יאוש בגוי.
כתב ה״נתיבות המשפט" בספרו "קהלות יעקב" הל׳
קידושין (דמ״ג בדפה״ס) דיש דין דקידשה בגזל
או בגניבת כותי דמקודשת ,ועיין ב״ש ס"ק ה׳ בשו״ע
אבע״ז סי׳ כ״ח שכתב ,דאף למאן דס״ל דגזל עכו״ם אסור
מדאורייתא ,מ״מ הלוקח ממנו לא חשיב רק כהפקעת
הלוואה דמותר כיון שאתי לידיה בהיתרא .עיי״ש.

והנה לפי מש״כ הר״א ממיץ הובא באור״ח במג״א סי׳
תרל״ז ס״ק דאף דגזילו מותר מ״מ לא חשיב לכם,
א״כ אפילו בגזל עכו״ם אינה מקודשת כיון דלא קנתה,
ואף לפמש״כ הרמב״ם בפ״ח מלולב דיוצא באתרוג של
מע״ש אף שהוא ממון גבוה ,דכיון שיש לו בו היתר
אכילה ל״ז־ כלל דמע״ש של בעלים ושום אדם אסור
לגזול ממנו רק דמגבוה קא זכו ,אבל בגזל עכו״ם קודם
יאוש לר״א ממיץ אף שמכרו אין הלוקח זוכה בו ועדיין
מותר לכל אדם לחטוף מלוקח ולאכלו דגזל עכו״ם מותר
לכל אדם ,וא״כ האשה לא קנתה וכל אדם יכול לחטוף
ממנה וכיון שלא קנתה בנתינה לידה במה תתקדש.

וכתב הקה״י דלפי מש״כ בסוגיא דתמורה דבל מה
דאמר רחמנא ל״ת אי עביד לא מהני דכל גזילה
אי לאו דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל דדרשינן
כאשר גזל שאם הגזילה קיימת מחוייב להשיבו ,ה״נ קני
לגמרי לגזלן כיון שהקנה לו רחמנא להתחייב באונסין
דגזילה בעי קנין ומשיכה או קנין חצר היה נקנה לו לגמרי
להתחייב ביוקרא וזולא ,רק כיון שכתבה התורה והשיב
את הגזילה אשר גזל דדרשינן שאם הגזילה קיימת מחוייב
להחזיר ונתבטל הקנין' ,משא״כ בגזל עכו״ם דלא כתיב
והשיב ,יש לו קנין גמור בגזילה אף למאן דס״ל דגזל
עכו״ם אסור מ״מ הגזילה קנויה לו לגמרי רק דמים
חייב לו הגזלן ויכול למכור לאחרים ולקדש בו את
האשה .עכ״ד.
וראה ג״כ בשו״ת הגר״ש איגר חלק שני כתבים סי׳
ל״ט שכתב דבגזלן גוי יאוש לחוד קני דבישראל
כיון שישנו חיוב של והשיב את הגזילה לכן א״א שיקנה,
דקנין וחיוב השבה הם שני דברים סותרים זה את זה,
ואינו דומה לקני על מנת להחזיר .דברגע שקונה אינו
חייב בהשבה ,משא״ב כאן דאין רגע בלא חיוב וזה
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«ש להן חלק לפיה״פ עכ״ל וע*ן מ״ש הרב זרע
אמת כח״א חי״ד קי׳ קי׳ב יכמ׳ש נם אגני הצעיד
כחשו׳ לחי׳ר לסלי בריקה בס׳ד ועוד סי־חכתי הדינמי
כסה׳ק דיניו למשה די״א ע״כ ד״ה וסינלא בעושי
תמיד כל־ הימים וכו׳ יעש׳ב כס׳ד וכתחילת חב
הספרים הביאו זה והיב ן׳ יוחאי טכייע הוא את
כלם ועיק כסה״ק נשחת כל חי ח׳א סי׳ ד’ן ובס’
שמ״א סימן כ״ט וסימן נ׳א יע״ש.
ייסל״ח אי אכד־יכן להשכיח חח מקחו
&
נחכיק עיין בש״ע א׳ח סימן הקיג בהגה׳
שעיף ו׳ ובכאה׳ט שם סקי’כ מכייק׳ו שייש קט־ו
תשוכת סישכ׳א סימן קי״ח מין בי״י סי' ס׳ט כישב־א
סימן רמג יחצ־ז הריכ״ש סי ק״ף י׳ד סימן ציח
יסימן קכ*כ יסי' ס׳ח וסימן שי׳ו וסימן פ׳ג וקצ״ר
חיכוך כית יאירה סימן נ'א וניט חוות י־זיי־ סימן
קמ״ח שיך י״ד סימן צ״ה סק״ב ט״ז שם יס״י שס׳ז
ייר סימן י״ז וסימן קכ״ז ובא ח סי' חק״ט וכתשו,
מהר׳י חכייונא סי׳ קע״ג חשי׳ הי"! סי׳ כיהולענין
טי מל׳ת כעיגונא עיין ש׳ס ס׳ב רמ״ה קה׳י דף

אית יק

'ל פחד
קל׳ט ורקע״ד וקע״ז איעא דיכק
יצחק ד׳ט ע׳ד אחי ויאש די־וש ט׳ ־
קונס כמצי אס והפקי אפי'למ״רדקונס
ככסף תיס' כע־ז דע'א ע״א דיס
פדדפני וסמירכי פ' כזהב אוח ש׳ב ועיין כס׳ לחם
סלמה הל' קטן כסף תינק ד ,דצ׳א ע׳ב ועיק להריטכ״א
כחי' לע׳ז לשם מחג*א הל' מכייס וקנין משיכה סי׳
כ׳ משם ש״מ לכ’מ 'רק״ך ויש לעמוד עיר סיב לחם
שלמה רמשה׳ק דהוי ר״י הפך סכית שהביא החריכי
יפ׳״ה דע״ז נרי די״ל יקרי ר׳י כוו ועיר רכלא״ה
לק’מ דלא יתכן מקנה לנד לאוון העובר מכמה
טעמים גך־א דאעיקיא אסור לתת מחנה לטי יעיד
דצ־יך לעמוד במקנס מקנס אחר מאברי הבהמה
לכד אי מכני ’•
סש״ך כח'מ סי׳ ס ׳ו סקכ׳ס רכמפקיר
חוכו וסליה טי דל״ק הטי החוב וכ'כ
הרב כיח אכיסם שם ועיין כס׳ ?ודים יתומים שם
ומ״ש כיס כתשי' כס׳ד אין ראיה דהחם שאט.רמלכד
דהוי קטן של’מ ראיט קונה כמ׳ש כזס כמ״א עור
כס דלא גי־ע מטעות הנוי היכא דהוטעה מעצמו
דמוקי והוי ב״ש וק״ו מהפקעת הליאתו דמותי• כ’ש
לנכות חוב שנתחייב רלא יבא לחי׳ כלל וק״ל כיון
ובדיניהם המוחל יטל לחזה־ וכיוצא כזה כתב כתשו׳
ר’ג מ’ה הביאו המרדכי ר״פ אלו מציאות יע״ש וכ״ין
גוי דאיט קונה כחליפין עיין פנים מאירית סי' מ ו
ועטים סתמא גזלנים הם הי־י׳ף פ״ג דכתיא דקפ׳ד
במק״י כפ׳ג דבתי־א דקמ״ח ע״א הישכ״ש סי' קמ׳ח
ואינט פסלי מדות כמ׳ש תשכ״׳ן ח׳א סימן מ׳ח :

ץף

וממ״יע

יא גל

נדול אתי לאחלופי כישראל שכת דלק״ט
ויש לחקור ככ״מ ד׳ע בריבית לטי
אמאי לא חיישינן לאחלופי ומזס יש לגמגם למ׳ש היב
כ״ה כא’ח סימן רס״ו ורוק ועיין נימין דע׳א יבמות

יב גל

יקי'ד:

.

.

ועבר הבא על כת ישיאל הולד כשר
היינו אחר מח״ת אכל קורם מת׳ת הולד
הילך אסל• האב מנחת יאורס ס׳ ששת ד״ה וירא
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חיים

יט

פט ו מסל א כ ס״ג ופטו״כ ה״ז וכחוק' כתיא ו*ג
ד ם כל ולנדמ׳ע סימן קכ״ד ולמוס׳ר הנתל בס׳
ש ס ח״כ ובעני! אס יש אטיז לנוי עיין לסחזקתי
סי ס וישלח ע'פ יתמנה סיחה פילגש לאליפז ן׳ עשו

יאות י

 fארעא ררכק אורן
גזי אית יליט ואות י״מ
--------- pקל״א מס’מ אמי וראש דמ״ח עיר »
דעת הביייח ידה׳ בקרא די׳א ד״ה יתיב
חולק דפ׳ד ועיין שם בי־ש׳י והרשב׳א
ועיין מ׳ש הי־כ המאירי בשי׳ כיי לסנסדרק דל׳א
ע׳ב רכל שהוא דרך כטד איט גונב דעת הכריות
יע׳ש וכחב הי־ט׳ז ט׳ד סי׳ ינ״ד סק׳ב יכל שסוא
טככ דעתו של נוי שעובר ע״ד כשב ואל תעשה אין
כזה איסור גניכת דעת יע׳ש ועיין כסי כרך את
אביהם דקל׳ג ע׳ג מאמר מירט על סתררכי יסיט
ע׳ד וי״ע ע״א מעשה אביהם דס׳ד דע׳ו ומצאתי
להייטכ׳א פיק יש טחלין יכתכ דס׳ש ככחיכ ועם
עקש תתפתל היינו לאזדהויי מרמאות ררחאי אבל
לרחוק אותם כמידי אחיינאאכץר עכ׳ליעקכזוס״ק
ס' יישלח דקיג׳א ע׳כ ויש ליישב וק׳ל •
 DD1Jעיין בי״ד סי׳ זל׳ט סי־יכז ח’ג וך׳
קיייז כישטת סימן ר״ו יד אהרן
אס*ע הסי קכ״א אוח כ׳ד ואות כ׳ו ופסקי מסי־מיא
סימן רמ׳ה פנים חאייית ח״ח סי' מ׳ח יבמית רק׳ך
ש׳ע א׳ח סס׳י שע׳א ועיין הימכ״ם כפ׳א רעיכק דין
י״ג גט פשוט סס׳י קכ׳א מרככת סמשנס פ׳א מהל׳
ערכי; רי״ג מזל שעה שם דט׳ו ע׳א קהלת יעקב
^־״־״דעק׳ב חטה אהי־ן ח״א ר״ן ע״א וסוריט סיב עיני
דוד אות ג׳ן אהלי יאודה הכהן מוס׳ר פאת ים אות
י׳א נח״ל ח'כ די״א טף עיא ומח׳י רכ״ב ע״א וב'
אחי וראש דיוש ט׳:
□ 1גורם כיכוי חיס׳ מצה דכ״כר״ס ומסתפק
שבק רק'ך ככוייח רל״ס מטה אסרן
דס׳ט ע״א אשלי יאודה הכהן ופח׳י תע' ר' ומעי ך׳
אסיר להשיא עצה לאחרים שילךויגטב
ן
ואפי' שאיט נהנה הניתן העצה מאותה
גזילס אקוי׳ כימוכח חסיגייא רקירושין סי'פ האומר
יס״ט ע־ א אלא אי אסיח רימכד מאי ניסו רמנסיב
ליח עצה ואלד־ ליס זיל גניה ואיזדכן כעבר עברי
ועיין שם כיש׳י ר׳ס מאי טהו וכו' שכתב הל וה״ה
נתי מצי לאקשויי מי שרי לאנסוכי עצה לחנמבי וכו'
וכחוספיח שם ד״ה אלא יע״ם וכתוה' ריר
שם כתב ח׳ל והא רמשיאו עצה לגטכאין איסור
ברבר טון שכרעתי לשלם ומתטין להכשיר
זרעו עכ׳ל והנם רקי׳ל דאקור לגנוב אפיי לשלם
יפה ממנו כראיחא ככ׳ק יס״א וככ״מ והטור יש׳ע
ח'מ יס׳י שמ״ח יהי׳ שניט סעיף כ׳ שאני הא
דליטהר זרעו מפיסול ממזרות שאסור לכא כקכל
ככה״ג מותר וסייט ררייקו וכתט תיס' רי׳ר שכרעתי
לשלם וחחטין להכשיר זרעו אכל כמי שנחל על מנת
לשלם כלתי שים הכיח לרבי מצות גדולה סאת לא
הוקר עכיע לעדט דהמלמי לאחרים שיגנוב אעפ״י
שהוא איט נהנה מאותה גילה איסירא איכא כאמור
וכ׳ש אם גונה מאחיים ומביא אליו שגונב מרבים
ואינו יורע משל מי היא ותשוכתו קשה כמ׳שגדמב״ס
כה׳ חשו' פ״ר כי אחד מן הדברים המעכבים את
התשובה הוא החולק עם גגה לפי שאינו יורע גניבה
מרבים ומביא לו
זו של מי הוא אלא הגנב גונה
והוא

יד

ט
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(0

•דהיינו חי כעשה לבסיף שר ינתגבר על חב־רי שחף שכתיב
רשר יעקב דילמא וייעל המלאך ינצחו וק״ל .־
ר־ש״י ד״ה הניע זמנן לצאת מכאן לפרות ולרבות פכ״ל.
לפי פירושו צ’ל דהא דמייתי ובני יש׳ פרו הייט
לפרש מלת פורחת מלשון פרו דומיא דויז נצחם על בנדי
הסמוכה לה ולא שעלה קאמרי הניע זמנן שההיא היתה
במצרים ולא היה בה הנעת זמן שמעת רדתם נאמר ובטישרנז פרו וק״ל:

גט/
דף צ״ג

כולא אמר ^ו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח
יכו' .מ^יהם שלא נצטוו רק על שבע וק״ל :

• ו

תום׳ דיה שני גידים הם וכו׳ .פי׳
בקוגטריס וכו' ,נראה דכי דייקה תחלת
z
לשין רש’ ,דהכא 'תמצא שהיא עצמו מה שפירש 'לעיל וק״ל:
לגט /אמר מר זיטרא כשעורה וכו׳ .דברי מר זוטרא אין
להם הכרע והרשב״א הכריע לפי דעהו ודייק לה
מדקאמר ר,למורא והלכתא מכלל דפליני ונסתפק לדעת
הרי״ף דנקט תרוייהו וכמי כן יש להסתפק גם לדעת
־־׳׳--
 -— --------------הראיס ז״לוק״ל•

.דף צ״ד י״״א

גם׳ .ולא יאמר לו היו שמן מפח
ריקן וכי׳ .ופירש״י הפני שיודע בו
שאינו סך ונונב דעהו כסבור שיש בו שמן עכ״ל .משמע
ראם יהיה הפך מלא ליה לן בה ,יקשה מהא דאמרי׳ לעיל

 hיסרהב בחבירו להעיד אצלי ויודע ט שאיני סועד ילא
ירבה לז בתקרובת וכי׳ .ונראה דהא דאסרינן לעיל היינו
דוקא לשרהב יותר מדאי ,אבל לומר לו פעם א' ושניה
אק בנך כלום ,ולכך הכא שאיני מסרהב אי לא היה הפך
ריקן שפיר דמי ,וכן מצאתי להרב ההמ״ע שכתב בח״מ הי׳
רכ״ח והעתיק דבריו מהד’מ רבקש בבאר הגולה בסי'
הנז׳ יז׳ל שכיל דוקא להפציר בו ולהרבות שלא כנהוג
הוא דחפור אבל לדבר לו פעם א' ושניה בא אכיל עמי
יתבזה חבירו בפני הרואים
מותר ,שאס לא ידבר עמו
שיאמרו מפני שפלותו נמנע לומר כן ,כי אין הכל יודעין
שאינו הועד עכ״ל .וכן צ״ל ג״כ בההיא דמם׳ תענית דף
כ״ג נבי אבה חלקיה דלא אמר להו לרבנן ברוכו רפתא
משים דלא נפישא ריפתא ולא בעי לאחזוקי טיבותא
אנפשיה בחנם ,עוני משוס דלא נפישא ליה ריפהא

כן

ולכך אפילו בפעם ח׳ אהור דומיא דפך ריקן1 ,יא
שעדיין יש קצת נמנום כפי מ״ש רש’י שם ראינהי לא הוו
אכלי דליכא ריפתא משמע דוקא משוס דליכא הוא דלא
אכלי ,וא°כ שפיר הוה מצי אמר להו פעם א׳ וצ׳־ל דההיא
חסידות היא דעבד דומיא דכל הנך דהתס וק’.ל:

גט׳

ולא ישגר אדם לחבירי חבית של יין ושמן צף על
” פיה ומעשה וכו׳ .הא דאצטריך לטעמא דמעשה שהיה
ולא הני לן בטעמא דגניבת דעת משום דהכא מילתא

דעבידא לאנלויי היא וליה בה גניבה דעת וק״ל:
גם׳ .חי איתא דהוה טריפה אכרוזי הוי מכרזי
׳ “ וכו׳ .הכא הא מציגן למימר דאירע להו אונס ולא
הכריזו ,וכמי שפירש״י קודם לזה דא״כ לית להו רשותא
להנך מוכרים למכור לו נבילות וטריפות ולמאי חיישינן וק”ל:

רש״י

ד״ה אינהו הוא דקא מטעו נפשייהו וכו׳ במוכר
לו בחזקת שחוטה וכו׳ .ואע״ג דלעיל בברייתא
פירש״י דבסתם איידי ואסור היינו כשאין מכריזק דאז הוי
בחיקה שחוטה אע״נ דאיהו סתמא דהא לא אסיק דעהיה
נכרי דאיכא טריפא אבל הכא דאכריז נפל בשרא לבני חילא
הי״ל לאהיקי אדעתיה למה מכריזין היום כך אם לא שנפלה
להם טריפה והי *ל למישאל ,ומדלא שאיל תיהו אטעי
נפסיה וק״ל נ -------------------------
_ _________ __
גם׳ .ת״ש נמלא בנבולין וכו׳ איברים
?H
נבלות אמאי וט׳ .לכאורה לא ידעגא מאי
z
קשיא ליה מאיברים דאע״ג דעימד ורואהו הא אמדי׳ שכן

י

צ״ף ,ע״א

דרך לחתך נבלות לאיברים ,ואפשר דהיינו דוקא"כשזורקין
בכיונה לאשפה הוא דאמרינן הכי אבל הכת דנפל תן
הבעלים בלא כוונה לא הוה לן למיחש לה דהא זיסנק נמי
דמחתך איברים לאכילה וק״ל:
רב אמר מותרות השוס נבילה ־וכר .לא היה יכול
לדקדק מכאן דרב ם*ל יבשר שנתעלם מן העין
אסיר דה״נ איכא לדחות ולומר ששום דחיישינן דילמא
טריפה הוא ונזרק בכוונה ,וע״כ לא קאמר רבי' דאסרוב'
טבחי ישר^שרי גיא בנמצא ביד גוי אבל האי ■איתרע בנפילה
ואימור אדם זרקו בכוונה משום דטריפה •ולכך אסור באכילה

גט'

אפי' רוב טבחי ישר 11דבהכי איירי כמ׳ש רש״י וק״ל:
גם׳ .רב בדיק במברא וכו׳ .נראה דלסימנא
בעלמא עבד הכי ואע’פ שסומכין עליו כמ״ש רשיי
וכן נראה מדברי הטור בי״ד פי' קע׳ט שכלל"בהד בילד
ואשה ותינוק הא דאומד להיניק פסוק לי פסוק־ דשרי
& fsrדטפמא הזי משוס דסימן בעלמא הוי רומיח דהנך
דחמרי׳ בהו הכא אע׳כי שאין ניחוש יש סימן .וכן נראה
ממה שהקשה המקשה בכח והאמר רב כל נחש וס׳ אלמא
דההיא דעבד רב אע״ג דסמיך עלה ואמר יומא טבח לנו
ואזל סימנת בעלמא ,ומהרש״א כתב וז״ל ורב גופיה דבדק
במברא וסמך ע׳יז אס להלוך אם לחו כיון דבאמירתו לא
הלה הדבר בזה אין זה גיחיש ,וכה״ג כתבו האחרונים בפטן
תרנגולת שקראה שמוהר לומר סתם לשוחטה מכיל .ולא
ידעתי מה יענה הרב בההיא דרב דאמר יומא טבא לגי,
ועכ״ז פריך ש*ם עלה ואפשר לומר לפי דעהו דההיא
דרב לא ניחש והטיל תנאי מעיקרא ואמר 1יך ולח 1ין
דימיא דגייעזר ויהונתן ניא דממילא אתת לאפיה-וסמך
פלה לסימנא ושפיר פריך מגייעזר וכו׳ וק״ל:

תום'

ד״הוכיונתן בן שאול וכו׳ .וי״לדלזרז את נערו וכו׳.
וק׳ דהא רב קאמר בהדיא כל נחש שאינו וכו' דמשחע
דניחיש גמור הוא ,ועליה הוא דמקשו התום׳ וא״כ מאי מתרצי,
ונראה דפל סברת הנער דפבר ניחוש נמוד הוא דהאמררב
כל נחש וכו' ,אבל לעולם יונתן לאפבדאיסודאדלזרזואמר

כן ,יכן היה אפשר לתרץ בההיא ד11יעזך שהקשו קודם
לזה ויא תירק מרווח לאוקומי לה בפ;אי ןק״ל,:

לה

ע״א

תום׳ .דיה ולא מהדרינן וכו׳ .תימא
צ״ל
דשאני ההם וכו' .לא ירדת; לעימק
z
דעתם ז״ל דמאי מקשי אה״ג דכן הוא האמת“ויא 'דרבא
אימר דמעיקרא היה טועה בדעתו וסובר דכיעמא הוי
משוס דת'ח דבקי בטביעות עינא מהדריק ליה .אבל לשאר
אינשי כד דיהבי סימנת דעדיף ,וכין כתב בהדיא הרשב״א
זיל דרבא הוה ס״ד דצורבא מרבק בקי טפי ומירק דייק
בכל מילי טפי משאר אינשי דפלמא עכ״ל:

גט׳

השתא דשמעתינהו וכו׳ אמיגא טביעות עינא פדיפא
” וכו׳ .ויש לתמוה מהיכא דייק לה מהני שמפהתא
דהא אדרבא מעיקרא הוו ש^י אי איר ,ליה סימנא ואי לא'
משכתי אז סמכי אטביעות עינא וא״כ לעולם אימא לך
דסימנא עדיף ואף אי איכא למדת* סיף פוף אימא דכהדדי
כינהו ומנא ליה דעדיף .ואפשר לימר דרבא מסברא דנפשיה
קאמר הכי דלפי סברתו היה נראה לו דטביפות עינא פדיפא

וכדאמרי הנך אמוראי דלקמן מדע 1יא דמעיקרא היה 'יא
לומר כן שהרי מעוטינהו מסימן ולא אחשבוה כלל ולכך
ע’כ גזר אומר ואמר דסימנא עדיף וכחן דמצא סייעתא
כל דהוח שסמכי מיהא כליה אז חזר לסברתו הראשונה
ואמר בודאי דטיע עדיפא ,והנא הייני טעמא דדילמא
לא דייק ביה שפיר ולכך היה שולו מתחילה אי אים ליה
סימנת דפל הרוב שכיח דידעי ליה אכל אי ירעינן בידאי
שהוא דקדק בט״ע עדיף טפי וטעמא כמי דאבדיתא משום
שקר כפירש״י ,והשתא אתי שפיר הא דמסיים דאי לא תימא
הכי וכי' דמשמע דמהכא ליכא ראיה ופכ״ז אני סובר כך
דגית״ה
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שנד

דברות

קידושין

ליכא קרא ,והוא דרשא כעין דן מה מלגו שאף שהוא נעי
מדאורייתא אין כתוב זה נקרא .ואולי אף אס נימא שהלמדין ממנה

לר״א בריה דרנא משמיה דר״א הוא מדין ג״ק דנדרך מה מציגו
משמט שלכר׳ע למדין ,שא״כ מה שפליג טל ר״י אמר שמואל הוא
שלדידיה למדין מדיו ג״ש היינו דגם ג״ש שלא מוסגה הוא מקנלה
מסיגי כדסובר נעה הקצור כלליס שנדפס בסוף מסכת כרכות
(וקושית ריעב״ן בהגהותיו בגדה דף כ״ב דכיון דהוא מסיגי מאי
צריך לאפגויי ,ומצד זה מסיק דמאן דבעי מוכנה סובר דלש לא בעי
קבלה מסיני ,הוא לכאורה טעות דבכוליה גמי ורש״י וסוס׳ מפורש
שג״ש הוא דוקא בקבלה מסיגי אף שבכל מקום מצריך הגט׳ מוכנה
וצע״ג דברי הריעב״ץ ,והקושיא אינו כלום דהא לא נאמרה בקבלה
איך לדרוש אלא נאמר שחיבות אלו גיתגו לדרוש לג״ש וגס הרבה
סוברין שנאמר רק על תיבה אחת שזה ניתן לדרוש לג״ש וגס אופן
הדרוש גמי שייך שיהיה מסיני דכשליכא פירכא למדין אף בלא
מוכנה כלל ובאיכא סירכא אין למדין אלא במוסגה וכסי המחלוקת
דר״י אמר שמואל ור״א בריה דרבא משוס ר״א כל אחד כדאית ליק
ואף שנמצא שהוא מחלוקת בהלכה מציגו כה״ג בכמה דוכחי) .אבל
כיון שליכא קרא מיותר לכנויי ללש אין להחשיבו שהוא נדרש
^.קרא בהדיא ,והוי ראיית מהרש״א לסי׳ ראשון שסובר שג״ש דלא
מוכנה כלל הוא כעין דין מה מציגו הוא דמדקורא לשכיר שכיר לש
ודאי הוה מוכנה לכה״ס מצד אחד דאל׳כ לא היו למדין ממנה מדין

1.״ש לכו״ע ולכי׳ שני שלמ״ד דלמדין טמנה הוא מדן לש דמדין מה
מל*נו לכו״ע למדין הויא הוכחתו ממ״ד דאין למדין מדין לש דהוא
לר״י אמר שמואל דלא מסתבר למהרש״א דבסוגיין שקורא לשכיר
שכיר לש הוא דלא כר״י אמר שמואל מדלא הוזכר כאן מחלוקת זו
ולומר דהוא דוקא כר״א בריח דרבא אר״א ,דלכן ראיה שודאי איכא
קרא מוכנה לזה .ועדיין צע״ק בזה.

הערה ט

משה

כשהדין הוא שיוצא ביובל הוא נזל ביד העכר׳ס כשאינו מניחו pbb
ואס לא היה יוצא ביובל מדינא גא היה שוס איסור על הטכו״ס ואף
אחר שהוציאוהו טמנו בחזרה יהיה רשאי העכו״ס כשיגבר לסי שעה
לחזור ולהחזיק בו ולא יוכל לתבוע טמנו כלום אף אחר שיהיה ידנו
תקיפה עליו.
וצריך לומר שעל מה שאין רשאין ליקחנו בחזקה בלא כסף לא
הקשו דהא השמיענו בזה דגזל עכר׳ס אסור ,וגס שאיכא
חלוק גדול כשהוא מדינא ולא בגזל אבל מקרא דוחשב עס קונהו
שצריך לדקדק עמו שהוא גס שלא להטעותו בחשבון הקשה דמ״ש
מטעות אחר שליכא איסור .וט״ז תירצו דהכא שהמוכר בטוח עליו
ונתן לי מעות על מכר גופו צריך לדקדק וטעם תירוצם נראה דהוא
מאיסור גניבת הדעת דאמר שמואל בחולין דף צ״ד דאסור לגנוב
דעת הבריות ואפילו דעתו של עכר׳ס שאיסור זה הוא מצד שסומך
עליו מצד שהוא מכירו או מחמת שעשה לו טובה ולא בזבין מקח
שיודעין שאיכא מוכרין שרוצים להטעות ולאנות את הלוקחים .ואף
שהכא כשנמכר לו לעבד לא עשה לו העמיס טובה שלכאורה כא
שייך גניבת דעק הרי עכ״ס היה בטוח עליו דהרי היה עני שלא היה
לו כלוס והקרובים לא היה איכפת להו לעזרו לפרנסו כדי שלא
יצטרך לימכר ,שלכן היה בטוח מצד זה שישאר אצלו עבד ,דכמו שלא
היה איכפת להו תחלה לא יגאלוהו גס אחר שנמכר לו ,וגס מצד
בטחון זה איכא האיסור דגניבת דעת כשנמלט קרוביו ומכיריו
לגאלו ,אף שאינו מצד עשיית טובה ומצד רעוק ולד לאונאה דכל
מוכרים דלא בטוחים הלוקחים טהס כלל שלא יטעו ולא יאנו את
הלוקחין ,דאדרבה דרכן של בנ״א מוכרים וקונים שחושדין זה את זה
שלכן ליכא איסור זה דגניבת דעק אלא מצד עצם איסור גזל ואונאה
וטעות שזה אף שאיכא איסור גזל גם מעכר׳ס ליכא איסור אונאה
וטעות וניחא בזה לשון התוס׳ בתירוצם בא הכתוב להשמיענו שצריך
לדקדק שמוקשה מאד לשון זה דהא לכאורה לא שייך לשון זה אלא
כשהיתה הקושיא דסשיטא דאסור מאיזה קרא ולמה לי קרא זה
דצריך לדקדק אבל כיון שהקושיא הימה דאין לאסור זה הי״ל להו
לומר דהכא שהעכר׳ס בטוח עליו חידש הכתוב שצריך לדקדק דלטה

דף ט״ז .הא דהקשו התוס׳ מה שייך יובל ולמה לי נמי דקדוק
כלל לא מובן דהא למדין מכאן דגזל עכר׳ם אסור
שכתבתי שטעם תירוצם הוא משוס שהוא גניבת דעת שאסור ,שדין
בלק דף קי״ג ואף אס מותר נמי הקשה הרה״ג ר יצחק יטקבסאן
זה הא אינו מקרא זה אלא אמר זה שמואל מאחה למוד מקרא אחר
שליט״א שסיר דצריך לידע שהוא מדנא ולא שהוא בגזל דהא אס
או מסברא ,שא׳׳כ יקשה דאס אין טעם לחלק הא לא צריך לקרא זה
>*א גזל הא ודאי יהיה רשות להעכר׳ס לגזול ממנו בחזרה ,לא
מבעיא אס נימא דאף שמותר לא נעשה שלו דהישראל אלא אפילו
דהא שמואל לא הביא חרא זה ואס איכא טעם לחלק כדכתבתי הא
:אוצר החכמה:
כשנטשה שלו דהישראל נמי ודאי סותר עכוי׳ס הנגזל לגזול ממנו
אין לאסור ,ולכן נקטו לשון זה דבא הכתוב להשמיענו ,ששמעינן מזה
בחזרה ולא שייך שיהיה על העכו״ס איסור להציל את שלו .ואף
דאיכא טעם לחלק כדכתבתי שלכן בא הכתוב להשמיענו שאיסור
הלואה שליכא איסור על הלוה להמנע מ^לס ודאי כשוט שרשאי
גניבת דעת אינו דוקא כשהוא בשביל ידידות והכרה וטובה אלא
שהוא בכל דבר שהיה בטוח עליו.
הטכויס כשהגיע זמן סרטון לחטוף אף גלימא מעל כתפיה דהלוה
ישראל כשאינו רוצה לשלם נו ,וכן כשחייב לו טל מה שהקיפו במקח
ואינו רוצה לשלם ודאי רשאי העכו״ס לחטוף כל דבר שיוכל ממנו,
וכן כשהטעהו ודאי רשאי לחטוף ממנו כשיודע טעותו ורק אונאה
שהוא דרך מו״מ נא יוכל לחטוף שוס דבר מהמוכר ,דגם בישראל
הוא חדוש מה שמחוייב להחזיר אונאתו וגס בטול מקח הוא חדוש
כדחזינן שאיכא דברים שליכא בהו דין אונאת אבל בטעות ליקח כלי
זהב בעד נחשת ולהטעותו בטנין וכדומה ודאי רשאי העכר׳ס לחטוף

מענו כשיודע וכשיצא בגרעון כסף אף שהיה 5ע״כ שלהעכו״ס הוא
גזל כשיהיה העכו״ם אלס ויחזקנו בחזקה לעבדו .וכן הוא ביובל

ויש להוכיח מזה מכ״ש כשהיה המכריס בטוח טל המוכר שלא
יטעה אותו ולא יאוננו מצד שמכיר את העוכר שהוא ירא
שמיס ואיש נאמן ואינו משקר בכלום ,שיהיה אסור לו להטעות
ולאנות אותו העכו״ס מאיסור דגניבת דעת אף באופן שלא יהיה
חלול השם .ונצטרך לומר דעובדא דבב״ק ששמואל זבן מכותי לקנא
דדהבא במר דפרזלא בד׳ זוזי ואבלע ליה חד זוזא to ,היה מכירו
הכותי שהוא שמואל הידוע לצדיק וחסיד שיש לבטוח עליו שלא
יטעה בכלום אלא היה סבור הכותי שהוא סתס אדם שחושדו
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דברות

קידושין

לעשקר להטעות ולאנות את כל הלוקחים כשאפשר לו שלכן לא היה

איסור מנעת דעת .ובעובדא דחולין ששמואל איקסד על שמעיה
שסייסיה למגוריה בתרנגולת טרסה דיהבה לו גמר דשחוטה לאביי
ואשקיא חמרא מזיגא והעכו״ס היה סגור שהוא חי לרבא מצד
איסור מניגת דעת איירי שידע העכו״ס שהוא שמואל הידוע לצדיק
וחסיד ,ולא נצטרך לאוקמי דהיה זה בעכו״ס שמכירו ואוהגו באופן
שצריך לימן לו מתנה גשגיל זה,דהא משמע גרש״י שנתן לו גמד שכר
המברא ,שלא עדיף זה מהתשלומין כעד הלקנא דדהגא שלקח
בעובדא דב״ה שלכד טעות מעצם הדבר אבלע לי חד זוזא שהוא יותר
חסרון מהחכוק דחמרא מזיגא מחמרא חי וחלוק דטרסה משחוטה
לכותי ,שהוא דוחק גדול ולמה שכתבתי ניחא.

׳

ועיין בב״ק שם בעובדא דר׳ כהנא זבן מכותי ק״כ חביתא ואגלע
ליה חד זוזא מסיק א״ל חזי דעלך קא סמיכנא וסרש״י תרי
לישנא חד לישנא דר כהנא אמר להכותי חזי דעלר קא סמיכנא כדי
להוציא עצמו מן החשד וחד לישנא דהכותי אמר לר׳ כהנא חזי דטלך
סמיכנא ,לכאורה סליגי דלל׳ק באמר הכותי חזי דעלך קא ססיכנא
מיי הוא משוס שיודע שר כהנא הוא צדיק וחסיד שלא ישקר ולא

 wfWשהיה איסור באיסור גניבת דעת אף שהוא במכירה מאחר
שבוטח עליו הכותי כתירוץ התוס׳ בסוגיין טל מה שהצריכה תורה
»
לדקדק בהחשבון דגאולת הע״ע ממנו ,ולישנא בתרא פליג על תום׳
דסוגיין וסובר דרק בעשה לו טובה איכא איסור גניבת דעת ולא
בבטוח עליו מצד אחר ,שלכן אף בבטוח עליו מצד שיודע שהוא צדיק
וחסיד לא היה אסור מצד איסור גניבת דעת ,דהא ודאי היתה
הטובדא באופן  theהיה חשש חלול השס .וסי׳ ראשון אולי נראה
לל׳ב שהוא דוחק לסבור שבזה יסולק החשד דהרי אין טעם שר
כהנא לא יחשוד את הכותי ,ואף שאמר זה ר כהנא יודע הכותי שר
כהנא מנה אותם ,והי״ל לר כהנא רק לשאול מהכותי המנית אוחס
או שראית איך שמניתי או ראה איך שאגי טונה ,היינו שיאמר
להכותי שלא יסמוך אלא כשבעצמו רואה המנין ,שלכן סי׳ שהכותי
אמר שזה שייך שאף הכותי יכיר וידע שר כהגא הוא איש נאמן שיש
לסמוך עליו ,וס׳׳מ לא היה אסור .ול׳ק מאחר שסובר כתוס׳ דסוגיין
לא חש על הדוחק שאיכא לפירושו דר כהנא אמר & ואולי יסרש

בעלך קא סמיכנא היינו שסומך ר כהנא דהכוחי כבר מנה אותם,
|^>ך ברש״י מפרש שר כהנא אסר שאינו מונה אוחס אלא סומך על

הכותי ואולי כונות רש״י שר כהנא אמר דהוא מבין באומדנא שלו
שאיכא סך זה ואני סומך שגס אתה מנית אותם כבר שלכן איני
מונה אותם .עכ״פ משמע לי שפליגי בזה הני תרי לישני.
אבל מה שהקשו גם מה שייך יובל עדיין קשה וגס לא הזכירו
שוס תירוץ על קושיא זו וצ״ע.

ועיין בחוס׳ ב״ק שס ד״ה יכול שכתבו על ס" הריי והערוך יכול
יגלום עליו שיטעה את הכנעני ויתן לו סחות ת״ל וחשב,
אט״ג דטטוח כנעני היה מותר אסור להטעותו במקום שהכנעני
יודע שגוזל ועושה עצמו כלא ידע הוא מירון אחר טל קושיא זו
מתום׳ דסוגיין ,ולמה שכתבתי הוא סובר כל׳ב ברש״י בעובדא דר
כהנא שסליג על תוס׳ דסוגיין .וכוונת תירוצם שלכאורה לא מובן
דאס הכנעני יודע שגוזלו ושותק הרי הוא כמחילה ,נראה שבגרעון

משה

שנה

כסף צריך לחוש שמא אינו טועה אך ספני היראה אמר שמסכים
להחשבון שזה אינו בדין טעות עכו״ס אלא גזל ממש ואף מפסק
אסרה תורה זה בעכו״ס שתחת ידך שיש לחוש שיאמר כן מפני
היראה ,וכן היה אסור כל טעות עכו״ס בישנו מחת ידך דיש למילף
זה מגרעון כסף שאיירי בישנו תחת ידך ואסרה תורש ונמצא

שחמור מאינו תחת ידך ,ועדיין צ״ט בכוונת תירק תוס׳ ב״לן
הערה י

מה שסרש״י ולקמן מפרש כיצד בחזקה שיכסוה לעשות מלאכה
אחת ,לכאורה תמוה דלא מצינו זה לקמן שחזקה דקנין עבד
כנעני יהיה דוקא כשעשה מלאכה להקונה אומו בכסיה דאף ברצון
הטוב ודאי קנאו לעבד כדתניא שם כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או
הוליך כליו אחריו לבית המרחץ ומשמע בפשיטות שהוא בכל אופן
שעשה לו המלאכה אף ברצון ממש וגס משמע שגס בלא ציר האדון
שקנאו אלא כשעשה העבד אחר שנמכר לו לעבד מחמת שיודע
בעצמו שכל מלאכה שצריך האדון מוטל עליו לעשות נמי הוא קנין.
וממסו שאסר שמואל שס הוא לענין קנין משיכה שדוקא בתקפו ובא
אצלו הוא נחשב קנין משיכה בעבד גדול שבקראו ובא קאזילאדטתא
דנסשיה והאדון צריך לעשות הקנין כמפורש התס ,אבל לטנין קנין
חזקה לא נאסר שס כלל זה .וגס משמע שס בפירוש דגס בלא כסיה
הוא קנין חזקה בעבד דהא מר זוטרא דאמר לעבדו דר׳ יהודה
הינדואה שהיה גר שלוף לי מסנאי ואמטינהו לביתא לכוונה לקנותו
בחזקה כשימות אדונו לא שייך שיהיה זה בתקיפה דלא הי״ל רשות
לכסותו ,וגס לא נאמר שכפאו ושלף לי מסנאיו שנימא שמועיל
הכסיה אף שאיו לו רשות לכפותו .ואולי סובר רש״י דמלאכות
שנחשבו חזקה נקנין עבד הס דוקא מלאכות שהס רק מלאכות
דטשיית עבד לרבו״ולא סתס מלאכות שלפעמים מבקש אדם מכל
אדם שיעשו לו ,וכמדויק גס לשון הרסב״ס בס״ב ממכירה ה״ב שכתב

ומה היא החזקה בקגין עבדים שישתמש בהן כדרך שסשתמשין
בעבדים ,משמט שבא כמעט מלאכות כאלו שמצוי שגם בני חורין
טושין זה לאחרים ,ובשביל זה כתב רש״י דגם בכל מלאכה שייך
שיהיה קנין חזקה שהוא ע״י שיעשה העבד בכפיה ,שזה לא שייך
שיעשה בבני חורין בהיתר שלכן הוא תשמיש דעבדוס והא שכתב
רש״י ולקטן מפורש כיצד בחזקה שיכסוה לעשות מלאכה אחת היינו
מזה שנקט מלאכות אלו דהתיר לו מנעלו וכדומה דהס מלאכות
דטשיית עבד לרבו שמזה יש למילף דגם בשאר מלאכות אס הס
באופן שרה בעבד שייך שיעשה כגון שהוא בכסיה נסי הוא קנין
חזקה .ואוני ע״י כסיה קונה לכו״ע אף במלאכה דהוא כאכילת
סירות דאיכא מחלוקת בזה בטור ובש״ט סימן קצ״ו דכיון שעשה
בכסיה הוא מעשה עבדות ודאי שזה אפשר סובר שמועיל אף
במלאכות אלו אף אס יסבור כהרא״ש שאינה חזקה וצ״ט בזה.

הערה יא
ומה שדחה הגס׳ שאין לרבות חזקה לקנות באמה טבריה מהדיוקא
דר״א בר יעקב דאבל נקנית היא בקנין עבדים משוס
דבאישות מיהא לא אשכחן ,לכאורה תמוה מה שייך כאן ענין אישות
הא בכאן איירי בעניני קנין לאמהות ,ואף שאס א״א להיות יעוד

I

דברות משה  -קידושין :פיינשטיין ,משה בן דוד«תלמוד בבלי }6{ »,עמוד מס  363תודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

דנרי טאיר

סלח

עניו
רשות האורח ליתו מחלקו לבני הבית.
ביאור על השמטת הרמב״ם הלכה זו.
•.

וזה לשון הרמב״ם בד.לכ׳ ברכות כ״ז הלכה י׳" :אסור לאורחים ליטול כלום
מסה שלפניהם וליתן ביד בנו או בתו של בעל הבית ,שמא יתביש בעל הסעודה
שדרי אין לו ,אלא מד .שהביא לפניהם ונמצאו הקטנים נוטלים אותם והולכין .לא
ישלח אדם לחברו חבית יין ושמן צף על פיה שפא ישלת לו אדם חבית שכולו יין
וידמה שהוא שמן ,ושמן הוא שעל פני׳ בלבד ויזמין אורחים ויתביש ,וכן כל כיוצא
בדברים אלו המביאים לידי בושה לבעל הסעודה אסורין".
מקור הדברים הוא ממם׳ חולין צ״ד א׳ האמור שם "אין האורחים רשאים ליוון
ממה שלפניהם לבנו ולבתו של ב״ה ,אלא אם נטלו רשות מבעל הבית ,ומעשה
באחד שזימן שלשה אורחים בשני בצורת ולא הי׳ לו להגיח לפניהם אלא שלש
ביצים ,בא בנו של ב״ה נטל אחד מהם חלקו ונתנו לו ,וכן שגי וכן שלישי בא
אביו של תינוק מצאו שאוחז אחת בפיו ושתים בידו .חבטו בקרקע ומת .כיון שראתה
אמו עלתה לגג ונפלה ומתה ,אף הוא עלה לגג ונפל ומת וכו׳ .ולפני זה מובא
בגמרא שם :ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין ושמן צף על פי׳ ,ומעשה באחד

ששיגר לחבירו חבית של יין ושמן צף על פי׳ ועליו וזימן עלי׳ אורחים ומצאו
שהיא של יין וחנק אח עצמו.
הערות על דברי הרמב״ס.

מדוע לא העתיק הרמב״ם להלכה אח צד ההיתר ,אם בטלו האורחים רשות
א.
מבעל הבית ,מותר ליטול ממה שלפניהם וליתן ביד בנו של בעל הבית ,הרי כאן

בגמרא הוזכר היתר זה ,וכן במס׳ דרך ארץ רבה .כי מלשונו של הרמב״ם יש
להשתמע ,כי הענין של הבושה יכול להגיע עד כדי כך שהבעל בית יתן רשות
אף שאין לו להגיש לאורחיו מנוח אחרות ויתבייש לסרב לבקשתם ועליו לבוא
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עניו דשות האודה ליתן מחלקו למי המת

שלם

לידי תקלח ,לכן אסור לאורח בכל אופן לתת לכגו או לכתו של ב״ח ממה שהוגש

לפניהם לאכול ,אף שקיבל רשות לזה מב״ח ,מאין למד זה ז

ב .עוד קשה מאיו לקח את ההטעמה להאיסור מפני שמא יתביש ב״ה ,הלא
בג׳ חוליו לא הוזכר טעם זה ,אלא מובא התוצאה מה שיצא מזה שנהרגו על דבר

זה התינוק והאמא והאבא .לפי זה הי׳ לו להזכיר שיש תשש סכנה שעלול מעשה
זה להביא לידי אסונות בנפש.
ג .וכן ההל׳ השני׳ המובאה בסיסקא זו לא ישלח אדם לחבירו חבית יין
ושמן צף על פי׳ וידמה שכולה שמן ויזמין אורחים ויתביש ,שוב הדגיש העגין
של בושה מאין למד זה ז הלא בגט׳ חולין לא נזכר כלל טעם של בושה ,אלא

וחנק את עצמו היינו סכנות נפשות .וכן במס׳ דרך ארץ רבה פ״ח נאמר שם

ההדגשה של מיתה וזה לשונו שם" :אל ישלח אדם לחבירו חבית של יין ויתן

שמן על פי׳ שזו דרך המיתה״ .וכן בתוספתא במס׳ ב״ב פ״ו ה״ד נאמר שם" :לא
ישלח אדם להכירו חבית יין ויתן על פי׳ שמן מפני הסכנה" .הרי כולם הטעימו

עניו הסכנה שעלולה לבוא מהתנהגות זו ומדוע השמיט זד .וכתב טעם שלא

נאמר בשום מקום ז מובן שהיסוד הוא הבושה ,אבל התוצאות הבאות מרמאות
כזו מביאות לידי דברים יותר חמורים מאיסור לבייש את חבירו ברבים ,הלא
איסור הלבנת פנים הוא אבק רציחה והרמאות הזו מביאה ממש לידי מיתה ,ועיקר
הקושי שבדבר אם בכל המקורות של הלכה זו הודגש החומר של הסכנה משום
מה השמיט הרמב״ם את חומרת העניו ותפס הקל שבענין ז

ד .ועוד קשה משום מה לא הזכיר הרמב״ם בהלכה זו של — לא ישלח אדם
חבית יין לחבירו ושמן צף על פי׳ האיסור של גניבת דעת הבריות ז הלא במס׳
חולין הובאו שתי הלכות אלו בתוך הסוגיא .העסוקה באיסור גניבת דעת הבריות.

דיון על איסור גניבת דעת הכריות.

והגה ברמב״ם סרק ב׳ מהל׳ דעות ה״ו מעתיק להלכה איסור גניבת דעת
א.
הבריות וז״ל שם" :ואסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת עכו״ם כיצד ז לא
ימכור לעכו״ם בשר נבילה במקום בשר שחוטה ולא מנעל של מתה במקום מנעל

של שחוטה ,ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל ,ולא ירבה
לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחו

ולמוכרו כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח ,כן כל כיוצא בזה ,ואפילו מלה אחת
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דפרי מאיר

של פתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת ורוח נכון ולב שהוד מכל עמל
והוות" .ושוב העתיק הלכה זו בהל׳ מכירה ם׳ י׳׳ח הל׳ א׳ כ׳ ג׳ ד׳ ה׳ ו .ודאתינה
להכי ישנה עוד פליאה על הרמב״ם ,בי גס בהל׳ דעות והל׳ מכירה הנזכר לא
העתיק קטע זה שאסור לשלוח חבית יין לחבירו ושמן צף על פי׳.

ב .האיסור לגנוב דעת הבריות לפי דעת כמה מן הראשונים הוא איסור תורה
ממש .כן הוא דעת היראים והסמ״ג והריטב״א במס׳ חולין בשם התום׳ .ואעתיק
פד .לשון היראים השלם סי׳ קכ״ד וז״ל שם :וגונב דעת הבריות במידי דממון
הוי בכלל ממון ועובר על לא תגנובו ,כדתניא בתוספתא בב״ק ומייתי לי׳ בחולין
בגיד הגשה ג׳ גנבים הם ,הראשון שבכולם גונב דעת הבריות ,ואין לומר שאיסור
גניבת דעת במידי דממון דרבנן ,שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו לפי שגנב ג׳
גניבות לב אביו ,לב בי״ד ולב כל ישראל ,וחמור גונב דעת מגונב ממון ונפשות,
שהרי התירה התורה בעו״ב גונב נפשות דכתיב גונב נפש מאחיו מבני ישראל
ולא מבני עוכ״ם .ממון אמריגן בב״ק בשור שנגח ד׳ וה׳ לח׳ א׳ ראה ויתר גויים
התיר ממונן של כנענים לישראל ,וגונב דעת אפי׳ של עו״כ אסור שלא מצינו
שהתירה תורה בעו״כ .ואע״ג דכתיב לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש
בעמיתו לא קאי אתיגגובו ,שהרי טעם ניגון מפסיקו ,יש שם אתנחתא .וכמעט
באותו סגנון כתב הסמ״ג בהל׳ גניבה וגזילה על עגין איסור גניבות דעת הבריות,
ומביא התוספתא בב״ק שגניבת דעת הבריות הוא המעלה הראשונה שבגנבים
והחמור בכולם ,ואסור לגנוב דעת הבריות ,ואפי׳ דעת עכו״ם ,ומסיים שהלאו
ולא תגנובו לא קאי הבעמיתו וכולל גם עכו״ם ,וגם במכילתא ם׳ משפטים נאמר
ששבעה גנבים הם ,והראשון שבגנבים הוא גונב דעת הבריות ,וכן איתא בתוספתא
דב״ק פ״ז פסקא ג׳ ,שבעה גנבים הם הראשון שבכולם הוא גונב דעת הבריות.
ג .בספר קובץ על היד החזקה להרמב״ם בהל׳ דעות פ״ב ה״ו מביא דעת
הראשונים הג״ל שגניבת דעת הבריות הוא איסור תורה ,ואומר אבל ישנם חולקים
וסוברים דאינו כי אם איסור דרבנן ומוסיף דאפילו לאלו הסוברים דהאיסור הוא
מה״ת היינו דוקא במכירה אבל במתנה דג״כ אסרינן גניבת דעת אינו אלא מדרבנן.
ונראה דלעניננו איו זה נוגע ואינו מתרץ בזה השמטתו ,איסור גניבת דעת הבריות
בהלכה ,דלא ישלח אדם לחבירו חבית יין ושמן צף על פי׳ ,משום אפילו נחלק
בין ישראל לגוי וגם נחלק בין מכירה למתנה ,יתיישב רק חומר האיסור אם
עוברים על איסור חורה ,או רק איסור דרבנן ,אבל לכולי עלמא אסור להונות
יהודי בגניבת דעתו בין במכר בין במתנה.
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עניו רשות האורח ליונו מחלקו לבני הבית

קשא

ד .מדוע המחלוקת בין מפרשי הסוגיא בתוליו אם הלכה כלישנא בתרא שגם
במחנה שייד גניבת דעת הבריות ,או נאמר שיש לחלק בין מכר או בעין מכר,
כההיא עובדא של שמואל שעבר במברא והי׳ חייב לפייס להגוי שהעביר אוחו
את הנהר ,אלא שיוכל לפצותו גם בתרנגולות טריפה והוא אמר לו שהוא נותן
לו כשירה ,או במכר ממש כשהוא מוכר להגוי טריפה במקום שחוטה והגוי מעלה

לו את המחיר ,כי שהוטה מעולה בדמים יותר מטריפה והוא גזל ממש ,אלא

שהגוי אינו יודע שהיהודי גוזלו .יעוין בהרא״ש על מס׳ חולין ובתוספות על
המקום המחלוקת בין הר״י שמחלק בין מכר למתנה לבין ר״ת האומר שאפילו

במתנה אם הוא אומר לו מפורש שהוא גוחן לו כשירה או מגוקות לבין אם הוא
נותן לו בסתמא.
ה .ונראה לתרץ העגין של גניבת דעת שיש בזה .בברייתא המובאה במס׳

דרך ארץ רבה ובתוספתא בבא בתרא פ״ו ה״ד נאמר שם בזה הלשון" :לא ישלח

אדם לחבירו חבית של יין ויתן על סי׳ שמן" ,משמע שבמתכוון לרמות את הכירו
עושה זה ואין כל ספק שעל פעולה זו עוברים על איסור גניבת דעת ,וגם על איסור
גרימת מיתה ומהוה סכנה להמקבל .אבל במסכת חולין צ״ד א׳ נאמר" :לא ישגר
אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף על פי׳" וכן מועתק ברמב״ם בהלכה זו שאנו

דנים בה ,היינו שלא הכנים את השמן בחבית היין בכוונה לרמות לחבירו ,אלא
המעשה שהי׳ כך הי׳ דהיינו החבית לא היתד .נקיה מהשמן שפינו ממנה לפגי

שמילא בה יין וקצת שמן צף על סי׳ של החבית ומכסה את היין ויתכן שזה בא

מרשלנות ,שלא הקפיד לנקות החבית ,לכן לא עבר על איסור גניבת דעת הבריות.
אולם חילוק זה מספיק לנו רק ליישב השמטת איסור גניבת דעת הבריות בהלכה
זו ,אבל דבר הסכנה וגרם המיתה המהוה בשילוח כזה אין מתיישב בחילוק זה,
כי אדם מועד לעולם בין במתכוון להזיק ובין שאינו מתכוון להזיק ,לעולם הוא

ז•

חייב בדיני שמים על גרימת המות והסכנה.
ו .לדעתי ,אין מנוס מלומר שהרמב״ם הוציא הלכה זו ממקור אתר לא

מהגט׳ כי אלמלא הי׳ מסתמך על מקורות אלו הי׳ מעתיק ההיתר אם האורח
נטל רשות מבעה״ב ,מותר לתת לבנו או בתו של בעה״ב מחלקו וגם הי׳ מדגיש
את הסכנה שבדבר כפי שהודגש בתוספתא דב״ב ובמס׳ דרך ארץ הג״ל ,ויש
לחפש מקור לדברינו ,אבל הקושיא מהשמטת איסור גניבת דעת הבריות מתורצת

שפיר לפי הסברנו זה בעזה״י.

דברי מאיר ־ א קפלן ,מאיר הכהן בן יהושע הכהן עמוד מס  135הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הלכות

-

פרק שני

דעות

יג

בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה .ואסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי .כיצד לא ימכור לנכרי בשר
נבילה במקום בשר שחוטה .ולא מנעל של מתה במקום מנעל של
שחוטה .ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל.
ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל .ולא יפתח לו חביות
שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל
כיוצא בו .ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות.
דעת ומחסיבת
לאסור חנופה ,ותמוה שבגמרא סוטה ספ״ז הפליגו בעונש חנופה שנופל בגיהנם
ומאוסה כנדה ואינו זוכה לקבל פני השכינה ,והסמ״ע ורא״ם מנו ל״ת לא תחניפו
את הארץ לא להחניף .וכנראה הרמב״ם רמז להאסור כאן ומשמעות לשונו שאינו
אלא אסור דרבנן.
ש ם .ואפור לגנוב דעת הכריות ואפילו דעת נכרי .בעיקר אסור גניבת דעת אפילו
של עכו״ם ,לכאורה קשה למה מותר להונות עכו״ם וכדדרשינן לא תונו איש את
עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות ,והלוא הוה לן לאסור משום גניבת דעת שמטעהו
ואסור אפילו לעכו״ם.

אמנם נראה שאונאה לא נקרא גניבת דעת ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה,
ואף שבשוק דורשין פחות ,אין בזה אסור אלא מדין תורה דאונאה ,ובמקום שאין
אסור אונאה כמו לעכו״ם לא נקרא גניבת דעת להונות המחיר ,שאינו חייב לדרוש
כמו בשוק ,ורק אם מטעה ואומר להדיא שבשוק המחיר אחרת אף שאינו כן זהו
גניבת דעת.
ונראה בזה חידוש לדינא ,שבסמ״ע ח״מ רכ״ז (ס״ק נ״א) דאף שאין בקרקעות
דין אונאה ,יש כאן אונאת דברים וגניבת דעת ולכן אסור גם בקרקעות ,ולפי
דברינו אין כאן גניבת דעת ואונאת דברים ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה כשאין
אסור אונאה ,שהלוא בעכו״ם מותר אף שיש אסור גניבת דעת ,והאסור בקרקעות
רק אם מטעהו להדיא ואומר לו להדיא שבשוק המחיר כן ,אף שאינו וכדין עכו״ם
וכמ״ש לעיל ,אבל אם מוכר סתם אף שבשוק מחיר אחר לגמרי לא עבד אסור,
והוא הדין במהללי שבת ועוברי עבירה שמותר להונותם דדרשינן עם שאתר
בתורה ומצות מיירי כמ״ש ,אבל להטעותם לומר להם שהמחיר בשוק אחרת נראה
שאין לזה היתר.
ועיין בח״מ ר״ס רמ״ח דיעות אם מותר להטעות עכו״ם ,ולא הבנתי כיון
שאסור לגנוב אפילו דעתו שמרמהו כל שכן שאסור להטעותו עד ליקח ממונו
ולמה מתירין להטעותו לכמה פוסקים וע״ש בפוסקים.

שם .ואפילו טלה אחת של פתוי ושל גניכת רעת אטור .הרמב״ם מחמיר כאן
דעת ומחשבה  -רמב״ם הל׳ דעות והל׳ ע״ז שטרנבוך ,משה עמוד מס (13תודפס ע״י תכנת אוצר תחכמו!
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דעות

ז .לא יד״א אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן אלא שמח .כר
אמרו חכמים שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה .וצוו שלא
יהא אדם פרוץ בצחוק ולא עצב ומתאבל אלא מקבל את כל האדם
בסבר פנים יפות .וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון ולא עצב
ובטל ממלאכה .אלא בעל עין טובה ממעט בעסק ועוסק בתורה .ואותו
המעט שהוא חלקו ישמח בו .ולא בעל קטטה ולא בעל קנאה ולא
בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד .כד אמרו חכמים הקנאה והתאוה
והכבוד מוציאין את האדם מן העולם .כללו של דבר ילד במדה הבינונית
שבכל דעה ודעה עד שיהיו כל דעותיו מכוונות באמצעות .והוא ששלמה
אמר פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו (משלי ד).
פרק שלישי

א^ .שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתארח והכבוד וכיוצא בהם דרך
רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם .אפרוש מהן ביותר ואתרחק
לצד האחרון .עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא
ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה

וכיוצא בהן כגון כהני העוברי כוכבים .גם זה דרך רעה היא ואסור
לילד בה .המהלך בדרך זו נקרא חוטא .שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו
מאשר חטא על הנפש (במדבר ו) .אמרו חכמים ומה אם נזיר שלא פירש
דעת ומוויזגח

מאד ליזהר מחנופה שאפילו מלה אחת של פתוי או גניבת דעת אסור ,אלא שפת
אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות (והיינו מתרמית).
הלכה ז .לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות .הטור פירש בזמן הזה ,שהאסור
משום אבילות ,אבל בזמן המקדש מותר ,אבל לרמב״ם אין זה מפני אבילות רק
6םני ששחוק וקלות ראש מרגיל האדם לידי עבירה.
ומיהו אפשר לחלק בין בעל שחוק המבואר ברמב״ם כאן ,דמיירי שרגיל בשחוק
ולכן אסור תמיד ,ולמלא פיו שחוק האסור רק בזמן הזה דמיירי באקראי ,ומ״מ
לא ימלא פיו שחוק וא״ש.
ש ם .לא כעל קטטה ולא בעל קנאה .לכאורה נראה שבעל קטטה היינו "בעל"
קטטה שמתקוטט תמיד ,אבל נראה שהרמב״ם לא נתכוון לכך רק יש לו למעט
בקטטות ומחלוקת שהדרך האמצעי האמיתי וכמ״ש.

הלכה א .שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש .בגמרא
תענית י״א .שהמתענה נקרא חוטא וכן פוסק הרמב״ם כאן ,ויש לתמוה אטו הרמב״ם
דעת ומחשבה  -רמב״ם הל׳ דעות והל׳ ע״ז שטרנבוך ,משה עמוד מס (14הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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חייהם היים .לפיכך צוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש
אפילו לדברים המכעיסים וזו היא הדרך הטובה .ודרך הצדיקים הן
עלובין ואינן עולבין שומעים חרפתם ואינם משיבין .עושין מאהבה
ושמחים ביסורים .ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
(שופטים ה).

ד .לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חכמה או
בדברים שצריך להם לחיי גופו .אמרו על רב תלמיד רבינו הקדוש
שלא שח שיחה בטלה כל ימיו .וזו היא שיחת רוב כל אדם .ואפילו
בצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים .ועל זה צוו חכמים ואמרו כל
המרבה דברים מביא חטא .ואמרו לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה.
וכן בדברי תורה ובדברי חכמה יהיו דברי האדם מעטים ועניגיהם
מרובים .והוא שצוו חכמים ואמרו לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך
קצרה .אבל אם היו הדברים מרובין והענין מועט הרי זו סכלות ועל זה
נאמר כי בא החלום ברוב עגין וקול כסיל ברוב דברים (קהלת ה).

ה .סייג לחכמה שתיקה .לפיכך לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר.
וילמד לתלמידים בשובה ונחת בלא צעקה ובלא אריכות לשון .הוא
שאמר שלמה דברי חכמים בנחת נשמעים (קהלת ט).

ו .אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי .ולא יהיה אחד
דעת

ומחשבה

שם .ודרך הצדיקים הן עלוכין ואינם עולכין .כאן מעתיק מדד .זאת לצדיקים,
ובגמרא יומא (כ״ג) נקיט לה לאוהבי ה׳ ,והרמב״ם גופא בספ״ה להלן נקיט לה
כמדת תלמידי חכמים ,והשמיט הא דאיתא ביומא שם דמותר למינקט בליביה עד
שחבירו מפייסו ע״ש ,והיינו שנוקט לו בלבו להקפיד ,ונראה דשם מדובר בת״ח
דוקא שביזהו בצינעא מותר לו למינקט בליביה .אבל לא העתיק הרמב״ם שכן
בת״ח ,ואולי למסקנא בגמרא יומא לא צריך האי אוקימתא ולכן השמיטו
מהלכותיו.

ה לכה ד .אמרו עליו על רכ שלא פח שיחה כטלה כל ימיו .הכ״מ תמה איפוא
מקורו ,וכבר העירו שזהו מעשרה מילי דחסידותא שרב נהג בהם ומובא בתשובות
הגאונים ,ויש לתמוה על הרמב״ם שלא הביא מימרא דרב ביומא (י״ט ):שהסח
שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ודברת בם ודרשינן בם ולא בדברים אחרים,
רב אחא בא יעקב אומר עובר בלאו שנאמר כל הדברים יגעים לא יוכל איש
לדבר.

הלכה ו .אפור לאדם להנהיג עצמו כדברי חלקות ופתוי .הרמב״ם רמז כאן
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בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה .ואסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי .כיצד לא ימכור לנכרי בשר
נבילה במקום בשר שחוטה .ולא מנעל של מתה במקום מנעל של
שחוטה .ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל.
ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל .ולא יפתח לו חביות
שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל
כיוצא בו .ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות.
דעת ומחשבה

לאסור חנופה ,ותמוה שבגמרא סוטה ספ״ז הפליגו בעונש חנופה שנופל בגיהנם
ומאוסה כנדה ואינו זוכה לקבל פני השכינה ,והסמ״ע ורא״ם מנו ל״ת לא תחניפו
את הארץ לא להחניף .וכנראה הרמב״ם רמז להאסור כאן ומשמעות לשונו שאינו
אלא אסור דרבנן.

ש ם .ואפור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת נכרי .בעיקר אסור גניבת דעת אפילו
של עכו״ם ,לכאורה קשה למה מותר להונות עכו״ם וכדדרשינן לא תונו איש את
עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות ,והלוא הוה לן לאסור משום גניבת דעת שמטעהו
ואסור אפילו לעכו״ם.
אמנם נראה שאונאה לא נקרא גניבת דעת ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה,
ואף שבשוק דורשין פחות ,אין בזה אסור אלא מדין תורה דאונאה ,ובמקום שאין
אסור אונאה כמו לעכו״ם לא נקרא גניבת דעת להונות המחיר ,שאינו חייב לדרוש
כמו בשוק ,ורק אם מטעה ואומר להדיא שבשוק המחיר אחרת אף שאינו כן זהו
גניבת דעת.
ונראה בזה חידוש לדינא ,שבסמ״ע ח׳׳מ רכ״ז (ס״ק נ״א) דאף שאין בקרקעות
דין אונאה ,יש כאן אונאת דברים וגניבת דעת ולכן אסור גם בקרקעות ,ולפי
דברינו אין כאן גניבת דעת ואונאת דברים ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה כשאין
אסור אונאה ,שהלוא בעכו״ם מותר אף שיש אסור גניבת דעת ,והאסור בקרקעות
רק אם מטעהו להדיא ואומר לו להדיא שבשוק המחיר כן ,אף שאינו וכדין עכו״ם
וכמ״ש לעיל ,אבל אם מוכר סתם אף שבשוק מחיר אחר לגמרי לא עבד אסור,
והוא־ הדין במחללי שבת ועוברי עבירה שמותר להונותם דדרשינן עם שאתך
בתורה ומצות מיירי כמ״ש ,אבל להטעותם לומר להם שהמחיר בשוק אחרת נראה
שאין לזה היתר.

ועיין בח״מ ר״ם רמ״ח דיעות אם מותר להטעות עכו״ם ,ולא הבנתי כיון
שאסור לגנוב אפילו דעתו שמרמהו כל שכן שאסור להטעותו עד ליקה ממונו
ולמה מתירין להטעותו לכמה פוסקים וע״ש בפוסקים.
ש ם .ואפילו מלה אחת של פתוי ושל גניבת דעת אסור .הרמב״ם מחמיר כאן
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ז .לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן אלא שמה .כך
אמרו חכמים שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה .וצוו שלא
יהא אדם פרוץ בצחוק ולא עצב ומתאבל אלא מקבל את כל האדם
בסבר פנים יפות .וכן לא יהיה בעל נפש רחבה נבהל להון ולא עצב
ובטל ממלאכה .אלא בעל עין טובה ממעט בעסק ועוסק בתורה .ואותו
המעט שהוא חלקו ישמח בו .ולא בעל קטטה ולא בעל קנאה ולא
בעל תאור ,ולא רודף אחר הכבוד .כך אמרו חכמים הקנאה והתאוה
והכבוד מוציאין את האדם מן העולם .כללו של דבר ילך במדד .הבינונית
שבכל דעה ודעה עד שיהיו כל דעותיו מכוונות באמצעות .והוא ששלמה
אמר פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו (משלי ד).
פרק שלישי

א .שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך
רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם .אפרוש מהן ביותר ואתרחק
לצד האחרון .עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא
ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה
וכיוצא בהן כגון כהני העובדי כוכבים .גם זה דרך רעה היא ואסור
לילך בה .המהלך בדרך זו נקרא חוטא .שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו
מאשר חטא על הנפש (במדבר ו) .אמרו חכמים ומה אם נזיר שלא פירש
דעה

ומחשבה

מאד ליזהר מחנופה שאפילו מלה אחת של פתוי או גניבת דעת אסור ,אלא שפת
אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות (והיינו מתרמית).
הלכה ז .לא יהא אדה כעל שחוק ומהתלות .הטור פירש בזמן הזה ,שהאסור
משום אבילות ,אבל בזמן המקדש מותר ,אבל לרמב״ם אין זה מפני אבילות רק
מפני ששחוק וקלות ראש מרגיל האדם לידי עבירה.
ומיהו אפשר לחלק בין בעל שחוק המבואר ברמב״ם כאן ,דמיירי שרגיל בשחוק
ולכן אסור תמיד ,ולמלא פיו שחוק האסור רק בזמן הזה דמיירי באקראי ,ומ״מ
לא ימלא פיו שחוק וא״ש.
ש ם .לא כעל קטטה ולא כעל קנאה .לכאורה נראה שבעל קטטה היינו "בעל"
קטטה שמתקוטט תמיד ,אבל נראה שהרמב״ם לא נתכוון לכך רק יש לו למעט
בקטטות ומחלוקת שהדרך האמצעי האמיתי וכמ״ש.

הלכה א .שהרי הוא אומר כנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש .בגמרא
תענית י״א .שהמתענה נקרא חוטא וכן פוסק הרמב״ם כאן ,ויש לתמוה אטו הרמב״ם

להלכות

פרק שלישי

דעות

טו

אלא מן היין צריך כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה
וכמה .לפיכך צוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו
התורה בלבד .ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים
המותרים .כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה אלא שאתה
אוסר עליך דברים אחרים .ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בדרך
טובה .ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו בתענית .ועל כל הדברים
האלו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם
יותר למה תשומם (קהלת ז).

כ .צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא
בלבד .ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל לעומת זה הדבר .כיצד כשישא
ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר ,לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד
אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכילה
ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשה .וכן שיאכל וישתה ויבעול לא ישים
בלבו לעשות דברים האלו כדי ליהנות בלבד עד שנמצא שאינו אוכל
ושותה אלא המתוק לחיך ויבעול כדי ליהנות .אלא ישים על לבו
שיאכל וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד .לפיכך לא יאכל כל
שהחיך מתאוה ככלב וחמור אלא יאכל דברים המועילים לגוף אם מרים
אם מתוקים .ולא יאכל דברים הרעים לגוף אע״פ שהן מתוקים לחיך.
כיצד מי שהיה בשרו חם לא יאכל בשר ולא דבש ולא ישתה יין.
כענין שאמר שלמה דרך משל אכול דבש וגו׳ (משלי כה) .ושותה מי
העולשין אע״פ שהוא מר שנמצא שותה ואוכל דרך רפואה בלבד
דעת ומחשבה

לית ליה תיקוני תשובה כלל ,ודברי הרוקח ,האריז״ל ,וספר חסידים ,אין להם
שום יסוד לשיטת הרמב״ם שלדבריו הצום חטא.
ונראה דכוונתו שהצם לפרוש מעולם הזה אין בזה שום תכלית ,ועיקר הצום
לחפש מעשיו באותו יום ולהתעורר בתשובה ,וכן מביא הרמב״ם בפ״א דתענית
(הלכה י״ב) בתענית חלום שצם "כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור
בתשובה" ,וכן פירש שם (הלכה י״ד) שביום צום לא יקל ראשו שלא יהיה שמח
וטוב לב אלא דואג ואונן וכו׳ ע״ש ,ובזה מותר להתענות אם לא מתבטל ממלאכת
שמים ,ומה שאוסר ומגנה הצום ,כאן מיירי בלי תשובה ,וכן מצאתי ב״חתם סופר"
פרשת נשא שמפרש כל היושב בתענית נקרא חוטא והיינו שיושב ונשאר במקומו
ואינו הולד להתעלות בתשובה נקרא חוטא.

ש ם .וככלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן כדרך מוכה .נראה שדייק "המתענין
תמיד" אבל באקראי לעתים אין אסור ,וזהו שמגנה במסגף היינו כשמזיק לבריאותו.

רמבים הל׳¥1ת

דר״ך (ר׳ דוב

W

לאפי׳ דעת עכו׳ם  .עי׳ בש׳ע חו״מ סי׳ שמ״ח שהביא הרב דבריהמרדכי דהא דמעות עכו״ם מושר דוקא"אס
טעיבעלמו פרי אבל אשור להטעותו .וראייתו מש־ם רילן דהאחזען .דאסור לגנוב דעח הבריוש ואפי׳ דעתו
של עכו ס ולא יהא ועשו ממור מממונו ט׳ש• ובפרט לפי פירש־י והאיסור הוא שהעכוי׳ם יחזיק לו טובה שנם א״כ
החזקת טונה?ו שיחזיק לו העכו״ס לא עוין! מממונו ואפ״ה אםור.ולפי״ז צ״ל והא וכשב הרא״ש דאךהיכי ומטעי נפשייהו

 Mהלכת

והיכי ולא איבעיא להו לאסוקי
ף
 :פי׳ הקצר
ארעשי׳ אמור  .זה דוקא
לגנו־נ דעת  .הגליות
(א) ואסיר
בישראל ראך טעותו אסור אכל
ואפי׳ דעת עכו״ס-׳שי׳ס
לאדם להנהיג עצמו בדברי הלקות ופיתוי בעכו״ם כה״ג לכ״ע שרי דלא
מולין(דף צד)ואנע»א משום דקא נגע
תוכו
אלא
בלב
ואהד
בפה
אחד
יהי׳
ולא
לי׳ דעתי׳ דאמר שמיאל אסרי לגנוב
גרע מממונו .דהיכי דטעה
ואסור
("י)
•
שבפה
הדבר
הוא
שבלב
והענין
כברו
ועת הכליות אפי.׳ דעתו של עכו״ס.
מעצמו אמרינן דטעושו מושר.
לש״י ד״ה מפום רקא גניג דעתיה
כיצד
,
העבו״ם
דעת
ואפי׳
[אי]
הבריות
דעת
לגנוב
וצ״ע בלשון הרא״ש שס  .אך
דעכו׳ם שסגול• שישראל זה אוהבו
שהוטה
בשד
במקום
נבילה
בשר
לעכו״ס
ימכור
לא
לולי דמיכשפינא היישי אומר
מאוד שתקנה ופלס נה ליפול גידה
עי שנראית לעצמו ואח״כ נתנה ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שהוטה ,ולא ליישב שיטה זו דטעוש עכויס
לו והוא לא נפלו ונמלא מכזיק לו יסדהב בהכירו שיאכל אצלו ויודע שאינו אובל" ולא אך להטעושו מושר ומ״ת אסור
פונה חנם .עוד שס הניא ר׳ מאיל ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל" ולא יפתח לגנוב דעש העכו״ם והוא מטעם
היה אומר אל יפלהג אדם לנונילו
לסעוד אצלו נו׳ ועי׳ נלא׳ם שס שנתג לו■ הביות שהוא צריך לפתחן למכרן כד* לפתותו דמוזהרין אנו מדבר שקר שיחק
מלה
ואפי׳
.
בו
כיוצא
כל
וכן
פתח
כבודו
שבשביל
כמבואר בש״ם שבועוש (ר׳ ל״א)
י
ואע״ג דלא אמר לי' שנשנילו הוא אהת של פיתוי
ושל•־ גניבת דעת אכיר  ,אלא שפת כגון דאמר ודאי חד ססדא איש
פותחה איכא נכינת דעת דממילא
אמת ורי
< U11עו ילב טהור מכל עמל והוות :
הוא סגור דנשנילו הוא פותחו דלא
לי ושא אח קום השם ולא שימא
מסיק אדעתו שמכרן לחנוני ולא
 .בלא מידי דהא לא מפקיש מפומך
ימי להא דלקמן מר זופיא נרי׳ דרג
שיקרא אפ״ה אסור שנאמר
נחמן דקאזיל מסיכיא לממוזא דקאמל
רנא איהו דק  ifהפעי לנפשי׳• צריך" אדם שיכוין לבו וכל מעשיו בולם ליידע את מדבר שקר שרחק ומש״ה כיון
השם ב״ה בלבד כו׳ וכן כשבועל לא יבעול שאין הטפס,משיס ממון חבירו
דהסס אינפי׳ לי׳ למר זופיא לאסוקי
אדמתי' דלא ’לאו לקראתו -ימג״ל [א] אלא כדי■ להכרות את גופו וכדי לקיים את רק משום מיצוה שמחויינין אנו
דידעו נליאתו יילא כרש ”,שפירש
להרחיק משקר מש״ה אך בעכו׳ס
• הזרע כו׳ :
"הא יאמר לא יפחת לו הגיות
דטעושו מושר ואך להטעוחו
.שהפתוחות .לחנווני דמיירי דאמר לי׳
מושר מ״מ לגנוב דעחו בפירוש
אנ< פוססם כו' אלא א®’׳ נסתם אשיי אא״ה תודיעו כו׳
חשוב דבר פקר וצ׳ל דאך דלהטעושו דשרי הוא דוקא בענקשיתרחק
מדיבור של שקר או פלא יעשה פעולה של שקר רק שיטעה
.
,
,
a
מעקה ממן  .סקי ״'> אין האיפור שיוציא ממון שלא כרך יק סיממו
..... c.n,
והם':ש יומו•ש־פרשק מהסקר ולהי״יקכמרי ,האמת
אלא
נראנ-י שעשע ו־״נ ונן למצוא העו־ה אה היא עק־דת .ועיי מ-מ של ולא «־־
’י ל־™ את
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דר-ך (י׳ ד!נ כמס

רמב־ם הלי די

בניס ושוב לא שהי׳ המצוה מוטלת עליו כלל ואך אס יוליד
לו
אח״כ בנים ובנות ל״ח בזה שקייס המצוה שהרי אין המצוה
מוטלש עליו א״כ בזה שבעל כלא כונה למ״ר מצ*כ חשיב
כמבטל המצוה דהוי כמצוה שעוברת שאין בידו לקיימת ול״ר

פרה ו׳

שאין
נקשרו
מחכוי
שיובש

ה7׳

לשאר מצות כגון שופר או מצה
במתכוין
שכל שקיימת שלא
השונא א׳ מישראל בלבו
למ״ד מצ״כ מחויב לחזור ולקיימה
לא תשנא את אחיך בד
בכוכה אבל היא אס לא קייס
לאו זה שאב־ט ,ולא הזהירה הי
המצוה נכונה ויהי׳ לו בניס
שבלב אבל המכה את חבירו וד
שוב לא יהי׳ בידו לקיימה עוד
רשאי [א] אינו עובר מש
וחשיב כמבטל המצוה כאמור •
אמנסללמדזכושעלאנשי׳הפשוטי׳
שאינם יודעים להזהר בזה שיתכוין לשם מצויה י״ל לפי מ״ש "ר״ן שס שאינו
בישוב דברי רבעו שבפ״ו מהל׳חופ״צפסק דכפאוהו ואגל מצא יצא ה'’נ
־ייס
ובפ׳ ב׳ מה״ל שופד פסק דצריך שיתכוין משמיע להוציא ושומע בי.
*את הא לא״ה לא יצא .כ׳ הר״ן דאע׳יג דבחקיעש שופר לא להול׳
> ,גבי מצה יצא שכן נהנה כדאמרינן בעלמא המתעסק אם נ
בחלבים ועריות חייב שכן נהנה ובנמ׳ נמי עבדינן צריכותא מצוה
ממצה לשופר הלכך אע״ג דשיפר מדחיי׳ דקיי״ל צריך כוונה יודע
בכפאוהו ואכל מצה נקטינן דיצא .ולעיל ביארתי הסברא שקיי(
שדמותו למתעסק בחלבים ועריות" דהכוונה דכמו דאמרינן לא ז
דכיון דכוונת התורה להנאת אכילה ומש״ה כל שנהנה אך להבו
מאל!
שלא השכוין חשוב כמחכוין ה״נ נאמר במצות התורה כיון
שכוונת התווה שיאכל ושיהנה מהנאת אכילה ומש״ה כל שנהנה לא
אך שלא השכוין ששוב כמתכוין ויצא .כן ה״נ איש לן לומר מצוי
במצות פו׳ר כיון שכוונת התורה הוא שישי׳ לו בניס וכל למצו
שקיים ויש לו בנים הרי נתקיים רצון התורה ושפיר משוב חשו
קייס המצוה .א־ך כ״ז אס אינו מכוין למצוה אבל עכ״פ יש לו מחו
כונה להוליד בניס אבל מי שלא התכוין נס להוליד בזה י ל הבו
דלכ״ע לא יצא י*ש  .ועי' ברשב״א שבש דך קל ג גבי לכוו
פילה בצרעת שב׳ וז״ל ושמי׳ לי מאן דמתני לה אההיא דרב לה!
■׳י׳ אמאי קרי לי׳ דבר שאינו מתכוין דהא מתכוין לקציצה ה ש
יאשי
אלא שאינו מכוין לטהר רק למול ואין זה קרוי דשא״מ אלא ישו
דלירז רווח

כל

1

־ 1
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אדעחייהו דטרסה טון דמכטזין וכן למר זוטרא אינעיא
להו לאסוקי אדעחייהו שלא לקראתו הן כאין אלא לצורך

עצמן עכ״ל וכ״כ הרא״ש ודחה פרש "י מטעם החוש׳ ז״ל
הנזכר כסמוך וכ״כ הר״ן ז״ל וכ״כ הטור ח״מ סימן רכ״ה

כה׳ אונאה כששיטות,

למכרו לכע״ה יד על יד מעט נדרך החנווני ונע״ה טחן לו
שטרות וגם גירסת הטור שם ולא יפסח לו חניות פתוחים
לחנווני ווה יאמר שסתסן נשנילו א״נ טונת רש״י שימכרנה
לו כלומר החטוני ימכרט לעצמו וא״ת היאך הבע״ה נטל
כלי רשות חטוני י״ל אס החנווני לוקח אצל נע״ה ופתחו

והטעימו מקודם ולא חזר וחתמו ש״מ ע״ד כן הניחיהו
פתוח שאס יצטרך לכע״ה יקח ממט והוא ינכה לו מדמי

ד) והגאון רש״ל כמג ואני אומר שאס היה כסרש״י היאן
ם׳׳ד דתלמוד ללמוד מדרג יהודה כלל שיהא מותר לשקר
חלילה לשקר אפילו לגוי משום שאריח ישראל וגו׳ כדפי׳
לעיל מ״מ נראה נהי דכסתם אסור כמ״ש התוסס׳ מ״מ אס

הקנין ונץ כך ונין כך קמל״ן דאפילו ככה״ג לא אמרינן
איהו דאטעי אנפשיה למה לא ראה שהם פחוסים כנר.

אינו מתכוין כלל להטעותו אלא סותה חכיח לצורך עצמו
והוא סכר דכשכילו פוחח איהו לקמטעי אגפשיה וא״צ
להודיעו וכ״כ הר״ן וכן משמע לשון הרמנ״ם שכתב לא

ח) ועוד סרש״י אא״כ הודיעו מכרתיה לסט וגי ואינני נפסד
ולא יאמר לי סוך כו׳ מפני שיודע ט שאיט סך וגונב

יפתח לו חבית שצריך לפתחן למכרן כדי לפתותו שכשכיל
כבודו פותח וכן כל טוצא משמע שאם לא כא לפתוח לא.
ה> ותו כתב דאפילו מלה א׳ של פיתוי וגניטח דעח אסור
אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמלו והוות

עכ״ל.

דעתו כסכר שיש נו שמן ואס כשביל כטדו של אורח להודיע
לנטות שחנינ עליו מותר עכ״ל ונמצא דמה דשניהן ואינעיח
אימא שאני עולא דחכע ליה לר׳ יהודה מ׳ היינו נשכיל
נטלו דתניא מותר לכן השמיטו הט״ף והרא״ש והטור שס
הא דסרטנן והא עולא כו׳ ומאי לשנינן עלה דהא נ׳

החירוציס מטאטס נבטיחא דרכי מאיר וכן מוכח דאל״כ
מאי פרין והא עולא כו׳ וכן למה ליה למק שאני עולא
דמנינ נו׳ הל״ל שאני רני יהודה דלכטדו דעולא עשה אלא

ו) והא לך סוגיא דמקשינן מיניה ,תניא היה רט מאיר אומר
אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע כו שאיני

ודאי אה״נ היא התירוץ שאני עולא לחניג ודלא כהכ״י ז״ל
שכתב משוס דמלתא דסשיטא הוא מ״ה לא כתנ הטור

סועד ולא ירכה לו כתקרובת ויודע נו שאינו מקכל ולא

ע״כ.

יפתח לו חנית המכורות לחנווני אא״כ הודיעו ולא יאמר לו
סוך שמן מסן ריקם ואס כשביל כבודו מותר איני והא עולא
איקלע לכי רב יהודה פחח לו מניות המכורות לחנווני ומשני
אודועו אודיעיה ואיכעית אימא שאני עולא דחכינ ליה לרבי
יהודה דכלאו הט נמי פתוחו ליה ,פרש״י לא יסרהג לא

O

אליעזר

תשלא

יפציר נו הואיל ויודע נו שלא יעשהו דגונב דעחו להחזיק לו
טובה נתנם דקסכר שכלב שלם מסרהב כו כן ,ולא יפתח כו׳
כל חניוחיהס מגופות היו וכשנא אדם חשוב אצלו פותח לו
חניות להשקותו יין חזק ואס מכר חנית לחנווני שלמה
ועדיין היא אצלו לא יפתחנה לאורח הבא אליו מפני שמחזיק
לו טונה נחנ׳ כסכר הפסד גדול מפסיד על ידו שהרי תשאר
חניח זו חסרה וחחקלקל היין ואינו יודע שזה לא יפסיד
כלום שימכרנה מיד לחנוגי שימכרנה לו עכ״ל כלומר

ימכרנה לנע״ה הוה.

פי׳ אהא דאמר ולא יפתח לו חבית המכורות לחנווני
ופי' אהא רמשני שאגי עולא דחביב ליה לרב יהודה

ולכן השמיט הרי״ף עוברא דעולא ורב יהודה;

ז) וא״ת והא נבר מכרוה לחנווני י״ל אין סיר׳ המכורות
לחנווני כפשוטו אלא פי׳ שסממן כדי למכרן כדרך
החנווני לפמוח מתחילה לטעמו ואח״כ הנע״ה נותן לו

ט) ועוד כתב דהך ואס כשטל כנודו אכילהו קאי עכ״ל
ונאמח שכן משמע לשון הנטיחא והפוסקים אכל קשה
למה גט אל יסרהב כו׳ תנא ר״מ ואס הודיעו שט וגט ולא
יאמר לו סוך כר ואס כשטל כטדו ה״ל למיחגי אטלהו ואם
הודיעו וכן אס נשכיל כנודו שט ,ועול קשה מ״ר לא ילך
אדם לטח האכל וטדו לגין המתקשקש ולא ימלאט מים

מפני שמטעהו ואס יש שם חכר הפיר מותר ,ופרש״י
■"המקשקש חסר לפי שזה סכר שהוא מלא שמטעהו גונב
דעתו ואס יש שם תנר העיר חבורת עיר שיש שם רטס וזה
מתכוון להחשיב אח האכל בעיניהם שיאמרו נמה חשוב זה
שזה מכבדו כ״כ ,מותר דגדול כבוד הנטות עכ״^והגאון
רש״ל פי׳ חכר העיר כפשוטו וחשוב כרכי׳ ורוצה להחשיב
אח האכל בעיניו עכ״ל וכן איכא פלוגחא נכרטח גט חפלח

המוספים נחבר המיר מ״מ הכא עיקר משוס כבודו כדי
להחשנ להאנל וכ״כ הטור כהך אכל ואם עושה לכנודו שט
הרי קמן דפעמיס אמר דלכנודו שט אפילו לומר לו סון

שמן או שחה ק למט נפש מכלי טקן חגץ החקשקשין
וע״ק מעונדא דר׳ פנחס כן יאיר נטש מטלתין שהפציר נו
לאכול עמו אף ע״ג דידע כו שלא היה נהנה מסעודה שאינו
שלו והחוספת כחב שם כל״ה ויש שיש לו ואיט רוצה ואס״ה
קראן קדושים שמזמן אח חטרו לאכול אצלו מפני הבושת
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עכ״ל הרי נכדיא דמשני הטשס שרי אף שהוא בעצמו איס
קוראו לאסל למס בלב שלם והיאך תנא ר״מ לא יסרהב מ׳.

פי׳ אחי על כל סוגה! רהכא היכי זרכא גניבות דעת
דאסוד:

~

אליעזר

כתבחי דבמכר איכא חילול השם אס מטעהו אפילו נפעם
הראשון.

יס ואפשר דאסילו נמתנה אס מטעהו איכא חילול השס
אפילו בפעם הא׳ כדאמרינן בכמה דוכמי אי לאו דה״ל

הנאה מיניה לא הר יהיב ליה מתנה.

ייד) לכן נראה דלשון יסרהב משמע הרנה פעמים יק
לא ירנה לי תקרינות ס׳ יק לא יפתח לו חניית

יד) ונלע״ד להוטח פוד דלאו דוקא דתטב ליה וה״ה
וכ״ש אס הוא שונא לו מתמול שלשום דמותר לגנוב

דתניוח גרסי׳ כלימר הרנה מניית לפשיסא דנפעס הראשון
יכול לקראתן לסנירי לאנל לחם אפ״ס שיודע נו שאיט
סועד יק ליתן לו תקריגת א׳ אי לפחים לו חניות א׳
יאע״פ שלא הידיעו יאף ע״ס שלא לכטדי ואפילו המכבד

דעתו אפילו כמה פעמים כדי שע״י כן יעשו אוהטם

לנזוי מסר הנושח כמ״ש הפיס׳ אי מפגי שהיא קרוט
ומיודעי ואף לנטנ דעת אבל ר׳מ מיירי נפעם שגית וכ״ש
הרנה פעמים יאפס״כ מודיעי שרי יכל זה דוקא נשקוראו
לסעוד ייש לי אנל כשא״ל סין שנק מפן ריקם אפילו נפעם
הראשין אסיר דלא שיין לימד ישראל קדושים הן שמזמרס
ט׳ היאך היא מזמן נידים דיקני׳ וכילי כליו רקיס ובכה״ג
מיירי נרייתא דאבל לק תנא פלה ואם נשניל כטדו מותר
כלימר נפעם הראשץ לנד דומיא דאבל לסעודת הנראה
איט אלא נפעס ראשין אכל אנדב אסור נשכיל כטדו נכלים
ריקים שלא ירגישו אשריס בדבר ותתהפן הכטד לנח ולקלון
והשתא פרין שפיר מפולא דפתם לו רני יהודה חניות
המטרית כי׳ יפניות ה*ט הרנה ואי ס״ד למוד ילא היה
מיתר אלא פפס אתת ימשני החם אודפי אודפיה א״א שאר
עולא דחניכ ליה לרט יהידה ט׳ כלומר והיט דחניג ליה
מותר לפתות אפילו הרנה פעמים ואפילו שלא לכבודו
והשתא פ״פ זה מתיק כל מה שהקשיחי גס מה שהקשו
התוספת ורש״י כד״ה איהו דקא מטעי אנפשיה והא דחנא
לפיל אין מיכרין נגלות יטרסות מפר שמטעהו י״ל ג״כ
בנלית וטרפית לשין רטם תנא אבל כפעס הראשין אה״ג
אין כאן גרנות דעת ט הן דפיתש חביוח המכורות דהכא
ודו״ק.
יא) א״נ ליקה ממט מעות ולהטשתו אסיר אפילו נפעם
ראשון ונכלל לא חיט ואף ע״ג דלא שוט איש את אחיו
כתיב מ״מ גס לגרי אסור משוס סלול השם כמו נרבה יכן
פיקר והא לשמואל קפיד אשמעיק דיהיב טרפה במר
דשתוטה י״׳ל החס שאר שא״ל שנטאל נפירש פייסה הייט
אפי׳ נפעם הראשין לא יגטב דעתו.

יב) מ״ט מיכח משם יאסור לשהות טרפה נתון ביתו אלא
תכף לכלב ישליכנה או יתנט לגר חושב אי נמי י״ל החס
כמק מכר היא טון שזה העטרוהו וזה מחרב לשלם לו ומר

כעובדא דאיתא במדרש בעירובק משוס דרטה דרכי טעם
וכל נתיטתיה שלום וגדול השלום שנמשק עליו השם ק״ו

גניבות דעת.
טו) ועוד מ״ר לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל
של חיה שחוטה מפני ב׳ דבריס א׳ מפני שמטעהו
והב׳ מפני הסכנה ,פרש״י שמטפהו דעור של מחה מאיליה

אק עירה חזק כשל בריאה שחוטה הסכנה שמא מחמת
נשיכת נמש מתה והארס נבלע בעור עכ״ל ,ולא ישגר אדס

לחטרו שטח של יין ושמן צף על פיה ומעשה בא ששיגר
לחטרו כן והלך וזימן עליו אורחים ונכנסו ומצאו והיא של
ק וחנק את עצמו ואין האורחים רשאין ליתן ממה שלפניהם
לבט ולבתו של נע״ה אא״כ נטלו רשות מבע״ה.

טז) וכתב הגאון רש״ל והא דקאמר לבנו ולבתו דמסתמא
רחא ליה אס״ה אסיר משום מעשה שהיה וכ״ש לאדם
אחר נדאמרינן בפרק המוכר את הסירות אי נמי קמל״ן
דוקא לבנו ולבתו דלא יחן אנל לשמש המשמש לפניהם
בסעודה רשאי ליחן דהא לקמן נסרקק מ״ר לא יחן אדם
פריסה לשמש בין שהכוס נידו או בידו של בע״ה שמא
יארע דבר קלקלה בסעודה הא אין כאן טס שרי ודוחק
לומר לדיירי שנטל רשות מבע״ה ועוד מסקי נרפ״ג שאכלו
השמש שהיה משמש על השנים ה״ז אוכל עמהס אע״ג דלא
נתט לו רשות דניחא להו דמייחי לידי זימון ושוב מסקי׳

במסכת דין אק זוטא הנמס בסעודה לא יקח חלקו ויתננו
לשמש אלא יטלנה ויניחנה ואח״ב יתננו לו עכ״ל ולא מצאתי
בכל הנן ראיות שיהיה רשאי לשמש אפילו בשנת בצורת
יעדיפא ה״ל להניא ראיה מהט תרי חסידא דבכחובות ואז
רשאי לימן לשמש משוס דמון אפילו לבנו נמי ואין לומר

דמיירי בננו הקטון דאין מזמנין עליו דא״כ לא הוי לומיא
דנתו דמשמע אפילו בגדולה וצ״ע לע״ד.
ת) ומעשה באחד שדמן ג׳ אורחים נשט נצורות ולא היה
לו להניח לפניהם אלא ב׳ ג׳ בצים נא נט של בע״ה נטל
אחד מהן חלקו ונתט לו וכן שני וכן שלישי נא אניו של
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ךמסק אליעזר

מיק שביל

ו״לי1

רם!
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<ןזכ.,גי•«ף׳לןדאפילי .כמיגלאאמי׳ איסודאספי
.אנעסיס למס לא לאס שס 8ע תותי׳ בבי)' וקוד פיס> אא׳ב
 w>V,a aקגרתיס לשנווכי ואינני כפסל ן לא יאפי לן ?ון כי
c,jfp>>7־ pבו שאיני שד וגונכדעתוכסכר סיס בי שין
ואס כשמל בבייו של אויש לסודיפ לברהת שחביב מלה
ס,,ןךעכ׳לונמצארחסדשניכן זאיבעיתאומאשא?«?(ל♦
ד«וכיבליסלר׳«סודאכו׳ סיינו כשביל כבודו דתניאמיתי
לכן ה8מסו לי)ף וסרא׳ש וססזר כס סא דפיכי׳וסא קילא
«עא« דקנינן פלס דקא ב׳ הפילונים קבוארי כברייתא
ירמפ^יינךמבש יאל׳כמאיפייך ייאפילאכי'וכן
לסן ליס לפי/שאני קולא לחביב בו' סצ׳ל שאבי מ• •סויא
ולכבודו דעולא פשה אלאויאיאה׳ה היאסתייוןסאנו
מולא דיוביג קילא?סכ*}ל קנת? משום דמלתא יפפיסא
הואמ׳ס־לאכתככשכפ׳ב ’ופידכתכי^ יא5ב?0יל
בכודו אטלהו קא« מכ׳ל ובאמת סנן מסענו לשין הברייתא
וס עוסקים אקל קהק לפה גביאליסרהכט' ת? א ליס ואס
כידיפיתרי וןכ«ילאיאמרלו?!ךכי׳ ואסבתכילבבודו
ביל לס^י אכולקחאס סודיפי וכן אס בסביל נ?ייי סדי
•1
«עזד  )ckpת׳ל לא »לן אדם לבי ת סא5ל ובילו לגי)
ם־ותקשקשילא ימלאנו מים מפני שמשעסו ואס יש שם שבי
סש י מ תר (ופרש* כמקשקש שסי לפי נסה סכי שקו׳,מלא
במסעה! מנב דעתי ואם «ש  50שכר סעיי&כוית פיי סיס
פסיכיםוזעפתכייןלסתשכ אתהאבלבעיכיסס שיאמרו ואיתא?ע7יפבעיריבי;«ש(ם דרכי® ירכיגיפם ו כל 9r
גמס חשיב והשוס מכבדו לכמותידגדול ככודהכיהת נתיבותיה קלו? יגדיל פסצוס שגפקש פלה האס לי עבית
אדסלמביח סנדל שצפתה ,פך
«נ',ל יסןא^וס׳ל פ5שכי,ספיר כפשוטו וקשוב כר0?,י^׳ ד5ת’1סח־)\ת’רלא יחכיר
ני
לסחשיכאתהאכל כמינה סכ׳ל יכן איכא פלת תא לברכות ?כלל של קיס שחוסה מפניב' דברי׳א מפני שעסעהייהב׳
?ביתפלתהמיסקי׳בעברבעירמימקכאקיקד^שו׳כנודז סעניהסכנק (פרש* שישתהו דמוי■ של מתה מאילי? אין
וו*להסשבלסאכליכ’כסםורכהןאבלי6סע<שסצבה<מ ,עירה סזק כשל כך<אכ .שחוסשססקקה סחאממקתבשוכת :
בייסריקקן דפעמיים אפי ולכבודו פוי אפילי ליפי לו דשן עתהוסארסגבלע בעור פלל) 1לא<שגי איפלסכירו
,פוך שמן אי שתה יין למרי 1פשמכליר»ק7וזגיןסחקשק0ין ,פכיתשל«קושמןצףעלפס וסעשסכא'ששיגר לקמרו כן .
?ע׳קפפוכדא די•׳ פצסש כן יאיר ,כייס פכילת־ן שקפניי בו ,והלך יזיפן פליי אורמג וכנכסי ויעצאו וקיא של יין גתנק אןו
לא^ולקמו אף ק'נ די יש כי שלא היס כקנה מסעודה שאונו ,ענעחאין האזרחי' ישאין ליתן ממס שלפניה  15לב?!ול3תז
שלחה תוספת כתב ססכד׳ס ויש מש ל! ואינו ריצקואפ׳ק סלבעיסאא׳נגסליךשזתמבש׳ס ’{וכעב הלא') י*1ל*?&< $ן
קראן קדושים שמזמן את מכירו לאכולי#לי מקניסבישת וקאמילבכ^לכת׳ דמסתמא-נישא ליס אפ׳סאקוופשול
עכ׳לסרי כסדיאדמפכי לבושת שיי,אףשה«א כפצמואש פפסס שהיס ולש לאדם אקי כדאמרעןכפיקספינואת
קוראו לאכול לק? גל? סלסוסיאדקנא י'מ לא ’?.יסב ?!׳> כפיחתאיקמי קח'לן דוקא לבני ולבתי ילא יפן אכל לשקס
םסשמשלפכיסםנ^מויסישאיליתן דהאלקמן גפיקין
(ת^עיפלגלעפיעיענסומשעאבנעעגסד^סוד^
*לקסראס דלסנןיסרס :משמט שי?ה פעמים וקלאויבא פ ר לאותן אדם ליוקס לשמש כין שסכוסביין או בידי של
4תקממתכי/וכן לא -י^תק לי שביותדסב»תגיםי׳?לומר בש׳ס שמא וארע דכי קלקלת בסמוד׳ * א אין ?אן כוס שי%,
גיבסמבייתיפשוסא דכפעהראשזןיכוללקראקלסביח וחקק לוקר דפיידי שכפל רשוק מבמ׳ה ועוד מםק»/בי<ג
?אכל למא אפ'פ שמדע בו שאיני סופיוכן ליתן לי מקרובת עאכלו סשמשסשיס משחש פלסשטם הן אוכל תפסק אמ^ב,
( * >אז לפי״שלז שכיותא׳ואפ׳ס תלאפימקוואף ע״ס שלא ) ולא?תכי לו רשיתלכיקא לקו דמיית׳ ליייוימון ושגב מסק
לכמת ואפילוהמככדלבזוימפניהמשתגמ׳שהתןק'או גססכתגדןאקזוטאסנעסכספוד׳לאוקפשלק!wn
^?יתמישסזא״קייביימיולמו ואף לגנוב יפת אכלויממ״ר* ,לששש1א<0לנסיסנ'קנסןאסיכיתכנזלו ,ענילולאסנא .
<גת*® שגיתילש סיבה פפמים ואפת*כגסודו8י מר<וכל ^כלסכן לאיותשיסיס ושאו לשמש אפיל,1ב1כתכציי
^זסמ’^ישתייאילסעוד*ישלן אכלכשא׳לסגןספןפפך ופדיפאס׳ללהכיאגאיהמהניתרישסידא דככת1ביתוי
מקם אפילוכפסקסיאסק אקיידלא שייך לוסיוקראל ,רשאי ליתןלסזש סשיס ויפקאפילו לכמ4מ•ואין לומר
אודשיאוד<|ישא׳א«אציקולאדמכיכליסלרכי«סודאכף
בלועי והיכו דקכיב ליס פוקר לפתגש יאעילג סרכה ונעתי׳
ואפילו פלא לכ?’י« !השתא מס זס מת<יזכלססססק«ית«
ןססהשספסזהסושתתויש^ד׳ס איכ<דקאשםפ« | 1
אנקסיס ילח יתנא לפיל און מיכד«ן ככל1תוסרפיתפשב«
0סטפסוזלנ'כנכלית’1יפיפ{שוןלכיס  t3pאכלבפע® ’
סראשוןאק'; אין כאןעימת דעתכיסךדתיתע פכיטן
המנ1יות7סכא ומ׳ק •א׳ב ליקק ממנ< סע!ת ולספקות!
אפזר אפילו בממס ואשק עככלל לא לויכי 1אףע'ג דלא י1ש
אישאתאיזהכתיכמ׳חנסל״יאסזלמשום קל!ל סשסכען
נניכס וכן מיקי ו׳סא דשמואלקפיד אסמפיק ויקי? פיק?
כמרדפשוטס זל9תסשאניש<לש«ואל בפיוס מייסס
י3
סיי2י אפי'בקע® הראשון לא ענוב ימתו יס׳ס ?ונש
יאהוילשסות פיתה בתיך מת! אלא תכף לכלב י^ליככס
או ותכנו לגו ת<?כ אי?מי>ל סתס כמין מכי י!א ?הן«.ס
קפבע־וסווור משויכלשל? לי ו?כר כתבתי דבמכ3א«ן3א
שילולספם אסמפעסז אפילובפמס סיאשון *יאתפי י>
ואקילו בתתנה אס תטפסו איכא שיליל הסם אפילו בקע׳
סא׳ קדאשריגן גכמס לוכתי א« לאי יכיל הנאס מעיה לא
כוי «ה«ב לוה מתנה *וגלעד לשזכימ פוד ילאו חקא ישבו?
"ליהוס׳א ולש אם הוא פובא לו מתמול שלשום ישיתו לךכוב
ומתי א^?5ן.סעפי 0כד« ספ> כך יעשו א!הגי'נע!כדא

,ו־אין ל»מכ*ן עליו ,לא׳בלאקו’®*n. *7’€
^מיירעיסוגבס'גפייייבמימאואכל לבן תנא פלס ואס וכתזדפשחפאפ׳לובנדולסגלפלפי) •יומסשסבאקי
בשבת גבייי מותי כלימדבפפם סיאסין לכד דומי א ואכל שזימן נ׳ אמי,סיס כ,^ ,^,ר,מ (לא קוק ל< לקניח לפניסה.
יפ״ייתהכראה אף אלא כת?י> יאשין יאכל אפ׳ב ,א^ אלא לנ׳בצים בא כני שלבקלסבסלאש׳ מסןפלקיוכתני לו
גכבמיי ככלים ריקים שלא ויגישו אשמם'ביבר ,וכך שניוק שלישי בא אכיי •לפינוק תצאי שתהקאמ׳ כשת’’
״*משןסככוד לטזילקלון1ס#תא פריך שמיי פשולא 31׳ כיוופכפי כקבקע ומת ,ביין תיאתס אפו .ענתסלגג
?*L
X*.גי^^^״א^ממייתבו׳ופבהתסהנזפיב׳ .וכפלס ומפס אף סיא מלהלנג ויהל **”׳
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דרכי•

חושן

כדיני מעות גוי והמסתעף
שאלה
שאלה ראשונה אשה שהיתה כעבר

חשד ויבררו שכבר  51שנה אינה תושבת
המקום ,האם רשאית לומד את השם של

אזרחית אנגליה ,וזקוקה היום לטיפול

הרופא שטיפל בה בעבר או להמציא שם

שיניים

יקר,

והיא

נוסעת

בדוי.

לאנגליה

ושואלת כיון שהחוק שם מאשר לכל

שאלה שניה באיזה אופנים ואם מותר

אזרה טיפול שניים חינם על חשבון

להצטרף לתוכנית של גויים המחלקים

המדינה ,והרופא בודק זכאותו על ידי

מילגות כשצריך לשנות מהעובדות.

הצגת ת.ז .ויש לה ת.ז .אנגלית ,אלא

שאלה שלישית האם מותר לשקר לצורך
להרויח כסף במקום שאין חשש גזל

השניים לשאול מי הרופא הכללי שלה

|אוצר החכמתבלקיחת הממון.
שאלה רביעית ואיך הדין ככל הנ״ל

שיתעורר צורך תוך כדי הטיפול ,ואם

כשהיהודי אינו משקר אלא כשגוי אחד

תאמר את האטת שאין לה רופא יתעורר

משקר את הגוי השני.

שישנה בעיה נוספת שדרכו של רופא
כדי ^ח״קשיוכל
|1234567

להתייעץ
י

עימו

במידה

ענף א׳  -הסוברים דלהטעות גוי מותר
תשובה

א)

שיש ויכוח על המחיר ,והישראל רואה

מבואר בגמ׳ ב״ק קיג :מנין לגזל

שהגוי תובע יותר מידי ויש לו עצה

הכנעני שהוא אסור - ,תלמוד לומר

לתובעו לד״ת או להאריך המו״מ עד

אחרי נמכר גאולה תהא לו שלא ימשכנו

שישכנע את הגוי  -ויש לו עצה לוותר

ויצא ,יכול יגלום עליו תלמוד לומר

מעט ,ולהשתחרר מיד וקס״ד שרשאי

וחישב עם קונהו  -ידקדק עם קונהו ורש״י

מה״ט להוסיף ,ואין כאן לאו של לא

פירש דיגלום דהיינו שיניח את הכנעני

תחונם כיון שהוא לטובת הישראל  -ובזה

לכפול ולהוסיף ולתבוע מה שלא נתן

אומר הפסוק שידקדק עמו ולא יניח לו

ובתום׳ בד״ה יגלום עליו הקשו ע״ז,

להוציא כסף בחינם  -ומשל לדבר דינא

דא״צ פסוק דמהיכי תיתי שיסכים להפסיד

דאין פודין את השבויים ביותר מכדי

ולהרשות לכנעני שיטעהו - .וכעי״ז הקשה

דמיהם -.ובספר פנ״י מצאתי כעי״ז -

בתום׳ שאנץ  -שיש בזה איסור לא תחונם

ומטעם שלא יטמע בין הגויים.

 -ולכ׳ יש ליישב דברי רש״י ,דהכא איירי

ובחום׳

פירשו

יכול

יגלום

דרכי חושן  -א :סילמן ,יהודה משה בן טוביה { }16עמוד מס  385הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עליו

חושן

דרכי•

שעו

בהיפוך  -יטעה את הגוי ויתן לגוי פחות

דלהטעותו אסור  -ולענ״ד נ׳ יותר כצד א׳

מהמגיע והקשו התוס׳ על פירושם הלא

 -שהרי בעיקר הדין שטעותו מותרת,

הלכה דטעות גוי מותרת ,ושם תירצו,

פירש״י שהיה חייב לו לישראל וטעה

דאע״ם שטעותו מותרת ,אסור להטעותו,

בחשבון ומ׳ שהוציא ממנו יותר ,ואף דלא

במקום שהגוי יודע שגוזל ועושה עצמו

הזכיר כאן הטעהו כיון שע״ז הביאה הגם׳

כלא יודע - .ובפירושם כ׳ גם בתוס׳

 -מעשה דשמואל  -משמע דבשניהם הוא

הרא״ש והוסיף שאין חשש ח״ה בכה״ג,

אותו היסוד שטעות מותרת וכולל גם

כיון שהגוי סבור שהישראל שוגג ואינו

הטעהו - ,ויש להוסיף בזה ,דלפ״ז מדויק

יודע הטעות  -ולפירושם נ׳ דמוכח דמותר

מכאן

להטעות גוי  -שכל האיסור רק במקרה

הפקעת הלוואה אלא גזל ממש ולכן

מיוחד שהגוי יודע שגוזל.

הוצרכנו להיתר של טעות.

שהמרמה

בתשלום,

לא

חשוב

והב׳ להוסיף בזה תבלין שהיש״ש

ב)

דחשיב

הפקעת

הלוואתו מפני

ובדעת רש״י הנ״ל יש להסתפק

פירש

בזה ,דמצד אחד יש משמעות קצת

שהישראל קנה את החפץ במשיכה- ,

מדלא פירש יכול יגלום עליו  -שהיהודי

וממילא הדמים רק תשלום חוב  -והדברים

יטעה את הגוי דס״ל שזה באמת מותר- ,

תימה שהרי רש״י לשיטתו פסק וכמש״ב

ומיהו אפשר דלא פירש כן משום דס״ל

תוס׳ ב״מ מ״ו :ד״ה ופירי [ועיין רש״ש

דהוא סברא פשוטה שהוא בכלל גזל וא״צ

שציין שמקורו בבכורות י״ג ]:שהלכה

פסוק ,או בהיפוך דפשוט לו שכל איסורו

כר״ל וכסף קונה ולפי״ז חסר בעיקר הקנין

משום גניבת דעת ויש לו מקורות אחרים.

 -ואכתי י״ל שעשה בשני שלבים ונתן

ולקמן יבואר.

פרוטה לקנין  -אבל אין לזה כבר הוכחה

ולקמן

פירש״י שם בד״ה ואיבלע

בההוא דשמואל איבלע ליה ווזא ,שעיכב

 ולכן יש לנטות שדברי רש״י כפשוטםמ׳ יותר כשיטה זו דשרי להטעות גוי.

זוז מדמיו והטעהו בחשבון שלקח ג׳

במקום ד׳  -ולב׳ מפורש שרשאי לרמותו,

ג)

ויש להסתפק לפי שיטה זו ,האם

ומיהו יש מקום לדייק מכאן בהיפוך דכיון

מותר רק להטעותו במעשה ,או אף

ז־כ׳ רש״י בד״ה טעותו דשרי ,אם היה

לשקר להדיא די״ל דזה אסור משום

חייב ישראל לו ,א״כ אפשר דשאני התם

איסורא דשקר  -מדבר שקר תרחק  -ויש

דהוי בכלל הפקעת הלואתו - .וכ״כ בהדיא

שני סברות להתיר ד״ז .א) דהותר שקר

בדעתו ביש״ש ב״ק סרק י .סימן כ .דס״ל

לתועלת בכמה מקומות ,וצ״ב אם כל
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דרכי

חושן

שעז

צורך בכלל .ב) ואף אי נימא דלהרויח

ומר סבר אין קום אדוכתיה משמע ,וג״ז

ממון אסור לשקר .יש לדון דאם יסוד

צ״ע ,דהתם שני הכוונות הן לומר כן  -רק

ההיתר להטעותו ,מפני שממונו הותר ,וזה

לא ברור כן לאיזה מטרה ,האם פירושו כן

מוכח מדינא ז־גמ׳ ב״ק לח - .א״ב חשיב

תעמוד במקומך ואני בא לדלת או כן

ממון שיש לישראל זכות בו אף שאינו

תיכנס .אבל לא שמענו שיש לזה פרוש

שלו ,ולצורך זה הותר לשקר.

שלילי ואין לומר שכוונתו היתה לאין

בלה״ק  -שפירושו שלילי ,דמי שמדברים

ד)

והנה באופן כללי אי הותר לשקר

איליו ארמית גם תשובתו בארמית .וגם יש

להצלת ממון ־ יעוין בזה בסוגית

הבדל בצליל בין אין בארמית בחיריק

הגמ׳ גיטין יד .שמסופר שהבטיח השליח

לאין בלה״ק שהוא בצירה.

והנראה

ללווה שיקבל עליו אחריות על הכסף,

עוד,

שעיקר

הדין

מוכח

ובסוף לא קיבל ואומרת הגמ׳ שם ע״ז

ממשנה נדרים כח .נודרים למוכסים שהוא

דשפיר עביד שלא קיבל והקשה ר׳ יעקב

של בית המלך ,ז־מ׳ דאיירי במשקרם

עמדין בהגהות שם  -שיש איסור של

בהדיא .אלא שיש לדון שמא לא הותר

מדבר שקר תרחק ושארית ישראל לא

אלא להצלת ממון ולא להרויח ממון.

יעשו עוולה - .וכ׳ דאיירי התם שאין יכול

להציל ממונו באופן אחר ,ובזה הותר

ה)

והנה מצינו בש״ס וראשונים כמה

לשקר - .ולענ״ד דבריו צ״ע ,דלא מ׳ כן

מקומות שהותר בהם לשקר וברובם

שהרי כ׳ תוס׳ שם בד״ה לסוף אישתמיט

אין להם מקור מפורש במקרא  -ויעוין

דלא הוחזקו כפרנים והפשטות היא שיכל

יבמות סה :מותר לשנות מפני השלום -

גם באופן אחר לקבל ממונו  -ובעיקר

מיהו התם ילפינן לה מקרא אבל יעוין בזה

קושיתו נ׳ דהלא איירי התם שהבטיח

עוד ,ב״מ כג :שהותר לשקר מפני צניעות

אחרי שקיבל את הכסף ובכלל אין נושא

או שלא יטריחו את האושפיזאי ,וכתובות

הצלה - ,ואפשר דסבר בשעת מעשה

יז .שהותר לשבח את הכלה בשקר וכן את

לקיים ואח״ב חזר בו ורשאי לעשות כן

המקח ,ופסחים קי״ב .מבואר שמותר

דחשיב כמתנה מרובה.

לשקר כדי שיקבלו הלכה נכונה והרוצה

והמגיה שם כ׳ ליישב ,ששם ההיתר,
מפני ,שאמר לשון

אין ויש לו שני

ליחנק יתלה באילן גדול [וד״ז מצינו
בכ״מ]

וברכות

מג:

ששיקר

להינצל

פירושים כן ולא ,וציין לזה מקור מגמ׳

מבושה  -וכתובות ע"ז :בר׳ יהושע בן לוי

ב״ק לג .אין מר סבר אין עול תא משמע,

ששאלוהו אם נראתה הקשת בענן  -אמר
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שעח

דרכי

לו הן כדי שלא להתגאות[ .ולפי דברי

חושן
יוסף  -כיון שעברו כ״כ הרבה דורות .]-

המגיה הנ״ל י״ל שכיון לומר אין].

והנה בחלק גדול מהמקרים הנ״ל י״ל

)1

ויעוין בזה בשו״ת אדמת קודש יו״ד

דיסוד ההיתר כיון שהוא לצורך מצווה- ,

סימן יא .שב׳ לדון במי שלקח

אבל בבא לשבח מקח ,אין לומר כן -

מהגוי הלוואה בריבית קצוצה  50ע״מ

ובדוחק י״ל דהותר לצורך מצוות חסד,

לשלם  ,60ועכשיו טוען שפרע  ,60והגוי

ולשון הגט׳ שם לעולם תהא דעתו של

רוצה שישבע ע״ז ,ומודה לפנינו שזה

אדם מעורבת בבריות ,לא מ׳ כן  -אלא

שקר ,אלא שכיון שבדיניהם [במדינה זו]

שהותר לתועלת המשקר ועוד עיין ברכות

אין חיוב ריבית ,ממילא כוונתו שבדיניהם

נ״ג[ ,:וראיתי מקשים עוד מלחש לעה״ר

אינו חייב יותר ,וב׳ שם לקיים טענתו

המבואר בגמ׳ ברכות נ״ה :אנא פלוני בר

מפני שהעיקר כדיניהם ורק יש לחשוש

פלוני מזרעא דיוסף שלא שלטה ביה עינא

מדין שאסור להטעותו  -וב׳ שהוא מח׳

בישא  -והוכיחו מזה דמותר לשקר כדי

ראשונים ולכאורה למה לא הזכיר לו,

לינצל מעה ״ר  -ואינו ענין כלל ,דכל

שלפי הסיפור שמספר להם עובר על שקר,

שאומר לעצמו אינו שקר  -וגם המציאות

 -וצריך ליזהר רק לומר שאינו חייב כלום.

""“)נ׳ מבחינה סטיסטית דרוב בנ״א מזרעו של

 -ומיהו יש לדון שחשוב הצלת ממונו.

ענף כ׳  -כשיטת הסוכרים דלדזטעותו אסור
הרמ״א סימן שמ״ח ס״ב .כ׳ י״א

לפרש דברי המרדכי .א) שלעולם אין

דאף דטעות גוי מותרת ,להטעותו

איסור גזל ,אף באופן שמטעהו  -כל שלא

אסור ומקורו הוא במרדכי בשם ראבי״ה

לוקח ממנו בהדיא וכההיא דויגזול את

(ב״ק דף נ״ב .בדפי המרדכי) ־ סימן קנח

החנית מיד המצרי  -וכל האיסור שהזכיר

־ ובמקור הדברים במרדכי שם כ׳ דכל

הוא משום גניבת דעת ,וכוונתו לומר,

ההיתר של הגט׳ בטעות גוי ,רק כשהוא

שבכלל גניבת דעת ,גם גניבת דעת בממון.

טועה בעצמו  -אבל להטעותו אסור ,שהרי

ב) שיש בזה איסור גזל  -ואמר ק״ו שאם

שמואל עצמו אמר חולין צד .שאסור

דעתו ■אסורה ,ממונו אסור ,אבל כל אחד

לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של גוי

לפי הגדרים שלו.

א)

 -וב׳ המרדכי שלא תהא דעתו חמודה

ובספר שער המשפט שם סק״ב כתב

מממונו עכ״ל .והנה יש שתי אפשרויות

דלשיטת המרדכי ,מוכח שאין חיוב השבה
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שעט

חושן

דרכי
במטעהו כיון שכל איסורו משום גניבת

לה מסיפא דקרא לא תשקרו וממילא

"*-דעת ־ ומבואר לענ״ד ,דפירש כצד קמא -

יסוד האיסור משום שקר ולא משום

גניבה  -שהרי דייק הריטב״א שהמיעוט

אבל אין הדברים מוכרחים.

בעמיתו קאי על סיפא ובו התמעט גוי
ולענ״ד יש להקדים לזה לברר מהו

ומבואר שרק ברישא גוי בכלל  -ולפי״ז

יסוד האיסור של גניבת דעת ,האם

שיעור דבריו ,שמותר לשקר ולכחש בגוי

הוא משום השקר שבדבר ,או משום

במקום שאין ח״ה וענין לשקר ולכחש,

שלקח מהמאונה ,מה שאין זכות לקבל

כ׳ רשב״ם בפירוש על התורה שם ויקרא

ממנו והיינו ־ אף שאינו נוטל ממון

פי״ט

בפועל  -אבל פלוני מכיר לו טובה בחינם

שהוא מכחיש ממון שהופקד אצלו או

 -ונראה שנחלקו בזה הראשונים ז״ל

ממון שהלוהו ־ ומקורו בגט׳ ב״ק ק״ה:

ששיטת הריטב״א חולין צד .נ׳ שהוא

ומ׳ דשרי בזה ,במקום שאין ח״ה ונ׳

כעין גניבת ממון וז״ל הריטב״א שם

הטעם דהוי כעין הפקעת הלואתו ,ואילו

ואיסור גניבת דעתו של נכרי כתבו קצת

לגנוב אסור אף במקום שאין ח״ה ־

רבותינו בשם בעלי התוס׳ ז״ל ,שהוא

ולפ״ז נ׳ דהריטב״א פירש סוגיין כמ״ד

איסור תורה ,נפקא לן מדכתיב לא תגנובו

שגזל גוי אסור מן התורה ולשיטתו גם

ולא תכחשו ,וכי כתיב בסיפא דקרא איש

גניבת דעת בכלל  -ויש להוסיף בזה

דלא

שראיתי בספר מלא _הרועים בערך גזל

תכחשו ולא תשקרו קאי במקום שאין

נכרי אות ה .שהעתיק שהיה בדפוסים

ודייקא נמי דלא כתיב
צוהחנמח|ה׳ בדבר
חילול
1
|א1

ב״מ קי״ג .ששמואל ס״ל שגזל גוי אסור,

)3

בעמיתו,

דממעט

כותי,

ההיא

פי״א

וכ״ה

ברמב״ם

שבועות,

מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהיב

והושמט

והובאו

דבריו

אתנחתא בלא תגנובו ואע״ג דלא אשכחן

ברא״ש שם - .והפשטות היא

שלפי

גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון

שיטה זו ,המטעה גוי  -עובר באיסור

גניבת לב  -בכאן נכתב לא תגנובו סתם

גניבה.

לכלול אף גניבת ממון ובתוספתא דב״ק

מאותו פסוק ,מסתבר שהוא בכלל גזילה

פ״ז ה״ג איתא שלשה גנבים הם גדול

וגם חיוב השבתו יהא מן התורה.

מן

דכיון

הדפוסים

ששני

האיסורים

ילפינן

הבריות עכ״ל -

ואפשר שלדעת הפוסקים שגזל גוי

והנראה שיטתו מבוארת שישנו איסור

אסור רק מדרבנן  -וכדעת הכ״מ הלכות

תורה בגניבת דעת והוא בכלל הלאו של

גזילה פ״א ה״ב בשיטת הרמב״ם  -לא

לא תגנובו  -וא״א לומר שכוונתו דילפינן

נאמר כלל זה שטעות גוי בכלל גזל.

שבכולם

גונב

דעת
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שפ

ג)

חושן

דרכי
הרמב״ם דעות פרק ב .הלכה ו .כ׳

טעות .וכן משמעות הגהות מימוניות שם

וז״ל אסור לאדם להנהיג עצמו

אות ב .שב׳ ואפילו לדברי האומר בפרק

בדברי חלקות ופיתוי",ולא יהא אחד בפה

המקבל דגזל גוי מותר ,היינו גוי שציערו

ואחד בלב ,אלא תוכו כברו והענין שבלב

לישראל ואף בזו אין הלכה כמותו ,אבל

הוא הדבר שבפה .ואסור לגנוב דעת

בחנם מודה שאסור לגזול לישראל ,עכ״ל.

הבריות ואפילו דעתו של נכרי ,כיצד לא

ומבואר דנפ״ל מדין גזל גוי.

ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר

שחוטה ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע

ד)

והדברים מפורשים יותר בפירוש

שאינו מקבל ואפילו מילה אחת של פיתוי

המשניות להרמב״ם כלים פרק יב.

וגניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת ורוח

משנה ז .וז״ל בקיצור וזהו אשר ידמו

נכון ולב טהור מכל עמל והוות עכ״ל

המון האנשים וקצת מהיחידים שזאת

ובכל אריכות לשונו משמע  -שיסוד

ההטעאה מותרת ,עם עובד כוכבים היא

האיסור הוא הנהגה עצמית של אדם,

טעות ודעת בלתי אמיתי אמר ה׳ יתברך

שצריך להקפיד על לשונו שתהא לשון

בדין וכו׳ וחישב עם קונהו ואמרו ז״ל

אמת  -והנה לשיטת הרמב״ם גם להטעות

יכול יגלום עליו ת״ל וחישב עם קונהו

גוי אסור - ,וכמבואר גזילה פי״א ה״ד,

ידקדק עמו בחשבון וענין יגלום יערים

טעות הגוי כאבידתו ומותרת והוא שטעה

עליו ויטעהו .ואמרו א״כ החמירה תורה

בעצמו ,אבל להטעותו אסור עכ״ל ולא

על גזילו של עכו״ס כ״ש גזילו של ישראל

מפורש בדבריו ,אם איסורו משום גזל ,או

עכ״ל [ובהמשך כ׳ שיש גם איסור גניבת

משום גניבת דעת  -אבל יעוין עוד בל׳

דעת] .ולב׳ ק׳ לפ״ז למה כ׳ דבמוכר

הרמב״ם גניבה הלכות פ״ז ה״ח .וכן אסור

נבילה בתור שחוטה ,שאסור משום שפת

להטעות את הגוי בחשבון אלא ידקדק

אמת ,תיפוק לה משום גזל ,וצ״ל דאיירי

עמו ,שנאמר וחישב עם קונהו אע״פ

באופן שלא לקח ממנו יותר ממחיר נבילה

שהוא כבוש תחת ידך ק״ו לעכו״ם שאינו

וכל הנ״מ רק בזה שהגוי מכיר לו טובה.

כבוש תחת ידך והרי הוא בכלל כי תועבת

נוע׳ בכ״ז בספר קובץ על הרמב״ם אי

ה׳ אלקים כל עושה אלה כל עושה עוול

הר״מ פליג על הריטב״א].

מכל מקום עכ״ל .וביש״ש ב״ק הנ״ל

וביש״ש שם כ׳ דלשיטה זו יש חיוב

פירש שהוא משום גזל ־ והנ׳ מוכרח כן

השבה - .וכן נ׳ לדייק מל׳ המאירי ב״ק

שהרי העתיק כאן הגט׳ ב״ק קי״ג :דילפא

שם

מהאי קרא שגזל גוי אסור ופירשה על

בהשתדלותו ,אין חיוב השבה ,עכ״ל ומ׳

וז״ל

שאם

הטעות

עליו
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שלא

דרכי•

חושן

שאם הטעהו יש גם חיוב השבה - .ויש
בזה ג״מ לפי״ז גם

בפירוש המרדכי

שפא

ששרי ,או דאף לדעת האוסרים אין חיוב

השבה.

שער

אבל ק׳ להוכיח מזה כיון שבסימן

המשפט שמ״ח סק״ב ,לשיטתם אין אסור

קעו .סעיף יב .יש דיון ברמ״א שם גם על

אלא משום גניבת דעת ולמש״ב אין זה

חלוקת גניבה וגזילה  -וע״כ א) דאו דקי״ל

מוכרח - .ובעיקר הדין שיש בזה איסור

כנתה״מ סימן שמ״ח סק״א שגם בגזל כל

גזל  -כן נ׳ דמבואר גם בלשון שו״ע הרב

חיוב ההשבה רק משום ח״ה .ב) או כדעת

בהלכות אונאה סימן יא .ת״ל אסור

המקנה בקידושין שאין חיוב להשיב גוף

להטעות לנכרי וכן כל מרמה שבעולם

החפץ אלא דמיו .ג) או דאיירינן אחר

אסורה במו״מ ואפילו לנכרי ,כגון אם יש

יאוש וכדעת הסוברים דיאוש לבד קונה -

מום במקח ,צריך להודיע ללוקח אע״פ

ומיהו שני הדרכים נ׳ דלא שייך בטעות.

והסמ״ע

שמ״ח

םק״ו

שלדעת

שהוא נכרי שהרי זה מטעהו וגונב דעתו,

אם אינו מודיעו והרי זה כגונב ממנו ממון
ואסור מן התורה כמו שיתבאר בהלכות

גזילה עכ״ל וגם בהלכות גזילה כ׳ כעי״ז.

ו)

יש

להסתפק

במי

שחייב

כסף

לשלטונות במקום שיש שם דינא

דמלכותא דינא ,האם מותרת טעות הגוי -

ולב׳ היה מקום לתלות ספק זה בטעם
הדין שאמרינן דינא דמלכותא דינא ,דאם

ה)

ומיהו מה שנקטו אחרונים ז״ל

יסודו קבלה  -שקיבלו ישראל על עצמן -

דלשיטה זו שהטעיית גוי אסורה

דאם לא יקבלו יגרשו אותם מן הארץ

משום גזל א״כ יש עליו חיוב של השבת

ןוכמש״ב רשב״א נדרים כ״ח .בשם ר״א

הגזילה ,אין זה פשוט  -דלב׳ בשו״ע

ממיץ ,הרא״ש הר״ן שם ועוד] .או כלשון

בכמה דוכתי מ׳ שאין חיוב השבה ,ויעוין

רשב״ם ב״ב נד :שניחא לבני המלכות

בזה בשו״ע סימן קפ״ג רמ״א ס״ז שאם

לקבל חוקי המלך ,לב׳ אינו עדיף על כל

מישהו עשה סחורה עם גוי ובא חבירו

התחייבות לגוי דכשהגוי טועה ,מותר

וסייעו והטעו העכו״ם חולקים הריוח -

וא״צ לומר לו  -אבל לדעת הסוברים

ומ׳ נתה״מ ביאורים שם סקי״ב ,שהוא

שהוא הלכה בעצם [וכלשון רש״י גיטין

הפקר וזכו בממון  -ומ׳ דאין בזה חיוב

ט :ותום׳ רי״ד שם והובאו הדברים גם

השבה  -וזה או משום דאין הלכה כשיטה

באו״ז הלכות ערכאות] .שהוא משום שעל

זו ,והיינו דכיון דנחלקו הראשונים אי שרי

הדינים נצטוו בני נח ,או כדעת הב״ש

להטעותו אם הטעה יכול לומר קים לי,

אה״ע סימן כח סק״ג שהוא תק״ח [ובדבר
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דרכי

שפב

חושן

אברהם ח״א סימן א סק״ב כ׳ שהוא

מ׳ הדברים שישנו איסור בעצם לרמותם

של הפקר ב״ד

 -וצריך רק לברר אי סבירא ליה כן בכל

הסקר] - .ויש בזה עוד כמה דרכים  -הרי

טעות גוי  -או שבשאר גויים שרי אף

לפי כל הנ״ל יש להסתפק שמא טעותו

להטעות ורק הוכיח מסוגין דלמוכס אסור

אסורה ,ומפני שהוא חיוב בעצם - .ולב׳

לרמות.

מהתורה

וכעין

הדין

ד״ז מפורש בסוגיין ב״ק קי״ג .שהגמ׳

הקשתה על ההיא דמוכסין איך שרי

ז)

ובשו״ת חוט המשולש סימן יז .כ׳

לרמותן ותירץ שמואל במוכס העומד

דדעת הרמב״ם דהמטעה גוי אין

מאיליו ושאלה הגט׳ ע״ז ,הרי גזל גוי

עליו חיוב השבה ,־ והסביר הטעם שכל

אסור והתירוץ למסקנה הוא ,שהפקעת

האיסור משום גניבת דעת [וע׳ לעיל

הלואתו מותרת ,ותיקשי למה לא תירצה

סק״ד ,שמל׳ הרמב״ם בכלים ועוד כ״מ נ׳

הגט׳ דשרי להטעותו  -ולשיטת הסוברים

לב׳ שאסור משום גזל ושלא כדבריו].

דלהטעותו אסור ניחא  -אבל ק׳ לשיטת

וראיתי מביאים בשם ספר תשורת שי,

תוס׳ ודעימיה שלהטעותו מותר - ,ולא

סימן תקמ״ט [אין הספר וז״י] .שמי שמכר

מ׳ בלשון הגט׳ שדברי שמואל הם תירוץ

בחנות לגוי בהקפה והגוי לא פרע בזמן

נ׳

והישראל המוכר רוצה להוסיף בחשבון

דלהטעות את המלכות אסור לכו״ע -

הגוי כפי שיעור הריבית בדיניהם וכ׳ שם

ואכתי יש להסתפק אי טעותו מותרת- ,

דאסור דהוי גניבה ממש ־ ואין זה ברור

ויעוין בזה בת׳ הרי״ד תשובה נג .שכ׳

לענ״ד ,דכל שרשאי להוציא בדיניהם נ׳

את

דרשאי לבא עליו בעקיפין לא מיבעי

בדינא דמלכותא

לשיטת הרמב״ם שאיסור הטעיה משום

דינא ,כ״ש שמתחלל שם שמים לפני

גזל  -אלא אפילו נימא דאסור משום

ההדיוטות ולפני הגויים שאסור להטעותם

גניבת דעת  -נ׳ דרשאי לשקר כדי להציל

אלא א״כ טועה הגוי מעצמו עכ״ל  -ולב׳

ממונו וכמש״כ בענף א.

חדש

שם

על

הקושיא

השואל,

המלכות,

וז״ל

הנ״ל

בנידון
אבל

-

אלא

שמרמים

דינים העולים בדין טעות גוי

א>

נחלקו הראשונים אם מותר להטעות גוי ומתירים בזה א) תום׳ ב) רא״ש ג> טור,
לפי גירסת דפוסים ישנים ד) ויש לדון כן בדעת רש״י [ע׳ ענף א .םק״ב]

ואילו אוסרים מצינו א) מרדכי כ> ראביה ג> רמב״ם ד) הגה״ט ה> ר״דו ו) סמ״ג ז) וע׳
בכנה״ג הגהת טור אות ג .שלכמה נוסחאות ,כ״ה גירסת הטור ח) זו פשטות דעת הרי״ד
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דרכי

חושן

שפג

ru3״!n 1234567

ט) וליש״ש זו גם דעת רש״י וכן הכריעו א) היש״ש .כ> וכן מ׳ הש״ך סימן שמ״ח סק״ג

שהעתיקו ג) שו״ע הגר" ז ד) תשורת שי ה) אדמת קדש.
וכיון שהרמ״א לא הכריע  -נ׳ דיש להכריע לאסור ,דלדעת שו״ע הגר״ז והיש״ש הנידון
לאוסרים הוא מדאורייתא וזו ט׳ הרמב״ם והריטב״א.
ב>

לענין חיוב השבה בשער המשפט כ׳ שהוא שנוי במה׳ ולמרדכי וסמ״ע אין חיוכ
להחזיר ולמהרש״ל חייב להחזירו ועמש״כ בזה ענף ב - .ומסתבר דלדינא א״א

לחייבו להחזיר ,במקום שאין חשש ח״ה [דגם הגזל ממש רבים הסוברים דפטור וכ״ש

הכא!
ג> לשקר בהדיא לצורף להטעות ,יש להסתפק אם מותר אף לדעת המתירים להטעות.

ד)

לשקר בהדיא לצורך ריוח  -דהיינו לקבל ממון מהפקר ,אפשר דתלוי בהנ״ל והגאון
בעל קרית מלך וכן הגר״ג שליט״א אוסרים בזה - .ונלענ״ד שאין חילוק בין אמירה

לכתיבה
ה> בנידון השאלה של טיפול השינים לפי הנ״ל יש לאסור אלא שיש ליעץ לה -
ו)

שתמצא לה רופא כללי ותלך איליו מם׳ פעמים כדי שתוכל למסור כתובת אמיתית.
כתוב בספר חסידים שאותן שמחרפים את הנכרים בשעת שאילת שלום והנכרי

ז)

סבור שאמר לו טובה חוטאים כי אין לך גניבת דעת גדול מזה.
גם באופן שמותרת טעות גוי ,חשוב לזכור דברי באר הגולה סימן שמ״ח שב־ וז״ל
ואני כותב זאת זכרון לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו

העכו״ם ולא הצליחו וירדו מנכסיהן לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה ורבים אשר קדשו
ה׳ והחזירו טעויות העכו״ם בדבר חשוב ,גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם

־ וכמדומה שלדידן הדברים ק״ו שכיון שמצויין מאד בעוונות רמאים  -חייבים להמנע
מזה  -כדי לא להתרגל בדרך שקר ולעשות סייג לתורה.
והנראה כעין מקור לדברי באר הגולה בתנא דבי אליהו פרק טו .מעשה שמכרתי לעכו״ם

אחד ,ארבעה כורק של תמרים ומדדתי לו בבית אפל מחצה על מחצה ואמר לי אלקים

על השטים ואתה יודע על מדה שאתה מודד לי והחסרתי לו שלשה סאין של תמרים,

ולאחר מכאן נטלתי המעות ,ולקחתי בהן כד אהד של שמן והנחתי אותו במקום שמכרתי

התמרים לעכו״ ם  -נקרע הכד ונשפך השמן והלך לו  -אמרתי לו בני ,כתיב לא תעשוק
את רעך ולא תגזול רעך הרי הוא כאחיך ואחיך הרי הוא כרעך הא למדת שגזל עכו״ם
אסור .עכ״ל ־ ויעו״ש עוד דברים נפלאים בזה.
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שלחן ערוך אורח חיים.
ועליו עני ביאורים סביב  .מקראו בעמם

מקור חיים .חלסי בחיים.
האחד

מציין מקור כל דין .והשני הערות וביאורים באיזה מקופות בדברי מ״ז
מ״ל וסר״ם .ונם חידושי
וחט״א ושו״ע בעל תתניא מהגאון אלקי
דינים היוצאים מדבריהם דל «

לש״ץ

ומסודר על סדר הא״ב.
יהי ,נקל טל סמטיין למצוא' כל דבר סאן מ״ע או״ח ובאחרונים באוחיוחיו מל דגלו לביח אבוס ע כאשר
מבואר בשער המפתחות פעל״ד  ,וכל יהגה בסאר הזה יוכל לידע כל דיני הש״ע אז״ח פל סדיו כי חיים
הס למוצאיהם .ומוממני כל המעיין בסכר הזה מל המוב יזכר ממי ייסף הסו״צ דק״ק טשעהרץ .נץ ומד של

למען

המהצדיקאיש אלקים קדוש לאברהם ראביצענקיר מסלמידי הבעש״ט זצוקלל״ה° .גאום 0יוסף 0הלוי
מם הטלל מלמה מיטה ניממרי0 ,דרכי °החיים  .ונס "חלקי "בחיים אשר מלקי אמרה משי נימסר"0 ,יוסף °בן

°זאב

מכמן ממש ״חלקי ״בחיים .ושאר הכרמים מטאריס בהקדמה .והרימוהי ידי לה ,אשר יוציא לאמימחשמי
למען לא עט לריק ח״ג .ונהי ,פהמחליס מזוכים לחזיה במטס ס . ,אמן בן יהי רצון:

fizjtJtr 1

נדפס

בפיעטרקוב
0WH3,

המשובח של הגביר הרבני הנגיד לכי'

פ^בל ב?5לכאטאדםק^

לפרט יבחרת בחיים .פחטעעהרץ יע״א.
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מקור חיים

לדכי היים

מקוד חיים

יג»

2

[א] ישעיה כ״ז [ב] כל לשון זה העתקתי מספר כד הקמח מקודם בריאחשמים ואק וכךהול״ל בראשית בראאלקיסאת
־^מהגאון רבעו בחיי במוח אמונה [ג] ירמי׳ למד השמים והארץ הי׳ תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ט״כ פי'
[ד] דברים ד׳ [ה] משלי ד' [ו] ספל חרדים ס״א [ז] זוהר הגאון יעבץ דה״ק דמלת בראשית׳הוא הקדמה כמושכל
השדוש ס׳ וארא בר״מ ד׳ כ״ה [ם] ס״ס מכוח ד ,כ״ד ע״א מחבר ספר כוחב הקדמה ומהקדמה יוכל להבין מהוס
[ט] ספר כד הקמחהנ״ל וספר
הספר בן הקב״ה נחן לנו
חרדים סג״ל [י] ש״ס מכוח ד
התולה וכתב בראשיח כלומר
ובו נ׳ חלקים .
כ״ד [יא] כן פי׳ בספר אור
ההחחלה וההקדמה של המורה
החיים מהגאון ר׳ יוסף יטבץ חלק א מבואר מעלת האמת ואמונה ואיסור אונאת דברים.
צריך אחה לידע אשר ברא
דהקשה לפי׳ רש״י ז״ל דפי׳ [א] כתייב פתחו שערים ויבוא טי צדיק שוטר אלקים אח השמים וכארץ והוא
בראשיח בריאת שמיס וארץ
אטוגים [ב] עיקר התורה וחטצוח הוא כבורא יחיד ומיוחד והארץהיתה
הימה הארץ חוהו ובוהו קשה האטתה כי מי שאין לו אטונה נוח לו שלא נברא והוא בתחלח הבריאה תוהו ובוהו וזה
דא״כ דהכחוב מספר להודיענו מצוה תלוי׳ בלב והוא שיאטין אדם שיש לעולם בורא עיקר תכלית התורה והמצוה
דקודס בריאת שמים וארץ הי׳ נמצא יחיד והוא טשגיח בעולם השפל בטין האדם וכשיהי׳ לך אמונה זה אז סוכל
מושך א״כ למה קאמל והארץ בכלל ובפרט להוציא טלבם של כופרים והפושעים להבין את כל החורה ודפח״ח
הימה חוהו ובוהו הא עדיין
[יב] רמב׳ם פ׳א מהל׳ יסוד
והמורדים כהקב״ה שאומרים שאין ההשגחה שופעת
התורה
לא נבראת הארץ דהא מספר טגלנל הירח ולטטה כו׳ והיא שביאר ירמי׳ הנביא
מקודם
[ג] ע״ה גדול העצה ורב העלילה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לחת

אמת mW

לאיש כדרכיו כפרי מעלליו לטדנו ענק ההשגחה במין האדם בכלל ובפרט בדי לקבוע בלב ענק ההשגחה
ולעקור שורש אמונת הכופרים כו' ומתוך אמונת ההשגחה יניע אדם לאמונת הנבואה והתורה שיאטין כי יצא
מאת הבורא יתעלה שפע ההשגחה 'אל האדם עד שיתנבא ותנתן התורה על ידו והתורה הזאת הצלחת נפשו
של אדם בה יושע תשועת עולמים בה ילמד ליישר מעשיו ועטה ידע דרכי החיים בכל פרמי פעולותי' בטהרת
טפו ומחשבתו ותיקון נפשו ושדותיו וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ונצטוינו בה שלא
נשכחגה במ״ש [ד] השטר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ענין הכתוב הזה
שלא נשכח אחד מעיקרי התורה והמצות שנתנו לנו והגיד לך שאם נשכח שהיא עון עצום נוגע עד הנפש ולזה
הזכיר נפשך ובמה יתרצה זה אל אדוניו וימלט מהשבחה שנזכיר אותם תמיד ונהגה בה יומם ולילה ואז יהיו שמורים
בלב והוא שהזכיר שלטה הטע״ה [ה] אל יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך ביאר הכתוב נם אם יש לך עסקים וטרדות
או יבואו עליך מקרים תכופים זה אתר זה אל יליזו מעיניך אותם העסקים והמקרים מהיות המצות תמיד לזכרון
ביו עיניך כו׳ [ו] ויסוד היסודות ועיקר הכל לידע שיש אדון יחיד קדמון בלי ראשית בלי תכלית הוא המציא
כל הנמצאים והוא משניה בחם ומנהיגם וקיומם י וחיותם מטנו יתיש כו׳ ווו היא הטצוח ראשונה שציונו ד'
[ז] פקודא דא קדטאה דבל פקודין כו׳ למנדע דאית שליטא עילאה דאיהו רבון עלמין כלהו כו׳ וברא לי׳ לבר גש
מעפרא ונפח באפוי נשמתאדחיי כר נפקוישראל ממצרים לא הוו ידעו לי׳ להקב״ה כיק דאתא משה לגבייתו פקודא
קדטאח דא אוליף לון דבתיב וידעתם כי אגיד׳ אלהיך המוציא אתכם בו׳ מסיק כד יהב קב״ה אורייתא לישראל
בטורא דפיני טלה קדמאה איהו אנכי ד׳ אלקיך הבא איהו רזא דפקודא קדמאה למנדע לי׳ ולפי שמצות זו היא
שורש כל המצוח לכך חשרת עלינו נבואה בפיני ודבר אלינו פגים בפנים והשטיעונו אותת מפיו וגם צונו מפיו
שלא יעלח על לבנו שיש לו שני לעצמותו שנאמר ולא יחי׳ לך אלהים אחרים על פני וכן אמרו הזיל [ח] אגבי
ולא יהיו לך טפי הנבורח שמענום ותרי״א מצות שטענו מפי משה שנאמר תודח צוח לנו משה תודח בניטטריא
תרי״א ומהו זח שכתב ותופשי התורה לא ידעוני כו׳ וכתיב כי אם כזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי
והלא ידוע זו זיל קרי בי רב הוא ואפי׳ ע’ח שבישראל יודע אותש אלא מכאן אתה למד שפירוש ידועה זו כעין
דאית בתוקף האמונה דומה למשכיל בעיני שבלו כאלו רואהו בעיני בשרו 'דאע׳־נ דאיהו לא הזי מזלי׳ חזי כו׳
ושלמה המע״ה אמר ההכם עיניו בראשו פי׳ עיני שכלו בשרשו שהוא יח׳ ראש כל ראשים סנת כל סבה [ט] ובדי
להודיע שהאמונה עיקר כל התורה כלה לבך מציגו שכל המצות כולן בניות ומיוסרות עליה שבן דרשו חדל
[י] בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יתי׳ [יח] ובשביל שעיקר התורה והמצות היא אמונה
פתח חקב״ח את התורה בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ פי׳ בראשית ,קודם שיתחיל לקיים התורה
והמצות צריך לחאמק באמונה שליטה אשר ברא אלק־ם את השטים ואת הארץ [יב] וזח הוא יסוד היסודות
ועמוד החכמות לידע שיש שש מצוי ראשק והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים בשמים וארץ ומה שביניהם
לא נמצאו אלא מאמיתת חמצאו כו׳ וכל הנמצאים צריכים לו וה*א ברוך הוא איט צריך לחם כו׳ והוא שהתורה
אוסרת אק עוד מלבדו בלומר אק שם מצוי אמת מלבדו כמותו .חטצוי חזה הוא אלתי עולם אדק כל ח»רץ והוא
המנהיג
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בד׳ נ״ט ע״ב ד״ם סוץ[כב] רמ״א בחו״מ סי׳ רכ״ח ג״ח ע׳ב פסחים קי״ב ע׳ב [כט] ש״ע חו״מ שם [ל]רש״י
ב״מ ד׳ נ״ח [לא] ש״ע מו״מ
סעי׳ א׳ והוא לעת הגמק״י
[«]זהפשומדאיןטונתהרמ״א תסנהיג תגלגל בכה שאין לו קץ ותכלית בבה שאין שם [לב] איוב קם׳ ד׳ וחבריו
דווקא למי שהוא ירא שמיס לו תפשק שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב כלא של איוב שאמרו לו בן מפני
אסור להונות אבל למי שאינו מסבב והוא כרוך הוא המהבב אותו בלא יד ובלא שהיו ממוח דברים כלפי השגחת
ירא שמיס ומדקדק כ״כ במלות טף [יג] וטבל האמונה הוא שיאהב האדם האטת השי״ח והיו מצדיק עצמו והיו
מותר להוניהו דהא הנמ״י ילין ושיבחר וידבר נו וזהו שאמר זכרי׳ הנביא [יד] אלה מרשיע מות הדין מש״האמרו
זה פהא דאפר ל״ת בר אידי הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו לו אבל בלא״ה אסור לומר
עם שאתך בתורה ובמצות ור׳ח אטת וטשפט שלום שפטו נשעריבם וכן אמר שלטה לחבירו כן אפי׳ בלשון תוכחה
לא בא לאפור,י לק מי שאיט המע״ה [ט.י]  r^wאטת תכון לעד פי׳ טי שיש לו רא״ש שם בב״מל' נ״ח [לג]ש״ע
מקיים כלל התורה והמצות אבל שפת אמת והוא נזהר בדיבורו שיוציאם על קו חו׳מ שם [לד] ש״ס שם וש״ע
מי שמקיים השורה אעפ״י האטת הדיבור ההוא יצליח ריבון לעד ויאטינומו חו״מ שס שאשהרכה בעבע ועל
שאינו ירא השס כ״ה קליק בי׳ ככל דבריו כי הבריות יחזיקהו באיש אטת כיון שהורגל צער מעע היא בוכה ושערי
טס שאתך בחורה ובמצות ופשוט כל יטיו לדבר אמת ועד ארגיעה לשון שקר כי טי דמעות לא ננעלו [לה] ש*ס
שיש לו לשק שקר לא יאמינו דבריו אלא עד רגע
למ״א
יבמות
בי השומעים דבריו לא יאמינו בהם רק לשעה ואורב
כאשד יבקרו דבריו ויחקרו אותם יכירו כי שקר הם ובא הכתוב להזהיר את הבריות שיהיו טהורים בדיבורם
שלא ידברו רק אמת ,אפי׳ בספור דברים אע״פ שאין הספור ההוא עיקר כו׳ וטי שמרגיל לדבר שקרים סופו להעיד
עדות שקר ובן אטר שהטע״ה [עז] ויפיח כזבים עד שקר בו׳ וכל הטכוין את פעולתיו אל האטת הוא המתקרב
אל הבורא יתיש שהוא אחד אטת [יז] והתורה נקראת אטת דכתיב אמת קנה ואל תמכור [יח] וגם התורה
טתחלת באמת בראשי״ת בר׳א אלקי״ם סופי תיבות אמת ברא אלקים את נ״ב סופי תיבות אטת וטרח האמונה
נמשכת מן האטת שהוא הקב״ה ע״ב צריך ליזהר שיהיו משאו ומתנו באמונה ובל טי שיחפוץ קרבת אלהיט
יצטרך שיתנהג במדת האמונה בטרם ולא להונות הבריות אפי׳ באונאות דברים אסור שנאמר ולא תונו איש את
עטיתו ויראת טאלקיך [יט] זו אונאות דברים אסר ר״י משום ושלי גדול אונאות דברים מאונאות טמון
שזה נאסר בו ויראת טאלקיך וזח לא נאטר בו ויראת זה בגופי וזח בממונו זה ניתן להשכין וזה לא ניתן לתשבץ
[כ] אטד רה בל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה דהצועק על אונאות דברים נענה מיד [כא] לפי שצער הלב
הוא וקרוב להוריד דמעות ושערי דמעות לא ננעלו [כב] וי״א דאין מציוץ על אונאות דברים אלא למי שהוא ירא
השס אטור להונות אותו אבל ־טי שאינו ירא ד׳ [בג] היינו שאיט מקיים תורה ומצות טוחר להונות אותו באונאות
דברים דכתיב ולא תונו איש אח עטיתו דרשינין עם שאתך בתורה ומצות אל תוניהו אבל טי שאינו אתך בתורה
וטצות מותר להוגיחו [כד] וכן טי שמאנה את עצטו [כה] היינו שמזלזל בכבוד עצטו ונפשו ג״ב טותר להוניחו
[בו] וכן טי שחונה אזתך באוגאות דברים גם אתה מותר להוניהו [כז] כיצד היא אונאות דברים לא יאטר בכסח
אתה רוצה ליתן הפץ זח והוא אינו רוצח לקנותו [כח] או שאין לו דטים אלא שכוונתו להטעות את הכירו
ואח״ב כשלא יקנה יכיר הנידו שנתטין להטעותו ויצר לו [כט] חיו המרים טבקשים מטנו לקנות תטאה לא
יאמר לחם לט אצל פלוני והוא יודע שאין לו לפלוני תביאה אלא שטתטין להתל בו דרך בזיון או להתל בחטרים
[ל] אע״ם שיטל להתנצל לאטור לו הייתי סבור שיש לפלוני תטאה לטבור או הייתי חפץ ליקה טקח זה
הר זה רבו ־הטהור ללב וע״ז נאמד ויראת טאלהיך אני ד׳ [לא] היו הבירו בעל תשובה לא יאמר לו ובור מעשיך
הראשונים היו יסורים נאים עליו לא יאמר לו בדרך שאמרו חביריו [לב] של איוב לאיוב זטר נא טי הוא
נקי אבד [לג] אם נשאלה שאלה על דבר הבטח לא יאמר לטי שאינו יורע באותו חבטה טה תשיב בדבר זח
או טח דעתך בדבר זה וכן כל כיוצא נו בדברים אלו שהם צער חלב אעפ״י שאינו טחייפו בגנאי ודופי שיש ט
עתה ואינו מבנהו בשם רע ולא מביישו ברבים ט״ט יש בזה איסור אונאית דברים ובן המבנה שם לחטרו
אפי' אם הוא רניל באותו כימי ואינו מתבייש בו אם זח טונתו יביישו אסור משום אונאות דברים [לד] וביותר
צריך ליזהר נאונאות אשתו שלא לצערה בדברים מתוך שרטעתה מצוץ אונאתה מטהר לבא ובל הדברים האלו וכיוצא

1

נדברים אלו הן הן הדברים הטטרים ללב שנאטר כהם ויראת טאלקיך אני ד׳ וצריך ליזהר בהםמאודן?אע*נ
דטדת האטת היא העיקר התורה והטצזדז ובטש״ל [לה] יש דברים שמותר לשנות בהם ולנטות קצת מן האמת
צוח לשנות מפני חשלום
כגון שמותר לשנות בדבר השלום וטצוח לשנות ספני חשלום שהקביח

שנאמר

,
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לבר יבמוח ד׳ ס״ה ע״ב [לו] שמואל ׳ סי׳ ס״ז [לז] מ המוס׳ ב״מ
האומר דבר
אימא האומר
(א) ףעך| בש״ס ברבוח ר כ״ז ע״ב ויחא
שלא שמעמסירכו גורם לשכינה שנסתלק ד׳כ״גע״בד״הבאושסיזא דהניחלחמילידמותרלשנוס הוא
מישראל וכת ,.המהרש״א בחידושי אלדות אבל מצינו בכמה מפני דרכי שלום [לח] ש״סב״מ ד׳ כ״גובחו״ס סי׳רס״ב
דוכתי דגם דבר שלא שמעו מרבם אמרו חכמים מסברא סעי׳ כ״א [לט] חוס׳ שה ד״ה במסכת׳ דווקא אס בא לנסוסו
אבל אס שאל אותו להורוח לו
,
L .
ואפשר לומר דדבר שאיט '
מסברא לא אמרה ר״א בשם [לו] שנאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול הדץאו להסלמד אל יגמנסאלא
רבו כיון שלא שמעו מסיו עכ״ל והרגני וכתיב ויאמר ד׳ ענלת בקר תקח בידך ואמרת יאמר לו מיד דכסיב ושננחם
ולכאורה נראה דהמהרש״א לזבוח כו׳ וצוה הקכ״ה לשנות מפני חשלום מש״ח שיהי׳ ר״ת מחודדים בפיך
סי׳ הא דקאמר דאמר דבר עבידי רבנן לשנות בדיבורייחו בשלשח דברים אלו/ץ[מ]חוס׳שסורמ״אמזו״משם י
שלא שמע מפי רבו כו׳הכוונה [לז] שהם מפני דרבי שלום [לח] חייגו בטסכתא [מא] כ״כ הסוס׳ שם ורמ״א\
אע״ג שהוא יודע בעצמו דבל ששאלוהו חבירו על טהכתא אחת אם חיא סדורה הניל שנאמר מצרך רעהו בקול
זה מ״מ אסור לומר דבר זה בידו [לט] כנון שבא חבירו לנסותו אם יודע אעפ״י גדול קללה חחשב לו אבל בין
מדנפסו מש״ה הקשה מכמה שסדורה היא לו מותר לשנות ויאמר לאו דחיא דרך בנ״א מהוגנים אדרבא אורח
חכמים שאמרו דבר שלא שמעו ענות ובפוריא אם שאלוחו חבירו [מ] אם שבבת על טוב מהו אומר כל מה שפרח
מרבים וא״ל דמייג* שלא היו מטח זו אעפ״י ששבב יאמר לא פץ יראו בח קרי בעה״ב לא טרח אלא בשבילי
שומעים מרבם ומסופקים בד״ז ויתננח עליו ובאושפיזא ששאלוהו על אושפיזא אם כדאיסא בס״ס ברכוה ד׳ נ״ח
אסור לומר ובזה מייריבברכוס קבלותו בסבר פנים יפות יאמר לא דשטא [מא] ישמעו [מב] כ״כ בססי אור זרוע
ואוסם החכמים שאמרו אעס״י בני ארם שאינם מחוננים ויקבצו עלץ ויכלו ממונו אבל הגדול בהקדמסו בדרשוסאלסא
שלא שמעו מרבם מיירי שהי׳ בין בני אדם מהועים מצוח לומר מאמת דאורח טוב ביתא וכ״כ שם הסמ״ע כסוימ
יודעים ד״ז בבירור בלא ספק אומר כל מת שטרח בעח״ב לא טרח אלא בשבילי סי׳רס״ב סי״קמ״ד [מג] מ״א
ז״א דהא צש״ס יומא דף ס״ו [מב] וחדורשי רשימות נתנו סימן לשלשח דברים באו״חסי׳קנ״וס״ק5׳[מד]ססר
דר״א לא אמר דבר שלא שמע אלו אלף הוא נוטריקון אלף לא פיך כלומר למוד חסידים סי׳ תכ״גואע״ג בש״ס
מרבו והתם מיירי דל״א היו לשונך'לומר איני יודע■ אלף’ נוטריקין אושפיזא שמביאלאי׳מהאדקאמרהקב״ה
יודע מעצמו כמ״ש שס לא למוד £וריא [מג] וחא דמותר לשנות משני חשלום לשמואל ואמרתלזבוח לד׳באשי
שהסציגן •בדברים עיי״ש בסי׳ חיינו בדבר שבכר עבו* ולא בדבי שיחיו לחבא הרי שציוה לפרוס אפי׳ להבא
רש״י שר״א היו יודע אפ״ה [מד] כגון אם אחד ביקש טחבירו שילוח לו מעות למשוח לדוד הסס נמי ככר עבר
לא אמר כיון שלא שמע מרבו ואינו מלוח לו בי ירא שן לא ישרע לו אץ יבול הדבר שהרי כבר .נסן הקניה
ומש״ה הקדים מהרש״א להביא לשנות ולומר איו לי מעות אע״ם שיש בזח מפגי המלכוס לדוד ולא היו מחוסר
משים יומא הנ״ל מר״א דמיילי דרבי שלום [מה] מי שתלך למקום ותוא מקום שאין אלא משיחה כ״כ המפרש שם
שהי" יודע מעצמו אסי״ה לא טבירים אותו וחם סוברים שחוא שנה חרבת ומכבדים ואע״ג דבמסכחא מותר לשמם
כך לומרשלאלמדומשנהממהשסוא
אמרו ועין שסיר הקשה מכמה אותו ביותר צריך לומר לחם לא שנותי כל
חכמים שהיו אומרים אטפ״י הרבה [מו] האומר דבר בשם חכם שלא גמרו טמנו עתה התם משום ענוה שלא
ר/שלא שמעו מרבם אבל אינו נורם לשכינה שתפתלק [מז] גיוגקא סברת עצמו להחזיק טובה לעצמו מותר
מובן מה שחי׳ המהיש״א אסור לתלות באילן גדול בחכם שלא נטרו ממנו אבל דהענוה גדולה יוסר משלום
בלשונו למדבר שאינו מסברא אם שמע מחכם ואינו יודע מטי ששמע סתם בשש [מה] מ״א שם בשם הר׳ש
לא אמרה ר״א בשסרבג כיון חבם גא״י ממי יבגל לגמר בשם גדול אכל אם יגדע [מו]ברטסד׳כ״ז ובסוף מס;ס
שלא שמע מסיו משמע דדוקא מאיזה חכם שמע אסור לשנות בגדול אתר [מח]וי’א כלהומ״אשסס״ק ב׳[מז]כ״כ
בשם רבו לא אמרה אבל משמי׳ אפי׳ אם יידע מאיזה חכם שמע רק שלא יקבלו טסנו א״רלמרןמהשהקשההמ״אשס
דנסשו אמרה הא ר״א לא אם יאמר בשם חכם זח מותר לשנות לומר בשסנדול ע״ז מש״ס עירובין ד׳ נ״א
אמר כלל כמבואר שם בש״ס אחר שיקבלו טמנואם נראה לו שחלבה כך ובן עיקר  .ופסחים ד'י״ב דמוסר לאומרם
דהסליגן בדברים ולמה כתב (א) וטבל מקום נראה לי דווקא שלתא דאינו משברא בשם אדם גדול אם ניראה לו
המהלש״א דר׳א לא אמרה רק הלכת פסוקה בלא סברא אסור לתלות באילן שהלכה כך וט״ו מתרץ הא״ר
בשם רבו משמע הא משמי׳ גדול אבל מלתא דחיא מגד חהברא והיא פלחא דדווקא סכרח עצמו אסור
רנסשואמלה וז״א ועוד קשה דטסתבר לבולי עלטא דגראח שהיא סברא ישרח לסלוח באילן גדול ובטירוצץ
סיירי ששמע מאכם ומובא
ומקובלת
מא שסיים המהרש״א כיון

5

ד א שלזע מסיו משמע דוקא

אצל אצ’5שצ #1מצןציאמוסר לומר בשהרבואע״סשלא שמעו
מפיו

בסמ״ג שם באו״ח

סי׳ קנ׳ו

כלה מיייי שיקבלו* ממט אפי׳ לא ימלא בארס גלול אאיר
לשנות
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ירחיים
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חלקיבמיים

לשנו׳ובעילוביןמיירישלא יקבלו ממנו מוחל לחלוח באילן גדול מעיו הא בסוךמסבח הלה מבואר דסאומר בשס חכסשלא אמרו
אע״ג דמשמע מדבריו דלתי' זה אס לא יקבלו ממנו מוחי גורם סילק השכינה אבל האמח הפשוט נראה בכוונת המהיש״א
,לתלות באילן גדול אפי' סברת עצמו מ״מ כיקדהוא ספק איזה ע״ס מ״ש הרמב״ם בפ״ה מהל ,תלמוד חולה סל' מ׳ וז״ל ואל
סי׳ עיקר לזאת נ״ל להכריע דבכה״ג לשני התירוצים מותר יאמר דבר שלא שמס מרבו עד שיזכור שם אומרו וכתב הכ״מ
שם וז״ל משמע דשמיעה ששמע
לשנות בין לסי׳ הא׳ ובין ,לחי׳
הג' זולת לחי׳ הב׳ אסור לשנות וסקובלת סותר לתלות באילן גדול אע״ג דהיא סברת מרבו רשאי לאמר סתס אעפ״י
אס יודע ממי שמע יש להכריע עצמו מותר לוסר בשש אדם גדול [מט] ואפי' בשם שלא יזכור שם אזמרה והטעם
לפסוקכשני התירוצים הנ״לכתי׳ רבו שהוא אדם גדול מותר לתלות בו אעפ״י שלא משוס דכל מה שהוא אומר
הא׳ונתי׳הג׳זדו״מ[מס] כ״כ שמע מרבו [נ] כל שאינו אומר דבר בשם ,אומרו מן הסתם מרבו שמע עכ׳ל
פמ״א מ״ש
המסרש׳א בחידושי אגדות בש״ס עובר בלאו [נא] וכל האומר דבר בשש אומרו מביא ועיין בשו״ח
ביטח ד' נ׳ז ע״ב ועיין מ״ש גאולה לעולם ובל זח היא בחידושי תורה בהלכה בפשטות בהקדמה מזה ותימא שלא
בסלקי בחייס[נ]מ״א סי׳קנ״ו התורה בנגלה אבל בחידושי תורה ברזין דאורייתא הזכיר ד׳הרמב״ם והכ״מסנ״ל
ס״ק ב׳ [נ״א] ש״ס ממלה בסודות התורה בנסתרות שבתורה [נב] אסור להוציא עיי״ש מ׳מ כוונתו ג״כ כמ״ש
ר' ס״ו נדה ד' י״ע [כב] כ״כ שום דבר מפיו דלא ידע ולא שמע מאדם גדול מקובל הרי דס״ללהרמב״ם הפי׳ בש״ס
בזוהר הקדוש בהקדמה לבראשי׳ איש מפי איש מפי אליהו הנביא כמומחארירל והבעל דאומר דבר שלא שמע מרבו
ד׳ ס׳ ויחרופ׳זולענ״ד הזוה״ק שם טוב וכולחוהברייא הקדושים דהתוא דלאו אורחי׳ הכוונה דאפי׳ משמי׳ דנפשו
מיירי רק מרזק דאוריית׳בסחרי ברזק דאורייתא וחדש מלח דלא ידע על נורייחון אסור לומר כל שלא שמע מרבו
תורה ולא בהלכה כמבואר לשק כדקא יאות ההוא מלח סלקא ונפיק לגבי ההוא טלה דהשומע יטעה לו דמן הסתם
איש תהפיכות לשק שקר מגו נוקבא דתחומא רבא קיבל דבר זה מלבו אם לא
הזוה׳ק כמ״ש בפנים :
[א] ספל כד הקמח [ב] כבת לחהיא נוקבא דאקרי חטאה דתטן אתתקפת לקטלא שיזכור בפי׳ דאמרה משמי'
ד׳ ל״א וחוס׳ סנהדרין ל' בני נשא ררמנא לשזבן א״ר שמעון לחברייא במטותא דנסשו ולא בשם רבו אמנם
ז'[ג] לבון הטור חו״מ סי' מניינו דלאתפקין מפומייכו מלח דאורייתא דלא ידעתין עדיין קשה מה הקשה המהרש״א
הרמב״ס ולא שמעתק מאילנא רברבא כדקא יאות בנין דלא מכמה מכמים דאמרו אפי׳ דבר
בשם הרמב״ס
שם בשם
עור שם
רכ״ז [ד][ סור

והרא״ש וכ״ב ררמ״א בש״ע
חו״מ סי' רכ״ז דאשי׳ פרומה
אחת חייב להחזיר אס יש
שיתבאר
בפרוסה זו שתות במו "
אי״ה [ה] טוש״ע כנאמר
וטיקרא כה] זכי תמכרו ממכר
לעמיתך או קנה מיד עמיתך

תחיי נרמק לחהיא חטאה לקטלא אוכליסין דב״נ
לטנגא פתתו כלהו ואמרו רחמנא לשזבן רחמנא לשזכן
ומאוד צריך אדם ליזהר בזת כי מלבד שהוא עונשו
חמור מאוד הוא מדת השקר כט״ש איש תהפוכות
לשון שקר וד׳ אלקים ינחנו נדרך האטת והאמונה:
ד.י״יי
Apn
ר
מטאר משא ומחן באמ נה *
יי" P

שלא שמעו מרבם הא י״ל
דאמרו בסי׳ בשם עצמם ולא
אמרו סתם וכלמביאהמהרש״א
דבש׳ש יומא דר״א הסליגן
בדברים ולא לצה לימר לסם
סתס כדי שלא יטעו לזמר
דמהס׳ת שמע מרבו וקשה הי'

&מ &חע  Wמיי כבר כתבנו בח״א כי מדת האמונה נמשך סן לו לר״א לומר בפי׳ בכם עצמו
חוט
האמת שהוא הקב״ח ולפיכך כל מי שיחפוץ ולא בשם רבו אע״כ מוכס דגם
שס
קרבת אלקים יצטרך שיתנהג במרת אמינה במשאו זה אסור אפי׳ יאמר בפי׳דהוא
ומתנו כענין שנאמר [א] שכן ארץ ורעה אמונה יאמר כשאתה שוכן בארץ ומתחבר מדנפשו משוס דהשומע סובר
עם בני אדם במשא ובמתן התחבר עם אמונה ואל תחמוד משלחם כלום וענין דמסתמא שמע מרבו והא
האמונה הזאת הוא ענק סושכל כי מדרך השכל יש לו לאדם להתבונן צי ראוי שיספיק דאמרה שהיא מדנסשו אפשר
לו את שלו ואץ לו כלום בטח שיש לזולתו .וכבר שטענו כי יש ארצות חיום בעולם דשכח ששמע מרבו ובכס
שאין לחם’תורה כלל ומדרך השכל יש להם אמונה גדולה במשאם ומתנם עם בל אדם סזכרון בכס המדמה בזכרוגו
אלו באים בסחורתם ומניחים אותם במקום אחד והולכים לחם למחר באים בעלי סובר שהיא מדנסשו וזהו שכתב
הסחורה ומוצאים הכסף על סחורתם אם ייטב להם ערך הדמים לוקחים הכסף ואם הרמב״ם דלא יאמר דבר שלא
לאו לוקחים סחורתם ומניחים הכסף ורובם עושים כן מפני האמונה לא מפני שמע מרבו עד שיזכיר שם אומרו
אימת מלכות ובש״ב אנחנו בני אל חי מחויבים אנחנו לחיות עסקינו באמונה משמע דוקא אם אומר בשם
דזחו תחלת יינו של אדם [ב] נשאת ונתת באמונה [נ] לפיכך צריך ליזהר טלתונות מכס אחר מותר אבל אם אינו
הבירז בין במקחו ליקה בזול מטח שהיא שוח [ד] אפי׳ פרוטה אחת בין בממכרו מזכירשססכם אחר רק שאמר׳
למכור ביוקר סמח שהוא שוח אפי׳ פ״א ואם חונה [ה] עובר נלאו [ו] אם מדנששו אסי׳ אס אומר בפי׳
שאינו בשם רבו הוי כמו
הוא
שאומר בשם לבז דמסממא שמע מרט רק ששבס ומדמה לו שהיא מדנסשו וזהו מוכס מר״א שהפלינן בדברים ולא
השיב להם כלום אעס״י שהי׳ יודע מ״מ לא רצסלאמר להם דבר זה שהיא מדנפשו ולא בשם רט ע׳כמוהח דזהאסור
וע״ז
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דרבי חיים אמת ואמונה ד1ב

״6ן נת״

8

טפחשלכג המשקל ביחד והכרע דכל אמד ואחד שהרי לסי כובד ממק בעול ומדר בשקל כופר בהשגחה ושטר שד׳ עזב אח
המשא כשיכריע טפח צ״ל העודף דבר גדול מ״מ כיון הארץ ושלה בגלגל הירח וזה ג״כ הי׳ טעות סרעס שאמר
דאי אפשר לצמצם שלא ישקול בריוח יעלה יושר כשישקול לא ידעחי אח ד׳ רק אלהים שהוא גימטריא טבע וסבר
פשרהפעמיםלשוקלפ״אדאסשר לצמצם בפ״איוחר מאשר יצמצם שהעולם מסנהג בטבע וביציאת מצרים מורה על ההשגחה
והוא כופר בהשגחה כופר
בעשלה סעמ,ס דא״א שיצמצם
כלהששרה פעמים כ״ג־הרשב״ם בפני עצמה עם הכרעה אלא שוקל את כולן בנ׳א ביציאח מצרים כנ״ל כוונת
ומובאבסמ״ע עיי״ש [עב] ש״ס והכרעה אחת לכולן הי׳ שוקל לו שלשה רבעי ליטרא ההמ״ג( :ב) כ׳ב הש״ע חניא
חולק ד׳ צ״ד ע״א ש״ע סי׳ לא יאטר לו שקול לי כל רביע ורביע כפ״ע עם ובגליון כסב דמדייק .זה מד׳
רכ״ח סעי׳ ואו אפ״ג דהנבילה ההכרעה של כאו״א אלא טגיח על כף אחת משקל רש״י ז״ל דאל״כ משום מיוסר
משובה אצלו כשחיטה ולא ליטרא עם רביע כשר ועל כף הב׳ יתן ליטרא בשר עיי״ש ודו״ק ובוונחו ברש״י ד״ה
יגיע לו שוס הפסד לנוי אפי״ה ונמצא בשר שלשה רבעי ליטרא שאם אתה אוטר לא יסרהבכתב וז״ל לא יפציר
אשיי [עג] ש״ע שם מפני שיחן הצי ליטרא ורביע ליטרא בכף אחת חיישינן בו הואיל ויודע שלא יעשה
שמחזיק לו טובה בחנם לתקלה שטא יפול רביע הליטרא ולא יראהו הלוקח משוס דגונב דעחו שהוא יחזיק
[עד] ש״ע סניא עיין פ״ש והטוכר טטעהחיתר דיגי הטדות והמשקלות ותוכן לו טובה בחגם כו׳ עכ״ל אמנם
בחלקי בחיים לבאר דברי הרב טעשיחן ומהותם ואיכותם לא כתבתי כי אין נ״ט בזטן קשה לי למה לו לדייק זאת
בכוונת רש״י חולין ד׳ צ״דע׳א הזד .כי המרות והמשקלות נתנו במשפט הקיר״ה מרש״י הא זה מפורש שם בש״ס
ר*׳ד'ה לא יסרהב [עה] כ״כ ובחותם הקיר״ה ואין לשנות חלילה טהמדות והמשקלות דאס חביב עליו דבלא״ה הוי
הסמ״ע שם כי זהו כבודו של משפטו וחוקתו בי דינא דמלכותא דינא וכל מפתח לו החבית מותר ממילא
שמכבדו לאכל עמו שאס לא המשנה משפטו תרוץ במשפט חקירה וגם עונשו מבואר ה״ה הבא דאס חביב
יאמר לו כן יתבזה חבירו מפני הטור מאוד כאלו הוא כופר בכל התורה בטש״ל עליו שאפי׳ אס היו רוצה
הרואים שיאמרו מפני שפלותו ע״כ צריך ליזהר מאוד :ןעוד צריך ליזהר מאוד לאכול היו נותן לו מותר דמה
&
נמנע לבקש לו לאהל כי אין מגניבת דעת [עב] דאסור לגנוב דעתו של אדם שנא ולמה הוצרך לדייק
?
הכל יודעים שאינו סועד אפי׳ אם הוא כותי לא ימהור לו בשר נבילה בחזקת מרש״י וגם גוף דבריו שמדייק
[עו] ש״ע תניא והיא בגמרא שחיטה [עג] ואפי׳ לגנוב דעת הבריות בדברים או זאת מרש״י אינו מובן הא מלת SA
חולין דף צד שאני עולא דחביב במעשה שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה אסורץמשוס אינו מיותר כלל דהוא
״!■>,
לי׳ לר״י דבלא׳ה נמי פחוחי כיצד לא יבקש מהבירו שיסעוד עטו והוא יודע נתינת טעם דמש״ה אסור
מפתח לו שאין זז גניבת דעת שאינו סועד [עד] ואלו הי׳ סועד לא הי׳ מפציר בו .משוס דגונב דעתו והג״ל
כיון שהוא חביב עליו באמת (ב) .ולא ירבה לו בתקרובת מתנה ויודע בו שאינו בכוונתו דמש״ס גופא אין ראי׳
ומבקש באמת להגהותו ואין מקבל ואלו היו מקבל לא הי׳ מרבה לו [פה] אבל לנ״ד דהסס פחח החבית
מונע מצדו חצא מצד חבירו
בלא הפצר מותר לומר לו פעם ושתים בא ואכול עטי בעבורו אע״ס דליכא ססירא
שאיט רוצה נמצא שאס יחזיק אעפ״י שאין דעתו שיאכל עמו [טו] וכן אם הוא כ״כ במה שפתח משוס דהי׳
לו טובה אינו במגס [עז] ש״ע  .. .חביב עליו שהי׳ מפציר בו לסעוד אפי׳ אם הי' יודע מכירות לחנוני מ״מ בעבורו
שם סעי׳ ואו כי מן הסתם שיפעוד ובן הי׳ מרבה לו תקרובת אם הי׳ יודע פתחן ולא יחזיק לו טוב׳ בחנם
אין לו להעלות עלדעחודפתמה שמקבל אעפ״י שיודע שעכשיו לא יסעור ולא יקבל וכ״כ החום׳ שם ע״ב דיה והא
משוס שכבר .מכרה כ״כ התום׳ מותר להפציר בו לסעוד ולהרבות לו בתקרובת משא״כ הכא בנ״ד אע״ג
חולין ד׳ צד ע״ב ד״ה־ אינהו [עז] וכן לא יפתה חבית יין העוטרת להפתח מפני דאפי׳ אס הי׳ רוצה לאכול סי׳
וכ״כ הש״ע תניא [עח] ש״ס שבבר טנרחלתנוני ומיד יבא המוכר ויקחנה וזה סבר מפציר בו י״ל כיון דעכ״פ הוא
חולין «״ל שאני עזצא דחביב שפתחה בשבילו להשקותו יין חזק ויהי׳ נפטר עיי הפסד יודע עכשיו שלא יאכל ולא
לר״י כז' והב״י הביאו וחמה גדול שהרי הבית זו שפתחה תשאר חסרה ויתקלקל על מהנה אוחו עכשיו כלל נמצא
ידו ויחזיקז לו טונה בחנם אלא צריך להודיעו שלא מחזיק לו טובה בחנם ואין
על
טתהח בשבילו [טח] אא״כהוא הביב עליו שהי׳ פותח ראיהימש״ס משי׳ה מביא הרב
בשבילו לנד אפי׳אפתשאר החנית חסרה ותתקלקל מותר אבל בדבר שיש לו ראיה מרש״י ז״ל שכתב לא יפציר
בו הואיל ויודע שלא יעשה
להעלות
משום דטנב דעהו ומלם הואיל היא ג״כ נתינת טעם דחפ״ה אסור הואיל ויודע שלא יעשה ולמה הוצרך עוד לכתוב משוס דאי לנתינת
שלא יעשה וגונב דעתו ומלח משום מיותר אע״כ כוונת יש״י דמלח
מעם סגי בלשק הואיל שכתב תחלה וכך לו לכתוב הואיל
הואיל אינו נתינת טעם דמש״ס אסור רק שהיא נתינת טעם דמש״ה מפציר בו לאכול הואיל ויודע שלא יאכל משי׳ה מפציר בו
אבל אס הי׳ יודע שיאכל לא הי׳ מפציר בו אסור משום דבכה״ג הוי גונב דעחווא״ש לשוןרש״י דמלת הואיל היא נתינת מעם
להפצרהדמפציר בו הואיל ויודע שלא יאכל אכל בלא״ה לא הי׳ מפציר בו ומלת משום היא נתינת טעם דמש״ה אסור משום
דטנג דעתו ורש״י דל מפרש לשון הגמרא לא יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע שאינו סועד כלומר דלא יסרסב

זאת

הי'

ויודע
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גו לאטל כשהוא יודע שאינו סועד אז מסרסב בו אבל אם על הטור שהשמיטו [עט] ש״ע שם דהו״ל לאסוקי אדעתיה
יודע שיסטזד לא סי׳ מסרהב בו בכס״ג דווקא אסור שלא לקראתו הי׳ באיס אלא לצורך עצמם כ׳כ מוס׳ הנ״ל
דהוי גניבת דעת משוס דגונב דעהו אבל אס הי׳ יודע [ס] ש״ע שס סעי׳ זיין עיי״ש [שא] זהו דעח הסמ״ע ס״ק
שיסעוד ג״כ הי׳ מסלהבו בו אעיג דעכשיו יודע שלא יסעוד יו״ר סב] ש״ע תניא עיין מ״ש בחלקי בחיים לבאר דבריו
מ״מ מומר ולא הוי גאוב דעת
מ״ש בקרא אוח ב׳ שם להשיג
זהו כוונה הרב ומוכח מד׳ להעלות על דעתו שאינו עושה בשבילו והוא מטעה
טל הסמ״ע וכן עיקר [פג] ש״ע
רש״י ז״ל כמ׳ש וג״ל דיש׳י עצמו וסובר שעושה בשבילו [עט] כגון שפגע בהבירו
שס שהאבל אסור לאכול משלו
מברין_____ t
העם ....
וכל ...
...
מדייק זה מלשון השים דקתני בדרך וסטר זה שיצא לקראתו לכבודו א״צלהודיעו
בסעודה
אל יסדהב אדם כו׳ ויודע בו וכן כיוצא בזח [ס] לא יאמר להכירו סך כשטן ראשונה וסבר האבל שגס זה
שאינו סועד הלשון ויודע בו אשר  .בפך זה והוא ריקן לפי שיודע ט שלא יסוך הביא לו ויחזיק לו טובה בחנם
קשה דהו״ל למיחני אט יודע דהוי גגיבת דעת [פא] אכל אם הי׳ ט שמן אע׳ג כיון• שלא הביא לו כלום אפי׳
בו שאינו סועד מש״ה מסרם שיודע בו שלא יסוך ואם חי׳ יודע ט שיסוך לא אם הי׳ מביא אם הי׳ צריך לו *\י
לשון הש״ס דה״ק דלא יסרהב הי׳ נותן לו י״א דמותר לדבר בא וסך ממט מפגי מ׳מ עכשיו המניעה מצדו פלא {/
לחבירו לסעוד הואיל ויודע בו הכבוד [סב] וי״ח וס״ל דאם הי׳ מלא אם הי' יודע הביא לו ש״עחניא [פד] ש״ע
שאינו סועד דמש״ס מסרהב בו שיסוך לא חי׳ נותן לו אסור לומר בא וסך מטנו פס[סה]ש״עחניאדזהשכחב
הואיל ויודע כו׳ דאם הי׳ יודע אא״כ הי׳ נותן לו לסוך אם חי' רוצה אע״נ דעכשיו לכבודו מסר קאי על כל אלו
שיסעוד לא הי׳ מסרהב בו יודע .שלא יסוך מותר לומר בא וסך ואם חי׳ ריקן .אם דנן הוא נש״ס חולץ הנ״ל
ככה״ג דווקא אסור אבל אס יודע בו שלא יסוך אע״ג שהי׳ נותן שטן אם הי׳ [פו] שלחן ערוך שם סעי׳ מ׳
הי׳ נוחן לו לאכול ואם הי' רוצה לסוך מ״ט כיון שהפך ריקן עכשיו אטר לומר [פז] בש׳ס חולין הנ״ל הביא
רוצה לאכול ג״כ הי׳ מפציר בו לו בא וסך ממנו (ג) וכן עיקר[ .פג] וכן לא ילך לבית ממשה זו וחנק עצמו מחמח
אע״ג שעכשיו יודע שלא יסעוד האכל ובידו כלי ריקן וסוכר האבל שהיא מלא יין בושה [סח] כ״כ המהרש״א שם
מ״מ מוחל ודמיא להא דקאמר והוא יודע שא״צ האבל להיין ויחזיק לו האבל טובה בח״א דאל״כ שלקח ממנו דמים
בש״ס אס הי׳ חביב עליו מחר • בחנם [סד] ואם הוא עושה כן כדי לכבדו כעיני יקרים נמו בעור של שחיטה
וז״ב( :ג) הנה ססמ״ע ס״ק הבריות מותר [פה] וכן בכל דכר שעושה כדי לכבדו פשיטא דהטעהו במקח והוי
יו״ד בחב דאם הי׳ בו שמן אף כעיני הבריות אץ בזה משום גניבת דעת [סו] לא גזל ואין זה שייך למימני הכא
.שיודע בו שלא יסוך מוחל לדבר ימכור להכירו עור של נבילה בחזקת שחיטה בי עור בדיני גניבס דפח אע״כ כמ״ש
לו בא וסך ממנו מפני הכבוד הנבילה אינו חזק כ״ככמו השחיטה ונמצא טטעהו זבן בענץ לא ישלח לחבירו חבית
וכמ׳ש לפני זה עכ״ל וכוונחו ועוד ספני הסכנה שמא מחמת נשיכת נחש מתה יין ושמן צף על פיה ע׳ב דמיירי
כמ״ש בס״ק ח׳ .לענין אכילה והארס נכלע בעור ולא ישלח להכירו חבית של יין ששלח לו במתנה דאס במכירה
דבלא הפצרה מוחל לאמר לו כטחנה ושטן צף על פיה מפני שיסבור שהכל שטן הא ראה מתחלה מה שקנה
פעם ושתים בא ואכל עמי ויזמין אורחים עליה ובטוח שיש לו שמן חרבה לצרכם ואם שזה הטעהו במקח וקב;
מפני הכבוד והלב בש״ע תניא ואה״כ כשימצא יין יתבייש [פז] ויבוא לידי סטה מפוח בפד שטן הוי גזל גמור
בקו״א אות ב׳ השיג עליו [פח] ואפי׳ אם מכר לו העור של מתח בזול שלקח אע״כ דמיירי במחנה עיי״ש
במהלש״א
כמו
דבהדיא קחני בסיפא לברייתא
דבשביל כבודו מותר ולחלק ביו
כבוד פבסמ״ע סק״ח לכבוד דבלייחא ובכבוד שבסמ״ע בין מלא לריקן צ״עודוחק גדולעכ״ל ולכאורה אינו מוכן חדא הא
הוא בעצמו פסק כדעת הסמ״ע באכילה מותר לדבר פ״א וששים בא ואכול מפני הכבוד וכמיש שם בש״ט ולמה הונח לו
שם הא זהו ברייתא מפורשת דבשביל כבודו מוחל ומה קמ״ל ולמה כאן בשמן הקשה עליו דהיא ברייתא מפורשת
עוד קשה הא בפשיטות יש לחלק בין כבוד שכסמ״ע דטושה כן כדי שלא לבזותו כמ״ש הסח״ט דאס לא ידבר עמו כן
יתבזה תכירו דהרואיס שאינו מכבדו יאמרו שהוא מפני שפלותו עיי״ם ובכה׳גמותר שלא יבוא לידי בזיון ובשים מיירי דעושה
כן כדי לכבדו בעיני הבריות והסמ׳ע אחי לחשמועינן אפי' אס לא יתכבד בזה רק מניעת הבזיון נ*כ מותר זלפי״ז מ״ש
הרב דבכבוד שבסמ״ע לחלק כין מלא לייקן היא דוחר ,לכאורה נראה כוונתו דלפי ד' הסמ׳ע דאם מפני הכבוד מותר אם
כן גס בסך ריקן יש להתיר מפני הכבוד א״כ למה מחלק הסמ״ע בין פך ריקן למלא עיי״ש גם הא ל״ק די׳ל טונת הסמ״ע
דבמלא אס לא ידבר לו בא וסך יתמה חבירו מש״ה מותר אכל בריקן ליכא בזיון רק אם כדי לכבדו בעיני הבריות כמו
ככלייחא מותר הבל בלא״ה אסור וא״ש ד׳ הסמ״ע ור׳ הרב תניא צ׳ע לכאורה ונ״ל דהרב ס״ל דדווקא באכילה כשהוא יושב
אצל הסעודה ואוכל אם לא יאמר לחבירובא ואהל עמי יתבזה חכירו בפני הריאים שיאמרו מפני שפלותו ובזה שפיר המ׳ל
הסמ״ע דמחמת מניעת הבזיון גס כן מותר כמו מפני הכבוד דבברייתא אבל בשמן אפילו במלא והוא סיכה ממנו ליכא
זיון כלל אס לא ירכי לחבירו  foוסך ממנו דאין דרך לבקש לכל אדם לסוך משמן רק באכיל׳ דרך מי אדם לבקש המסובין
בא

סי׳
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נמהישיא [מש] נ׳נ שיע תניא נשם הימנים ומא נ ל'
סטרה פ׳ ששעה עשר סל׳ א׳ עיי״ש [צ] ש״ע שם סעי' ע׳
[צא] כ׳כ הסמ״ע ס״ק ט״ו בשס העור [5ב] כ״כ הסמ״ע

!־יב

"יקי• כחיים

rtns!wte 9

ל«י'
נא יאכל עמי אנל לא גםינ אם לא
בעיני כבריוש שחביב עליו ולזה שסיר הקשה הרב על ססמ״ע
דמחיר במלא ע׳ב דמיירי אפי׳ אם הי׳ יודע שיסוך לא

ח׳

וכאן בסך
הנ״ל בשם העול [צג] כ״כ סש׳ע שגיא ומדייק זה מרש״י סי׳ מפצירו אפ״ה מושר דומיא דאכילה בס״ק
שמן ליכא מניעת המיון כשיאמר
ב״מ ד׳ ס׳ ע״ב ד״ה בחלמי
מיין מ״ש בחלקי בחיים דכוונשו כמו הסקת של עור סתה רק שאמר לו שהיא של לו בא וסך לבלא״ה ליכא בזיון
אע״ג דרוב בנ״א לא הי׳ נותנים שחיטה כדי לחנהוחו אסור טשום עיבת דעת אפי׳ אס לא יאמר לו ול״ד
כ״כ בשביל יופיין רק למיעוט [סט] אכור לאדם למכור להכירו קרקע או מטלטלך לאכילה אע״כ כוונה ססמ״ע
בנ״א וסד״א דזהו מיקרי אונאה שיש עליהן עסק ודין לאיזה אדם ער שיודיענו ללוקח מפני הכבוד דבשמן בס״ק יו׳ד
אפ״ה אמרינו דזה שנושן יוחל שאעסרי שאחריות עליו אדם אין רוצח שיתן מעותיו כוונחו דעושה כן כדי לכבדו
משוויין בשביל יופיין הוא מוחל וירד לדין ויהי׳ נתבע אח’כ מאחרים [צ] אסור להשקות בעיני הבריוה אס כן קשה הא
מדעחו [צד] ש״ע חו״מ שס הבהמה מי סובין שטנפחין אותת וזוקפין שערותיו בהליא קחני לה בברייתא
סעי׳ פ׳ [צה] סמ״ע שם ס״ק כדי שתראה שמנה וכן אמור לקרר ולקרצף אותת דבשביל כבודו מותר ולמה כחב
מ*ז [צו] ש״ע תניא וכוונתו כדי לזקוף שערותי׳ וכן אסור לצובע כלים ישיגים הסמ״ע לעיין בס״ק שלפני זה
דלעולס לא יהי' ניכר בין בשר כדי שיראו חדשים ואין חשבה שמשביחם [צא] כצכע בס״ק ח׳ הא לא דמיא דהסם
נמוש 'לשמן ויסבור הקונה גס כמו העילוי שמעלה אותם בדמים מפני שסוברים שהם הוא מניעת הבזיון דזה שייך
י על כחוש שהוא שמן דהא יש חדשים ונמצא מטעה אותם ומאנה אותם [צב] אבל באכילה משא״ב ע״ס דמושה
הלבה שמנים בעולם מש״ה חדשים מותר לצבעם כדי ליפותם [צג] וכן ליפזתם כן כדי לכבדו וזהו מפורש
אסור [צז] כ״כ המסגרת השלחן בשאר מיני יפוי אפי' אם פתעליס כרמים יותר טן בברייתא ועוד ראם כן דעזשס
^שסדדוקא לשרותו במים בעלמא השכח שמשביח הואיל ואין כאן טעות ואונאה שהטוסיף כן כדי לכבדו בעיני הבריות
והוא כעין הדמה ליפוחו זהו דמים בשביל (ד) יופיין מוחל הוא מדעתו ואפי׳ אם אפי׳ בפך ריקן נמי פלי כמ״ש
תלוי במנהג טי״ש ונראה כוונתו מעלה דמים כ״ב ער שרוב בנ׳א לא היו נותנים מקח בברייתא וע*כ .צ״ל לרעש
דבהדחה הוא רק ליפותו שלא זח בעד יופיין רק יש מיעוט בנ״א אשר בשביל יופיין הסמ״ע דמיירי בכבוד כה״ג
יהי' הבשר נמאס בעיני הקונה הוא מוותר ממוט ונותן כמה שהוא רוצה אפי׳ יותר דסך ריקן ליכא נבול זה ,ובפך
והדחה הוא רק מניעת המיאוס משויין ם״ט מותר [צד] אסור לנפח נקרבים כדי מלא איכא כבוד זה וזהו לותק
זהו תלוי במנהג אבל לנסח שיראו שטנים ורחבים ואסור לשרות כשר כמים בדי גרול וצ״ע זהו כוונת הרב
הבשר שיראה שמן זהו גזל שילבין ויהא נראה שמן [5ה] ואם מנהג כל הקצבים אמנם מה שהכריש הסמ״ע
גמור [צח] ש״ע שם סעי׳ יו״ד לעשות כן והכל יודעים ממנהגם מותר ביון שהכל לחלק בין ריקן למלא משוס
[צע] סמיע שם ס׳ק י״ז יודעים ממנהגם אק כאן אונאה [צו] ומ״ט שומר נפשו יקשה לו הא גט אכילה אסור
[ק] הגהות רמ״א שם דזהו ירחק מזה כי אעפ׳כ יש לחוש שיסבור הקונה שהיא לסרהב לחבירו אם יודע בו
יותר רבותא דהישן יוסר טוב שמן כאמת שהרי יש הרכה שמנים כעולם ובשביל שלא יאכל אע״ג דיש לו מה
מהחדשים דעושה קמח הרבה כך עושים כן כל הקצבים טש״ה אסור [צז] ומב״ש ליתן לאכל אם כן גט שמן
יותר מהחדשים מ״מ אסור פה שבקצת מקומות נוהנין הקצבים לנפח הבשר בדי אפי׳ אס■ הסך מלא אסור לומר
דלספמיס ניחא ללוקח יותר שיראה שמן זהו איסור נטור וראוי לקונסם ולעונשם בא וסך כיון שהוא יודט שלא
בחדשים שמכניסו לאוצר ליישנן דזהו אונאה גמורה ונזל נטור [צח] אסור לערב טעט יסוך ולמס קחני דווקא ריקן
עיי״ש בסמ״ע דלדעח המחבר פירות רעים בהרבה פירות יפים שלא יהיו ניכרים מאי שנא מאכילה ועל זה סי׳
בהם וימכור הבי בחזקת יפ׳ם ואפי׳ חדשים בחדשים הסמ׳ע דבאמת בשמן אס הסך
הוא
רק שהם משני שדות שא״א [צט] שלא יהי׳ אחד מלא מותר  ,'Dbאם הי׳ רוצה
יפר .מחבירו וכש״ב חרשים כישינים אסור לערב כי הישו עושה קמח יותר לא סי׳ גושן לו מ״מ מותר כמו
הרבה סן החדשים [ק] ואפי׳ ישינים עם חדשים אסור נ״ב לערב כי לפעמים באכילה בלא הפצרה אבל הרב

מחין

זה טל פי ר החום'
זיל
החדשים
ד׳ צ״ד ע״ב דיה והא יכתבו בחבית טון דבעטרו פתחן וכיון דאפי׳ לא היה מכירות היה פותחן בעטרו מותר טון
דעכשיו הוא מהנה אוחו עטח עיי״ש מש׳ה א״ש החילוק בין מלא לריקן דבמלא אס היה רוצה לסוך הי' טסן לו ועכשיו
הוא באמת מבקש להנהוחו ומצדו אין שוס מניעה רק המניעה מצד חבירו שאינו רוצה משיה אינו מחזיק לו טובה בחנם
משא״כ בריקן טון שאינו מבקש באמת להנהוחוט יש מונע מצדו שהפך ריקן מש״האע״ג שאס הי' רוצה הי׳ נותן לו מ״מ
כנ׳ל כוונת הש״ע תניא דאליכ
כיון שעכשיו אין לו אסור זהו כוונת הרב ודבריו נראים מיקר ו ד׳ הסמ״ע צ״ע כמ״ם;.
קשה למה הוצרך הרב לדייק זה מרש״י ב״ש הא משנה מפורשת הוא בערכין ד׳ כ״דע״א עבדים נמכרין בכסותן לשבחו
ומעלה דמיהן שאס.תילקח לעבד כסוחבשלשיס דינר הוא משבחי׳ מנה טל המקחשהוא שוה עכשיו.
דכסוח יפה שלהן
עיי״ש

(ד)
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ועתה נדק בכמה שאלות שנשאלו בבית ההוראה בענייני גניבת דעת

מכרזים
שאלה
בנק הוציא למכרז דירה של לוה שלא הצליח לעמוד בתנאי הפרעון ,על מנת
להפרע מהחוב .האם מותר לאחד החפץ לזכות בדירה במחיר נמוך ,ללכת ולפצות
את כל הרוצים להתמודד מולו בסכום כסף ,כדי שיפרשו מהמירוץ וישאר הוא לבדו
ויזכה ברירה במחיר נמוך ,או שכיון שנגרם בכך נזק ללוה שהרי אילו היו מתמודדים
נוספים יתכן שהדירה היתה נמכרת ביותר והיה נפחת מחובו של הלוה סכום גבוה
יותר ,אסור.

תשובה
הנה להוריד מתמודדים במכרזים (על
זיכיונות שונים מהמלכות וכדו׳)
ע״י תשלום כסף ,מבואר בפוסקים
שמותר ,וזה נקרא בלשון הפוסקים
דמי לא יחרץ .אמנם בנידוננו יש
לדון ,שכיון שעי״ז יגרם הפסד ללוה,
שאילו היו מתמודדים אנשים נוספים
יתכן שהדירה היתה נמכרת במחיר
גבוה יותר ,והיה חובו של הלוה
נפחת בסכום גבוה יותר ,או יתרת
המכירה מעבר לחוב היתה גבוהה
יותר ,נמצא שגורם בזה הפסד ללוה,
ושמא אסור.
ונראה ,שכיון שיסוד ההיתר לקנות
שעושים
ממכרז
נכס
הבנקים ,על אף שבדרך כלל

מתבצעת המכירה דרך בית המשפט
ולא דרך ב״ד ,ולא מתבצעת הגביה
כדין המבואר בשו״ע ,ולפעמים אף
נמכרת הדירה בהרבה פחות משוויה,
והליכי גביה בבית משפט נוגדים את
הליכי הגביה בדין תורה( ,ומטעם זה
אכן אין לקנות נכסים ממרכז
שמבצעת רשות ההוצאה לפועל ,כיון
שסדר הגביה מתבצע שלא כדין ,הן
בנסיבות לרדת ולגבות את הנכסים
והן בדרך הגביה שהוא השומא וכו׳,
ונמצא שגוזל את חבירו שלא כדין),
מקובל להתיר הרכישה מהבנק .וזאת
מפני שכל לוה הנוטל הלואה מהבנק
הרי הוא מאשר ומסכים בחתימתו
לכל הליכי הגביה המקובלים בין
הבנקים במקרה של אי החזרת
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כספים ,והרי זה יכאילו
"מלכתחילה שימכרו את דירתו
שלא יעמוד בפרעון החוב
שיוצג מולו ע״י זכייתו במכרז
הסכום שיזכה בו .ומטעם

הסכים
במקרה
לקונה
ובגובה
זה יש

והטוב

להוסיף ולומר שמאחר וגם זה מקובל
היום בין הסוחרים להוריד מתמודדים
ע״י דמי לא יחרץ ,הרי״ז כאילו הסכים
גם להליך זה מלכתחילה ,שהרי הסכים
להליך המקובל בין הסוחרים*.

הערות המערכת:

עיין להלן בתשובות הבית תשובה ה׳ שהארכנו בנידון זה.
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מה

שאלה

מוכר שעורך מכירה במכרז ,ומעמיד כמה מידידיו שיעלו את המחירים כדי שיחשבו שאר
הקונים שהמחיר עולה ,האם מותר.

תשובה

לכאורה ,כיון שהמציע אינו מעלה את המחיר אלא כדי שיעלו הקונים את המחיר
ואינו מתכוין באמת לקנותו,־־הרי״ז רמאות וגניבת דעת ואסור.
♦♦ ♦

שאלה
בנק מסויים עומד למכירה וידוע לקונה שהבנק עומד לקבל אישורי בניה ע״י ת.ב.ע .וחלק
מהמוכרים (שותפים או יורשים) אינם יודעים מכך ,האם בפניה למוכר כדי לרכוש את
הדירה על הקונה לספר את כל הידוע לו על זכויות הבניה.

תשובה

פשוט שחייב להודיע להם מתרי טעמי .א׳ ,מצד איסור גניבת דעת ,שהרי יודע
שחבירו מוכר בזול רק מפני שאינו מודע לשווי האמיתי של הנכם שהוא מחזיק.
ב /מצד מצות השבת אבירה ,שבכלל מצוה זו ליידע את הבעלים על שיווי הנכם
שהוא מחזיק.
♦♦ ♦

שאלה
מוכר דירה בדמי מפתח שעפ״י חוק חייב להוריד שליש ממה שמקבל מהקונה השני

להעבירו לבעל הדירה ,ומבקש לסכם עם הקונה השני למכור את הדירה בסך 200,000
וייכתב בחוזה שקנה הדירה בסך  150,000ויוסיף לו עוד  50,000בתור מתנה.
תשובה

פשוט שכיון שאי״ז מתנה באמת ,רק עושה כן מן השפה ולחוץ כדי להוריד
מהתשלום לבעל הדירה ,הרי״ז רמאות וגזל גמור כיון שע״ם דין מגיע לבעל הדירה
שליש מהמחיר.
הישר והטוב  -ח קובץ בית הוראה הישר והטוב עמוד מס (57הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

ה*  £ר

מו

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט״א

והטוב

שידוכים
שאלה

שדכן מציע שידוך ואומר למהותן שהבחור מתמיד ומופלג בתורה והדברים אינם
מדויקים ,האם יש בזה גניבת דעת .ומה הדין בשינוי הגיל כשאומר שהבחור בן
שהוא בן .24

22

בעוד

תשובה
אמיתיים
פרטים
העלמת
נושא
בשידוכים מורכב מאד ולזאת
אקדים ואומר ,שאין לסמוך על נטייה
עצמית ודימוי מילתא למילתא בעניינים
אלו ,אלא צריך לשאול ולברר אצל מורה
בקצירת
ומקרה .אולם
מקרה
הוראה בכל
י
י
י
האומר אגע בזה קצת מקופיא .ישנם ג׳
סוגי מומין וחסרונות .ישנם חסרונות
שאף בדיעבד לא ישלים הצד השני עמם
לעולם ,וחסרונות מסוג זה פשוט שאסור
להעלימם ,וגדולה מזו ,אם העלימו
ואח״ב נודע הדבר ניתן לבטל השידוך
למפרע ,כדין מקח טעות .אמנם ישנם
חסרונות ,שאכן לכתחילה בודאי לא היו
מסכימים להם ,מ״מ בדיעבד אחר
שנעשה השידוך ונודע הדבר ,בדרך כלל
משלימים עמם ומוותרים ואין מקובל
לבטל השידוך בגינם .וגם חסרונות מסוג
זה מתחלקים לב׳ סוגים ,ישנם חסרונות
שאומדנא דמוכח היא שאין שום אדם
בעולם שהיה מסכים להם לכתחילה
בנפש הפיצה ,ובודאי אילו ידעו הענין
לא היו גומרים השידוך אע״פ שבדיעבד
לא יבטלו כנ״ל ,ומאידך ישנם חסרונות
ואוצרהחכמהן

שאע״ג שמקצת אנשים מקפידים עליהם
לכתחילה מ״מ ישנם אנשים שאצלם
אי״ז חסרון כ״כ ,ויתכן שאפילו היו
יודעים מזה היו גומרים בסופו של דבר
השידוך.
והנה בחסרונות שכולם מקפידים עליהם
לכתחילה ,מצינו עמוד חזק ואיתן
לסמוך עליו ולהתיר להעלימם .והוא
ע״פ דברי בעל הקהלות יעקב (יבמות סי׳
כ״ד) ,שנשאל מאחד שמחמת חולי
נטלו ממנו הרופאים את הביצה
השמאלית ,ורוב הפוסקים מתירין אותו
לבא בקהל ,אך אין ההיתר ברור לכו״ע,
ורק בשעת הדחק  -דאל״כ אין לו תקנה
 התירוהו ,האם מחויב לגלות אתעניינו למשודכת .וכתב שלכאורה יש
לדמותו למבואר בחו״מ סי׳ רכ״ח ס״ו,
שאסור לרמות דעת בנ״א במקח וממכר
או לגנוב דעתם משום גניבת דעת ,וא״כ
גם בנידון זה היה צריך להודיע לה.
ושוב כתב להתיר לו להעלים זאת,
דשאני גניבת דעת במקח שאפילו מום
שאינו מבטל המקח משום שאין אדם
מקפיד כ״כ להיות גברא הדרנא עבורו,
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התעוררות

חו״ט סימן יח יט

ולא אעלה לה׳ עולות חנם .אגל אפשר לומר דטענה זו אינה
כדאי לטעון ,פגם אם הקונה גמר וקנה מפני טעם זה ,אגל
המוכר לא גמר ומקנה מפני זה ,דדקדוק מצוה זו לא הוה יותר
מבשר ליו״ט שיש בו ג״כ מצוה .חון אם נאמר שחז״ל לא גזרו
מעיקרא בשצריך לו לדבר מצוה ,וממילא יודעים שניהם ,וגמרי
ומקני על דעת התורה והחכמים י!.
ד .בצריך לאורחים ,יש פנים לכאן ולכאן ,לצדד הן או לא,
וכיון שהמוכר מוחזק יוכל לטעון קיס ►יי ,או
נאמר כיון דמדאורייחא מטות קונות ,י״ל דהלוקח מיקרי מוחזק.
וע״ז יש להשיב דבדבר שבממון תנאו קייס מדאורייתא ,וכיו!
שתיקנו חז״ל ככה ,והכל מרוצים בתקנת חכמים זו ,הוה כאילו
התנו שלא יקנה עד המשיכה ,ולא צריכים לומר דמשום זה
תקנת חכמים קיימת משום הפקר ב״ד הפקר.
ה .אם נתן תחלה קצת דינרים ואח״כ הוסיף עוד קצת ,עד
שהוסיף עד דמי כולו ,גם הכתב סופר מודה דצרין
המוכר ליתן לו כולו ,וק״ל.

תשובה

רמט

וז״ל :גרסינן בפרק גיד הנפה אמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת הגויים ,ויש ליתן טעם אע״ג דכתיב לא
חגנובו ולא תכחשו ולא תפקרו איש בעמיתו ,לא תננובו לא קאי
אבעמיתו במליצת הלשון ,דא״כ היה לו לומר מעמיתו ,ועוד
כי ניגון טעם מפסיקו כדאמרינן במס׳ נדרים 3פ׳ אין בין
המודר הנאה ,ושום שכל אלו פסוקי טעמים ,משמע שפסוקי
טעמים מן התורה עכ״ל .הרי מוכח להדיא דס״ל ג׳׳כ שגניבת
דעת אפילו של גוי הוא דאורייתא.
ובעיקר איסור גניבת דעת י״ל קו״ח ומה גניבת ממונו אסור
גניבת דעתו לא כש״כ ,וכמו שאמרו חז״ל ב״מ (נ״ח
ע״ב) דאונאח גופו חמור מאונאת ממון .וכמו כן גוי מגוי כיון
שאסור לגנוב ממונו כש״כ דעתו!) .והגם שק״ו משלש עשרה
מידות שהתורה נדרשת נתנה רק לישראל ולא לבני נח ,מ״מ
מסתברא שכן הוא וצ״ע .ולפי״ז היה אסור להכשיל לגוי שיגנוב
דעת גוי אחר ,דאיכא לפני טור ,ומכש״כ שאסור לגוי לגנוב דעת
ישראל.

סימן יט

סימן יח )
נסתפקתי אי בן נח מצווה על גניבת דעת.
הנה בריטב״א חולין (צ״ד ע״א) הביא בפס בעלי התום׳
דגגיבת דעת של נכרי הוא איסור דאורייתא ,דנפקא לן
מדכתיב לא תגנובו ולא תכחשו וגו /וכי כתיב בסיפא דקרא
איש בעמיתו דממעט הכותי ,ההיא דלא תכחשו ולא תשקרו קאי
במקום שאין חילול השם בדבר .ודיקא נמי דלא כתיב מעמיתו או
לעמיתו ,והיינו נמי דיהביה אתנחתא בלא חגנובו ,ואע״ג דלא
אשכחן גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב ,בכאן
נכתב לא יזגנובו סתם לכלול אף גניבת ממון ,ובתוספתא דב״ק
איתא שלשה גנבים הם גדול שבכולם גונב דעת הבריות עכ״ד.
ומבואר מדבריו דקרא דלא תכחשו איש בעמיתו קאי אישראל
אבל מגוי מותר היכא דליכא חילול השם ,ותמוה מאד וכי משקר
ומכחיש לנכרי ליכא משום גניבת דעת א>( .חון אס נדחוק לומר
דגנינת דעת אסור אא״כ עושה בו מעשה כגון שמוכר לו נבילה
במקום שחיטה ,משא״כ בדיבור).
ומה שהביא הריטב״א בשם בעלי התוס׳ דאיסור גניבת דעת
מנכרי הוא דאורייתא ,כן כתב ג״כ נסמ״ג (ל״ת קנ״ה)

אם מותר לייצר דבש בארץ ישראל ע״מ למוכרו
בחר׳ל
שאלה :אם מותר לייסד הרבה נחילי דבורים בא״י כדי
להרבות דבש ,על מנת למכרו בחוצה לארץ ,מפום
פרנסת ארן ישראל.
תשובה :בשו״ע חו״מ (סי׳ רל״א סכ״ו) אי׳ :אין מוציאין
פירות שיש בהם חיי נפש מא״י לחוצה לארץ ע״כ.
וטל פי פשטות פסק השו״ע אסור גם בזה .אבל יש לעיין
נטעמא דמלתא דעל כרחך אין הטעם משוס קדושת ארן ישראל
שהיא על פירותיה ולהוציאם לארץ העמיס שאוירה וגופה
טמאה .דאס כן למה דוקא פירות שיש בהס חיי נפש אסורים
ולא האחרים .ולדברי ב״י (שם) שכל שהוא מאכל אדם הוא
בכלל חיי נפש אתי שפיר קצת ,דאין נשאר דברים קדושה כמו
פירות שמוציאה ארן הקדושה כדי לחוש שלא יטמאו בארן
העמים ,ובפרט למש״כ שם הב״י שאפילו כמון ופלפלין אסור.
אבל ברמנ״ם הל׳ מכירה (פי״ד ה״ז) אי׳ בפירוש שכמון
ופלפלין מותר להוציא מארן לחו״ל ,וכמון ופלפלין אין מקנלין

עקבי סופר
עיין חי׳ ק״ז הגרע״א ז״ל עשו״ע או״ח (סי׳ תרמ״ט ס״ב)

למאן דס״ל דגניבת דעת בנכרי אסור מה״ת ,היינו דווקא

שכתב :קנה אתרוג למצוד ,י״ל דא״י המוכר לחזור בו דבמקום

במכירה ולא גבי מתנה .והעיר ע״ז ד,תועפות ראם דמדברי

מצוד ,מעות קונות עכ״ל וציין למש״כ בחו״מ שם .וראה עוד

היראים לא מבואר כן עיי״ש .עכ״פ להנ״ל א״ש קושיית רבינו,

בפמ״ג (סי׳ תרנ״ו א״א סק״א) שג״ב מבואר הכי.

די״ל דגם דעת הריטב״א דרק במידי דממון איכא איסור

י)

דאורייתא .או דס״ל להריטב״א כדכתב הקובץ הנ״ל.

ביראים השלם (סי׳ קכ״ד) מבואר דדוקא במידי דממון

ב) ולדברי היראים שם שכתב :אבל גונב דעת הבריות במידי

שייר גניבת דעת מה״ת .ועיי״ש בתועפות ראם (אות ה׳) מה

דממון "הוי בכלל ממון" ועובר על לא תגנובו ,לפי״ז מסתבר

שהביא מהקובץ על הרמב״ם הל׳ דעות (פ״ב ה״ו) דאפילו

לומר דגם בן נח מצווה ע״ז.

א)
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הלכות

כיסוי הדם פרק ששי

מ׳ ■ בדי״ף איתא אימא שורף טליתו ומכסה מ׳ וכתב ע״ז
ר«•
במפיו׳י׳ט והטמא דלא נ״מ מיד בין חילוף הגרסאות בזה • ולכאורה
יש רמסה דלכאורהלפי מ״ם הר״ן בדעת הרי״ף והרחנ״ס דגרסי הא
בורכאדתרא ומותר לכסות אף בדבר שאין מגדל צמחים וע״כ מותר
לכסות בעפר המדבר וע״כא״א לגרום כמר שהוא בגמרא דהי׳ מהלך
במדבר ס׳ שוחק דינר זהב ט׳ כיון שיש לו בתה שישחוק דינר זהב
ישטק מפר המדבר ויכסה בו וע״כ מוכרח הרי״ף לגרוס שורף טליהו
ומיירי כשאין לו במה ישחוק והמ״ש הר״ן :בשבר שאמר אברהם אבינו
כו׳ כנאה ליכא • בל״ח הביא ראי׳ מזה דאם לא כיסה שחיטתו כשירה •
וק הוא בכלבו :תח־״ה אלא מ׳ שאני התם ס׳ ־ לכאורה לשטת ר״ת
בתוד״ה שחיקת לא קשיא כ״כ  :תח־״ה ונקרת כו' ואין זה שחיקת
אבנים ט׳ • בריטב״א הביא בשם תו׳ שהוא רקב העצים הנקרא קיר״א
בלע״ז:

 CHפט

גיד הנשר .פרק שביעי

ע״ב במעי אמן ק קדושים • רמב״סס״ד מה׳ תמורה דין
ג׳ :תוד׳׳ה ואתי ט׳ דחמיר • ה״ה דהוי מצוי למימר
י
שהוא איסור טלל ופמ״ש בחודה איסור אלא משוס .דבשמעתין מדכריק

י**׳

 ,שים

שהם מטס חלב אלא הוא חיטיז שהם אסורים מטס דס ו^דלמי
אינו רונה לפרש כפרש״י דמהו לטן .עוקץ הול״ל טפי כסלים או טפי
דכפלי והא דהקשה שם 'הל״מ דא״כילמהלא חשיב אלא תרי משוס
דמא ולא חטב גס זה לכאורה בלא זה חשוב פס הרטבים עוד־ טטין
שאסורים מטס דם ולא הוזכרו כאן כגון טטי הלב או טטי דקין
אע״כ צ״ל כמ״ש ה״ה שהרמב״ס סובר דלאו• דוקא כני אלא אה־לו
הני דסמיכי לבית השחיטה צריכי חתיכה ומליחה וגס מה שהקשה סם
על הרשב״א שפי׳ על הא דעוקז דאסוריס מטס חלב למה לא חטב
בהד הני שאסורים משוס חלב לכאורה הוא בכלל דכפלי ועי׳ בספר
 ,נעורת שמואל ר״ם ס״ה אות ד׳ • ובד״ת אוח ל׳ כתב שהרמב״ם אסר
להני■ חמשה חופי דנכפלי מטם דמא ולא כן והוא אנא דבהני גס
כרמב״ס מנדה דאסורי משוס חלב רק שסובר דהאדאמר טטין שבעוקן
הואענין אחר מהאדטעי דפפלי :ע״ב רישא במשא בוי• וקרי ס׳ דן
־בי׳ מיד שרי • מהטוש״ע משמט דאבית השחיטה לכתחלה נטן לעשות
כן ואנחורי׳וק בי׳ מיד •דוקאדיעבד ולכאורה משמעות הגמרא שלא
לחלק בהן  •:י

צ״ד^1
CVT
.
1

סוךשמחפך ריקן י־־־סשמע הא אט
אף טודע ט שלא יסוך מופר כומר

ועי׳T p
p 3ו g
לו סרך

סמ״ע הרכ״ח ס״ז ואפשר לומר שמטעם זה השמיט הרמב״ס דין זה כלל
וכן השמיט הדן דבסמוך לא ילך אדם לביא האבל ובית לנץ המתקשקש
ט׳ ובזה נתיישב ג״כ תמיהת הכ״מ על שהשמיט הרמב״ס •שנכזס כטדו
מותר משום שלא הוזכר דין זה שמשום כמדו מותר אצא ’במי תרי

עעמא דאיסור ממור וע״כ נקעו התו׳ ג״כ  :בא״ד כדפרש״י • להכי
כוצרס התו׳ לפרש״י“דבלא רש״י הוי אמריק דהייט חומרי׳ דאי אכיל
לקדשים בטומאת כגוף אית בי׳ כרת וא״כ אין לומר דמשוס חומרא
ג״כ
דקדשיס יחיל על גיד דאין החומרא •כ״כ מצדם אך דרש״י כתב שם
בבי וכיון שהשמיט הרמב״ס קני בבא מטעם שכתבנו וע*כ לא כתב נ״כ
או פיגול וטהר :תוד״ה איסור גיד ט׳ לימא דקסבר יש בגידץ בנ״ט
,היתירא דמשוס כטדו  1לחבירו סנדל ט! מתה בכלל של ודטזטה •
ט' ־ עמ״ש דף ק״א בזה :
הרמב״ם לא כתב לחבירו ומשמע מדבריו שגם בפט׳ס כדן ק והיינו
ע״א ולדות קדשים בהווייתן הן קדושים • הרמב״ס פסק משום שסובר הרמב״ס דבמכירה אסור נגנוב אפילו דעתו של עט״ס
בפ״ח מה׳ מאלות אסורות דגיד משה נוהג גס במוקדשין
1
אף •דבמתנה מותר אף שבישראל אסור לגנוב  ,דעתו אפילו במתנה :
ולכאורה קשה דהא לפי מאי דפסק בפ״ד מה׳ תמורה דק ג׳ דולדות
jF״ 5תודה אמר אביי מ׳ דוקא במטרה ט׳^^נהסרמט׳ס כתב בל׳ח
קדשים במעי אמן ק קדושים אין איסור גיד חל עליהם וצ״ע:
מה׳ מאכלות אסורות דבפני ישראל לא יתמה משהיא חטכה אא*כ
פרש״י ד״ה רנב״י ט׳ .וללישנא קמא ט׳ • דללישנא בפרא פלושא
ניטל גידה שמא יאכל אותה כישראל וע״ש בה״ה ול״מ ולכאודק י״ל דעת
דלהעלותו הייט בפגי עצמו וע״כ א״א לפרש דפליגי בהא דהא
הרמב״ם שסובר כמ״ש הרא״שדרב אט מחלק בין מתנה למטרה בטס׳ס
לכ״ע פירשו דאיסורא אסור אבל ללישנא קמא דפירופא דלהעלותו כייט
דבמכירה גזריק.שמא יתמה בפני ישראל וקאסור מטס ־גניבת דעת אבל
כשהוא מחובר שפירפליגי בהא רבי לרבק :ע״ב חולצי לתפוח • ק פסק
לא במתנה רק בישראל גס במתנה טיך גניבת דעת אך זהו דוחק לומר
הרמב״ם פ״ו מ״ה מעשה הקרבטת דן ד׳ והקשה בל״מ שם דא״כ פסק
דרב אט מוקים למתניתין בשנויא קמא ולא יהיה• שתסח דגמיא שנא
כרבק וא״כאיך פסק שם דין ב׳ דפירשו ירדו כר׳ ועוד• יש .להוסיף
אליבא דדב אשי ובפרט שהברייתא מוקיס לה רש אט במקום שאץ מעדיזץ
דלשימהיה יקשה קושיות הגמרא דמחוברין־דהיתירא לא איצמריך קרא
ומתניתין במקום שמכריזין דוקא ולבד זה מסי נכון לאוקמי בין במקום
לרטי .־ ולכאורה י״ל הופרש כמ״ש הגוהרש׳א ט״א■ ברש״י דה להעלותו
שמכריזין ובץ במקום שאין מכריזין דהא סתמא קתני רק־הברייסא א״א
ט׳ דמהו אמורא• רב פפא ורב הונא ורב חסדא פליגי על רנב״י וס״ל
לאוקמי טלה-בחדא גווני אם לא במקום שאץמכריזין וע״כמפרשהרמב״ס
דלא פליגי רפו ורבנן בהט כלל וכולהו ס״ל כרבי דפירשו ירדו ולהט
דרב אשי מוקיס לה מתניתין גס במקום .שאין מכריזין והייט דוקא
פסק הרמב״ם כרבי אע״ג דחביריו פליגי עליה רק במדין דאיסורא
כשיתננה בפני ישראל דהא מברייתא מוכח דבמכירה .חייש׳ק שמא יחננה
פליגי ורב הונא ס״ל דמולנו ורב חסדא ורב פפא ס״ל דדינס עידן
בפני ישראל וכמ״ש רש״י דישראל טובא קיימי ממילא גט בשולח לעס״ס
דהיתירא וע״כ יש לומר סברת רב הוכח דלהכי איצמריך *לרטיי מחוברין
כשנותן בפני ישראל אסורולפ״ז שפיר העתיק הרמב״ם דברי’המשגה וכן
דהיתירא משוס דמחוברין דאיסורא אע״ג דלא כתיב על כן לא יאכל
משמע מפי' המשנה נהרמכ״ם ע״ש וג״כ סובר כרב .ג^£י דבמתנה צמו״ס
המזבח חולצן וע״כ הודיע לט הקרא דמחוברין דהיתירא יעלו דדוקא
מדין דאיסורא חולצן משום ממשקה ישראל מן המותר לישראל • ועוד לא חייטנו לגניבת דעת דמש״ה לא כתב כאן הרמ6א' מפס רק מטס
י״ל כיון דכתיב הבשר והדס הוי אמינא דחולצן הגידן והעצמות אף שמא יאכל ממנה ישראל ולא מטס גניבת דעת ובאמת מוכח דמיירי
הרמב״ס באומר שהיא כשירה וכמ״ש ה״ה דאל״כ טדאי לא יקנז ממנו
דהיתירא ע״כ בא הקרא לאשמעינן דממוברין יעלו וע״כ פסק הרמב״ס
הישראללסי מאי דפסקהרמב״ה דבשר הנמצא ביד עט״ם אכור בכל
כרב הונא מטם דתניא טותיה  :רש״י דה דעת נוטה כו׳ דסתם
מקוס וכן יש לדייק מהרמב״ס פ״ב מה' דעות דין ו׳ שכתב מצד לא ימכור
מא3ק ס׳ ׳׳ ואף דקאמר ריט׳ל לפי תאי דפשיטא לי׳ לר״י דשל
ימין לעט״סט׳ ולא• ־מנעל של מתה ט׳ ולא יסרהבבחבירו ט׳ ובגמרא איתא
אך לפי .מאי דקאמר דלא פשיטא לי׳ היינו משוס דמספקא ליה לומר
דבהאנקי קאי לכאידך דריב״ל חך דעת טטה דקאי ע״ז אבל לא פשיטא בזה הלשון לאי יממר אדם לחבירו מדל של מתה ט׳ ומדטנה לשון
הגמרא משמע דמחלק בעכו״ס בין מכירה למתנה ^:בא׳-ד ■ ומפרש ר״ת^
דקאי קרא דבהאבקוע״ז. :
עי' במאור בשס רטנו יעקב באופן אחר ,:טו״רבאומל^ • הסראל לעסיס
הייט
•
ט׳
שרי
מדרבנן
תודה רב אשי .ט׳ אפילו
שהיאמנוקרת • ברא״שאיתא בזה הלטן השירה ומנוקניתי וט! &ןעיו׳*ט
לפי שטתם נ״ב ע״ב ד״ה גוממי עם.השופי:
ולכאורה הא דקאמר סרא״ש כשירה היינו לעניןמליפמאנצטלותוטלפות
ע״א חוטי! ש«3וקן ש׳ • מדברי הרמב״ם בפ״ח מה׳ מאכלות לרב אשי דבמקו׳ישאין מכדיזין חייטק שמא־יתמה כיין שאומר-שהיא כטד-:
א&ורות דין י״ג נראה שאינו מפרש מרש״י שהוא חונד מפלי
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ודרשת

חו״מ  -סימן יב ־ גניבת דעת

ה) ובאמת

לא זכיתי לרדת לסוף דעתו של
ידידי ,דאטו עולה על דעתו
שמרבותלנו .הראשונים איכא מאן דס״ל דמותר
י
ןאוצרהחכמה1
לאדם לחשוב שאין הכל מן השמים ,הלא זה
הראשון מי״ג העיקרים שהבורא יתברך שמו בורא
ומנהיג לכל הברואים ,והוא לבדו עשה ועושה

ויעשה "לכל" המעשים ,ואטו ס״ל למאן דהו
שבזמן כעס וריב מותר לאדם להיות אפיקורס כי
א "א לו להיות כאבן דומם ח "ו ,וע״כ שגם בשעה
שהוא עונה למחרפהו צריך להאמין דכל עיקרי
האמונה ,רק הותר לו להציל את עצמו מכל נזק,

וכמו שעשה ר״א בר״ש כמו שביארתי במכתבי
הראשון בס״ד ,ובין אם זהו טעם מצות לא תטור
ובין שאינו טעמו ,סוף כל סוף מעיקרי אמונתינו
הוא ,ולית מאן הפליג על זה.

והנני בזה אחיך וידידך האוהבך ומכבדך ומוקירך

כערכך הרם.

אהרן יודא

סימן י״ב
היה בבני ברק לצורך עסקיו ונכנס
לחתונה של מכריו אם חייב להודיעו
שלא בא במיוחד לחתונתו
חו״ט סי׳ רכ״ח סעי׳ ז׳
יום ג׳ לחודש תמוז שנת חש״ם לפ״ק

מע״ב ידי״נ האברך החשוב הרב ג.ת .שליט״א
אהדשה״ט בידידות.

בדבר

שאלתו שהיה צריך לנסוע מירושלים
לבני ברק לסדר איזה ענין נתק,
ובאותו לילה היה חתונה של אחד ממכריו ,ולולא
עניניו הנחוצים לו לא היה נוסע במיוחד לאותו

וחקרת

דפג

חתונה ,אבל כיון שהיה שם כבר ,נכנס לאחל לו
מזל טוב כנהוג ,אם חייב להודיעו שלא בא

במיוחד בשבילו ,ובסרט שזה יגרום שכשהוא
עושה שמחות בעז״ה בירושלים ירגיש אותו בעל
שמחה התחייבות לנסוע לירושלים ,ויש בזה
משום גניבת דעת ,או לא.

א) בחולין דף צד :איתא דמר זוטרא בדיה
דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא
לבני מחוזא ,ורבא ורב ספרא הוו קא אתו
לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר לאפיה הוא דקא
אתו ,אמר להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי
האי ,א״ל רב ספרא אנן לא הוה ידעינן דקא אתא
מר ,אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן ,א״ל רבא
מ״ט אמרת ליה הכי דאחלישתיה לדעתיה ,א״ל
והא קא מטעינן ליה ,איהו הוא דקא מטעי נפשיה

ע״כ.

ב) ולא מיבעיא לרש״י שם שפירש דרק
כשאומר לו בהדיא ,באתי כל אותו
דרך לכבודך אסור ,וכל שלא א״ל כלום מותר,
פשוט שבנד״ד א״צ לומר לו ,אלא אפילו לתום׳
שם שכתבו דרק כשהוה ליה לאסוקי אדעתיה
שלא לקראתו היו באים אלא לצורך עצמם ,ה״ה
בנד״ד הוה ליה לבעל השמחה לדעת שהרבה
פעמים מזדמנים אנשים מירושלים בב״ב לצורכי
עצמם ,ואינו חייב להודיעו ,ומה שזה יגרום שהוא
יטריח את עצמו לשמחותיו בירושלים ,לא איכפת
לן ,דממנ״פ אם כיון אל האמת שלא בא במיוחד
בשבילו ,אז גם הוא לא יבא במיוחד לירושלים

בשבילו ,ואם לא כיון אל האמת ,וחושב שהטריח

לכבודו ,הרי קיבל את הכבוד באמת ,ובביאתו
לירושלים אינו משלם לו יותר ממה שקיבל ,ועיין
ברש״י שם שפירש והא קמטעינן ליה וז״ל ,אס
לא הייתי מגלהו היה מחזיק לנו טובה חנם עכ״ל,
וע״ז השיב לו רבא איהו הוא דקמטעי אנפשיה,
הרי שכל שהוא מטעה את עצמו לא איכפת לן
שהוא מחזיק לו טובה חנם ,על אף שפשוט

»
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לפד

חו״מ  -סימן יג ־ בעל מלאכה שהזיק

סימן י״ג

שהמחזיק טובה לחבירו דרך העולם הוא להחזיר

את הטובה ,מ״מ אמרינן דשרי משום דאיהו קא

מטעי נפשיה כנלענ״ד פשוט.

נ) ואינו

ודוקרת

בענק בעל מלאכה שהזיק סחורתו
בשעת ההובלה
חו״ט סי׳ רל״ב סעי׳ י״ח

דומה להא דאיתא התם בדף צד .אל

יסהרב אדם לחבירו לסעוד אצלו

בם״ד פעיה״ק ירושלים ת״ו
יום כ״א לחודש אייר שנת תשנ״ז

ויודע שאינו סועד ,ולא ירבה לו תקרובת ויודע
שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות המכורות
לחנוני אא״כ הודיעו וכו׳ כי התם מיירי שאומר

מע״ב האי גברא רבה ויקירא ,דעוסק בצדקה

לו שעושה בשבילו( ,לדעת רש״י) או דלא הו״ל

וחסד

לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו (לדעת

להאדירה ,ה״ה הוד כבוד הרה״דז ר׳ מ.צ.

תום׳) ומ״מ איתא התם שאם עושה לכבודו מותר,

שליט״א שלום רב וכט״ם.

ופירש״י בשביל כבודו של אורח להודיע לבריות

שחביב הוא עליו מותר עכ״ל ,וא״כ ה״ה בנד״ד

ותרם

תדירא,

בדבר

מהונו

לביהכנ״ם

שאלתו שהזמין ארון קודש של שיש

אם אחרי שהוא נמצא בב״ב הוא רוצה לכבדו

לביהכנ״ס בעירו ,ובדרך כשהובילו את

בהופעתו ,ויראו הבריות שהוא מחבבו ,אפילו אם

החלקים נפגם השיש במקומות אחדים ,והבעל

במיוחד כל שהוא

מלאכה אמר שימלא אותם החורים בדבק מיוחד,

לכבודו שרי ,וכל זה נפסק להלכה בטור ושו״ע

שבכלל לא ירגישו שהיה שם חור( ,אם לא

חו״מ סי׳ רכ״ח ,ועיין שם בפרישה שפירש

שיסתכלו

מקום

לכבודו "להודיע לכל חשיבותו" ,לית לן בה,

המילוי) ,וחושש מע״כ שאין זה כבוד לביהכנ״ס,

ואדרבה יוצא שאין להודיעו אף ממרת חסידות,

ועל אף דאיכא הפסד מרובה לבעל המלאכה

כי הוא גורם לו חלישות הדעת ,כמו שא״ל רבא

להביא שיש אחר ,מ״מ הרי פשע בזה ,והוא חייב

אחלישתיה לדעתיה ,ופירש״י שהיה סבור תחילה

באחריות עכתו״ד ,ורצונו לשמוע חוו״ד בנידון.

שכבדנוהו ,ונלענ״ד דכוונתו רזה גופא בושה הוא

א) אקדים

יחשבו שהגיע מירושלים

לאדם שחושב שמכבדים אותו ואומרים לו בכלל

ויתבוננו

היטב

כדי

למצוא

בשבח ,אשריך שזכית למצוה

גדולה זו ,עיין בלשונו הזהב

לא חשבנו לכבדך ,והבן כי פשוט הוא.

של הרמב״ם בפ״י מהל׳ ס״ת הל״י שכתב וז״ל,
מצוה לייחד לספר תורה מקום ,ולכבדו ,ולהדרו

והנני בזה ידידו דו״ש

"יותר מדאי" ,ושם בסוף הל׳ י״א כל המכבד את

אהרן יודא ד,לוי גרוסמן

התורה גופו מכובד על הבריות ,בודאי שכרו

פעיה״ק ירושלים תובב״א

הרבה מאד ,ויזכה תמיד לעשות כהנה וכהנה

בעז״ה.
• • •

ב) בעיקר

שאלתו הנה תנן בשבת דף קב:
הבונה כל שהוא חייב ,ושם בגמ׳

כל שהוא למאי חזיא וכו׳ ,כן עני עושה פטפוטי
כירה קטנה לשפות עליה קדירה קטנה ,דכוותה

t
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ודרשת

חו״מ ־ סימן יג  -גניבת דעת

היכא דדש ביה שאינו נראה בעיניו כשם רע,
ואפ״ה אסור .עוד כתב הכס״מ שם דמלשון רש״י
בב״מ הנ״ל משמע דהיכא דדש ביה ואין כוונתו
להכלימו שרי ,ובוחן לבבות הוא יודע עכ״ל.

וע״ע בתום׳ במגילה דף כז :בד״ה ולא כיניתי
שם לחבירי שכתב וז״ל ,אפי׳ כינוי דלא
הוי גנאי ,והא דאמרינן בב״מ דף נח :דהמכנה
שם לחבירו "אין לו חלק לעוה״ב" ,היינו בכינוי
של פגם משפחה עכ״ל .ואין גירסא זו לפנינו,
אבל עכ״פ מתוס׳ שם משמע שסגולה לאריכות
ימים הוא לא לכנות שום שם אף שאינו של גנאי,
שהרי שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת
ימים והוא ענה שלא כינה שם לחבירו עיי״ש.
וצ״ל דמה שהק׳ התום׳ במנחות על פירש״י
שחוטמו היה משוקע שתימה שכינוהו בלשון
גנאי וכר ,אע״פ שאין כאן משום פגם משפחה,
מ״מ אין דרך הש״ס לכנות שום שם שע״כ יש
בזה איזה מעלה שהרי היא גורמת לאריכות ימים
וק״ל.

אולם כל זה בשם גנאי או כינוי סתם ,אבל
כינוי לשבח כבר כתבו התום׳ בתענית
דף כ :בד״ה בחכינתו ,שלשבח מותר עיי״ש
ומשם משמע קצת דמותר לקרוא לאדם בשם
משפחתו ,אבל לענ״ד גם זה תלוי לפי העת
והזמן ,וכיום נראה שיש להוסיף איזה תואר כגון
הרב פלוני ,או מר פלוני ,או ר׳ פלוני וכר ,כל
אחד לפי כבודו.
וזאת תורת העולה ,דבודאי לכתחילה לא יכנה
שום שם לחבירו ,ויקראנו בשמו שניתן
לו כשנכנס בבריתו של אברהם אבינו בתוספת
תואר כל אחד לפי כבודו ,והרי אמרו שעל זה
יצאו אבותינו ממצרים שלא שינו את שמם ,וכל
שם שחבירו מתבייש בו ,או שהוא מכוין לבייש
אותו בו ,אסור .ושם של שבח שרי ,ושם סתם יש
מעלה לא להשתמש בה ,והוא מסוגל לאריכת
ימים ,כנלענ״ד.

ומה טוב שבימים אלו שבאים לתקן את המדות
ולתקן את החטא של תלמידי ר״ע שלא
נהגו כבוד זה בזה עוסקים אנו בהלכות אלו,
ונזכה לתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו

וחקרת

רנג

מכל סיג ופגם ,ונטהר ונתקדש בקדושה של
מעלה .אמן סלה.
כעתירת ידידך
אהרן יודא הלוי גרוסמן

סימן י״ג
בענין גניבת דעת
חו״ט סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳
אור ליום ב׳ חשון תשנ״ד
כבוד ידידי הרה״ג ר׳ ח.דז .שליט״א.

אחדשה״ט בידידות נאמנה.

בדבר שאלתו בענין גניבת דעת אם מותר
כשאין חבירו מחזיק לו טובה ,אבאר
בעז״ה את חומר הענין ויבין מעצמו כמה צריך
להתרחק מזה.
א) רבעו יונה בשערי תשובה שער ג׳ אות
קפ״ד בענין כת שקרים כתב,
שהחלק השביעי הוא מי שמתעה את חבירו לאמר
כי עשה עמו טובה או דבר טוב עליו ולא עשה,
אמרו חז״ל אסור לגנוב דעת הבריות ,והנה חטא
זה חמור אצל חז״ל יותר מגזל יען וביען כי שפת
שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי האמת ,כי
הוא מיסודי הנפש עכ״ל.

ב) ומקור הדבר בש״ס דילן הוא בחולין דף
צד .אמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם וכר ,אבל שם אינו
מבואר שהוא חמור מגזל ,אדרבה הוא רק איבעית
אימא השניה של הגמ׳ ,ומצאתי ברייתא במסכת
כלה פ״י וז״ל ,גונב דעת הבריות כגונב דעת
המקום ,שהרי אמרה תורה על הגזלן לשלם
בראשו ,ועל הגנב פי שנים בכלים ,ותשלומי ד׳
בצאן ,וחמשה בבקר ,מ׳׳ט דחש רחמנא אטרחיה
ע״כ .ופי׳ הברייתא צ״ל שגזלן אינו גונב דעת
הבריות שהרי הוא גוזל בריש גלי ,ולכן הוא אינו
משלם אלא קרן ,משא״כ גנב שהוא גונב בסתר
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חו״מ  -סימן יג ■ גניבת דעת

וחקרת

הוא כן גונב דעת הבריות ולכן הוא משלם כפל,
(אולי קרן על הגניבה עצמה והכפל על הגניבת
דעת) אבל גם מכאן אין ראיה שהוא חמור יותר
אלא שהוא שוה שעל שניהם הוא משלם ,וא״ת
שהוא חמור משום שהוא משלם אע״פ שלא לקח,
וחינה הקרן משלם על מה שגנב מרה במרה ,אבל
הכפל הוא רק גנב דעתו שאינו שוה הכפל ,וע״כ
שהוא חמור ,אכן עדיין קשה לומר שזה מקורו
של רבינו יונה ,דא״כ אין החטא חמור "אצל
חז״ל" יותר מגזל ,אלא אצל התורה עצמה
שחייבה תשלומי כפל ,וגם אינו מובן הראיה
שהוא כגונב דעת המקום וצע״ג.

דאורייתא עכ״ל ,וכ״כ הריטב״א הנ״ל בשם תום׳,
דנפקא לן מדכתיב לא תגנבו סתם לכלול כל
מיני גניבה ,אף גניבת ממון ,פי׳ שמשמע דלא
תגנבו הוא גניבת דעת (או גניבת לב שהוא
אותו דבר) ג״כ ,כי על גניבת לב יש פסוקים
מפורשים כדכתיב בפרשת ויצא (בראשית
ל״א־כ״ו) ותגנב את לבבי ,ולעיל מיניה (פסוק
כ׳) ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי
הגיד לו כי בורח הוא ,וכן במעשה דאבשלום
(בשמואל ב׳ פט״ו פסוק ו׳) כתיב ויגנב
אבשלום את לב אנשי ישראל ,ולכן הו״ל
דאורייתא ,וכ״כ היראים סי׳ קכ״ד עיי״ש.

ג) ואולי אפ״ל ע״ד מש״כ המהרש״א בב״ק
דף עט :שהגנב שירא מדין של מטה
ואינו ירא מדין של מעלה הרי הוא כופר בהשגחה
ובשכר ועונש של מעלה ,אבל הגזלן אינו כופר
בכל זה שהרי גם מדין של מטה שהוא רואה
בחוש אינו ירא ,אלא שהוא מחשיב לו מה שהוא
נשכר בגזילה יותר ממה שהוא מפסיד בעונש של
מעלה ושל מטה ,וזה סי׳ הברייתא הגונב דעת
הבריות כגונב דעת המקום ,שאינו מאמין שיש
דעת למקום ,והוא לשון גונב דעת המקום כמו
שמצינו בב״ר עה״פ ויצא קין שיצא כגונב דעת
המקום ופיר״ש שם שאמר לא ידעתי השומר אחי
אנכי וכו׳ היינו שגניבת דעת המקום הוא כשאומר
שאין עק רואה ח״ו .והברייתא נמשך אחר מה
שנאמר לפני כן לא יאמר אדם לחבירו טול שמן
מפח ריקן וכו׳ ,שחבירו אינו ידוע שהפח ריקן
והוא גונב דעתו בזה ממש ,משא״ב בהקב״ה א״א
לגנוב דעתו ממש שיודע הכל ,אע״כ שהוא כופר
בזה ,והוא מה שכתבנו והבן.

ו) והנה כל הציורים שהביא הרמב״ם בם"ב
מהל׳ דעות הל׳ ו׳ ובפי״ח מהל׳
מכירה הם ציורים שהנגנב מחזיק טובה להגנב
שגונב את דעתו ,וכגון שמוכר בשר נבילה
לעכו״ם במקום שחוטה ,או מנעל של מתה
במקום מנעל של שחוטה ,או רבוי מתנות ויודע
שאינו מקבל וכו׳ ,אבל באמת מצינו גניבת דעת
גם ללא החזקת טובה והוא בשבועות דף ל״ט.
שדרשו הפסוק (זכריה ה׳) ובאה אל בית הגנב
זה הגונב דעת הבריות ,שאין לו ממון אצל
חבירו וטוענו ומשביעו ,שהעומדים שם חושבים
שהוא טוען טענת אמת ,שהרי אין אדם תובע
אא״כ יש לו ,והוא גונב את דעתם בזה ,וכן
משמע ממקור האיסור שלמדנו מיע״א שגנב את
לבו של לבן הארמי ,ושם לא החזיק לו טובה,
אלא שכלול בגניבת דעת וכל דבר חלקלק
שאין פיו ולבו שוין ,ואין תוכו כברו כלשון
הרמב״ם הנ״ל ,ובסיומו דצריך שיהא לאדם
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל
והוות .ומצינו עוד יותר מזה בשו״ת חקקי לב
חיו״ד סי׳ מ״ט שבאיסור גניבת דעת כלול נמי
פשוטה היינו שגונב סודותיו ומסתוריו של
חבירו שהוא גונב "דעתו" וא״כ הסקרן
שמחפש ורוצה לדעת עניני חבירו הוא עובר
על לאו דלא תגנובו רח״ל ודי בזה.

ד) שו״מ תוספתא בב״ק פ״ז הל״ג וז״ל,
שבעה גנבים הן הראשון שבכולן
גונב דעת הבריות וכו׳ ,ומצאתי שהריטב״א
בחולין דף צד .היה לו גירסא אחרת "גדול"
שבכולן גונב דעת הבריות ,וי״ל דגם לרבינו יונה
היה גירסא זו וא״ש (ומסתבר לומר כן שהרי
תלמיד רבינו יונה היה הרשב״א ,ותלמיד הרשב״א
היה הריטב״א וק״ל).

ה) המבי״ט

בקרית ספר סי״ח מהל׳ מכירה
כתב דגניבת רעת נראה דהוי

הנני ידידו דו״ש כל הימים
אהרן יודא ד,לוי גרוסמן

פעיה״ק ירושלים תובב״א
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הרבני החרב וכוי סויה
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סימז ה״פ
פיטנאק

יהושיע האטה

יצ־ו:

ניי טפיה

ע״ך האיסחפקחא שהניא נסי׳ ציה (אוח נ׳) בדין
איסור גניבת דעת ,אס הוא מדאורי׳ או רק מדרבנן
ולדידי נראה להניא לאי׳ מדברי הימנים ואיסור גניד
הוא רק מדרנק ,דזיל נהל׳ מכילה פרק ייח הלכה א׳>
.אסור לרמות את גני אדם נמקיז וממכר ,או לנעג את
דעתם ,ואחד נדנד מכניס וא׳ ישראל שיויס נדנר זה• כדי
להנץ לשון זה ,וגס רנקע מתהילה עמים ,יהא מכאן לאי׳
לדנר• הכסף משנה נהל׳ גדלה פרק א׳ הל׳ נ׳ ,דב׳ בדעת
הרמביס דמדנקע אקור לנצל כיש דין תורה ,והדר נקנו
אפי׳ עטים אקיר לגזלו ,וגיא כ׳ גם נזה דץ חורה ,רק
קנזס אסור ,משמע דגזל עטים אינה אסור מה־ח רק
מדרבנן ,לפייז קאמר הרמנים נהגי ,מכירה ,אף דלעינן
גזל ממין ,איכא חילק בין ישראל שהוא מראורי׳ וגזל עטים
הוא רק מדרבנן ,אנל לענין גנ״ד עטים ישראל שיים
נהם ,לומר דאף נישלאל אינה אסור רק מדרנק ,ע*כ
נקע מתחילה עטים ,רזה וודאי אינה רק מדרננן ילא
גרע מגזל ממון דלא הות רק מדרנק ,כמו שהעלה נפחיי
מהרא*ף גופי׳ ע״כ אמי רגזה גם ישראל שוה לעס׳ים
שאיכס אסור רק מדרנק:

שגה שלישית ,מונט-ם '■x

והה-ג מויח שנתי ליפשיטץ נ" מוין נקיק בע־עג
אילאנצא ילין ,כחג נזהיל :הנה תשו׳ מהראיף
לא ראיס* עדיין אבל נראה לי להניא ראי׳ דהיא מהים
מדברי חזיל נזוהק סויפ ■תרו (ד׳ ל־נ ע״נ) ודג' לא
חגמב אי לאו דפסקא עעמא הוה אסיר אפי׳ למגנב
דעתא דרבי׳ באורייתא או דעתא דחכם לאיסקכלא ני׳ או
דיינא רדאץ דיכא דאלערין לי׳ למגניב דעתא דרמאי וכר,
ונעה דפסקא עעמא אסור ושרי עכ*ל ,הרי מכאן ראי׳
ברורה דלגניד אסור מהינד אינרא דיש כמה נכיר דמוהד
כמו בנדרים ד׳ סיב ישרי לחית לומר ענדא דסרא אנא,
— (ועיי׳ נשיך ער׳יד סי׳ קנ״ז ס*ק יי׳ה ופלא פלא הניא
מע״ז פיק שאמי ריא נאמן עני הדיין וליע) אנל נמקים
שאסור ננ*ד נראה מדברי הצחיק רמי מסית:
ובבור הרב החיג וט׳ מויה טשה נינו ניי האנדקיק
בי הערעסטור יל־ו כתב נזהיל :מה דשקיל
וערי נדנרי מחראיף שמסיפק נאי׳ גננת הדעת אי דאירי׳
או דרנק ,ופשיע לי׳ דמדאורי׳ לגני ישראל ,יגיגני עטים
תלי׳ נפלוגחא דגזעיכ אסור אי מיתר מהית ,והכותב שיחי׳
מייתי מחרדים דדרננן הוא ,ונס מלדד משיני׳ דשנועית
ליה להניא ראי׳ לכאן ולכאן — ,ולפלא על שזית מהראיף
שנמחכיח אשתמיעי׳ דבר■ חי׳ הריעניא נסיני׳ דחולין רף
ציד עיא נדיח כדאמר שמואל וכי׳ דמייח■ דעת קלח
מרנותיע נשם נעלי הסוס׳ זיל דהוי מדאויי׳ ואפי׳ לגני
עטיס> ונפקא לן מדכחינ לא תגעט ולא תכחשו רטלל
אף ננינח רעת יעי-ש היעב ,ומייתי לי׳ נמי נס׳ קינן על
הרמניס נפיג היו מהל׳ דעות ,אלא דאיהו מחלק נזה
וכתב •דאפי׳ לפי הסינרים דמחיס הייע דוקא נמכירה
כגון שמכר לו מלה נמר דשחיעה זיכיון דיהיג ממק ימעעהו
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סי׳ הפ״ב

שפיר ונקרי ננכה ויש לכוללי סחה  rpגננת מתו! אנל
נכי מהנה דג*כ אקר" ניד ודאי דאיט אלא מררננן ומתיש
נראה גדשת סשינריס דלא אשר" גיד רק כמכירת ולא
נממנח ־עיש שתארך עיד נזה .ונם נשייוז כללים מערכו!
הגימל אעז כ*נ :־ג ימז לה נקצרה רמחלוקח הראשינים
היא׳ ומיהי כמחנה לכ״ע רק וודדנק ולכמת דעיח נני
מחנה מוהר לנמר• צמים ׳עיי־ש ,וממחה אזדא ל" ראי"
הכיחב נ י משקי שביעית ליה דהחם דנדנרים נעלמא
דדמי למהנה ודא־ לב ע דרננן ,ויפת חמה נחי׳ סחיש על
חיה׳ דשם — .ודחק  :י

סיימז
מכבוד

ה־נ

הפ-א

ד׳היג ונו׳ טדה זעקל באמבעדגער :״,
האנוהיה שריבם תרו ן

לתני טחנץ לת מחחלח יושג חיינו פחוח מכשיעור כי
אפשר שנזה מיחנה דעתי •וחר מאס ׳חני לה דני ניס
פחוח מכשיעור ולהב• נחג׳ לס יושג מחחילהדיל-ק קיש"
הכיח ולא שה" חיליק לעני 1איסור נץ יושג לשומן עצמו
אחיי ששעיר דאיר" נאמח אין חיליק רק על דרך הטל.
  -ונזה מחיק חרמנים שנשניחח עשר כחג שחם ,עונרתשהריחה נוחנץ לה צד שהישג דעחה ולא קאמר שנוחנץ
לה מחחילת רושג ,ובהל׳ מאכליה אקרוח פ׳ י ד כחג אי
הריחה נשר קיש או חדר מאכילין לה רוטג מחלת ?
ולנ״ל א״ש כי ניוכ׳פ מ״ר׳ הימנים מדנר שמוהר נעצמו
רק מחמח יינ*פ אסיר א־׳כ שם אין חילוק נין יישב לנשר
כי גס מים נעלמא אסיר ,אנל במאכלות אקיוח שאמר
שהריחה חזיר .וא כ הימנים שפסק כיש׳’ ששעיב לאו
דאודי׳ א*כ אז ’ 0חילוק נין יושג לשומן לכן כ׳ סשחנין
לה וזחלה יושג שהיי דרננן ואחיכ אי לא מיחב דעח"
שחני׳ לו השומן עצמו ,ועיין גני• הל׳ ׳,״כ p״ מי״ז שכתב
לחלק נין מאכל מוחר ואסור רק משום יומפ ונין מאכל
שנלאויה ניר אקר ולא כ׳ שעם לחלוץ ולניל איש כ׳
נדנד האקר מעצמו גיכ כונו ננחנננה ניויכ שיש כאן
ננילה ויונים לכ׳ע כ׳ הוי איסור נח אוזח איכ אז צריך
לכתחילה ליחן לו יושג כ• לעשן מילה עניפ יש חילוק
שהוי דרנק וננסי עצמו הוי חר׳ איסורי — וכבר האריך
הגורע ניהידא נזה נמהדורא קמא;

(™איתי נס׳ מאורי איר חלק עוד למועד (קפר יקר
מאוד) דף קליד סוף גרא שכחב חיל :ואגב
אזכרת המון קריה שועים חיך יניח נאטח הולכים לסעודת
על שסחט׳ להם אחה מלוה נחחן וכלה היא שימש רלא
שרי נזה רק לכנס לחופה מלבד אחים ואחיוח אמר שלשים
כהני להקל ושפד ענה ואיל כלל שוס מלוה שאין כנוד
אנוחם לעזיב אחיהם בשווחדו רק נניח תמחילוח אקורץ
מכיש לרקד נעלמס■ עכיל — .ולכאורה סנר׳ נמנה
הניא נזה הגאון ממק זל־ל אן לא מלאחי עדיין קעע לזה,
ילק מנץםקני אם 'ש לסמוך על הטל בפרש שהשויע
והפוסק" אעם מחלקי׳ נין נסואץ דאחים לנשואץ דרחוק,
ע־כ מרו נא הפורש הגדולים אח דמסם הרמה להלכה טבבוד
ולמעשה!?

סימן מפ״ב
מכבוד הרב וזהיג ונו׳ סויה דוד ׳ודא בוים ניי .טפיה
עיר הדש יזרו:
עין™

קש" הניח שהניא (נקיק קכ־ח) על הא ואמרי׳
ניומא עונרס שהריחה נשר קודש נוחנץ לה חמלה

יושג ואח־כ נשר ,למיד שע*כ דאגי" הלוא אין חילוק נץ
נשר לרישג ? ע״״ש — .נלעיד לתרץ ,דהנת הקשיח׳
צל הכיח מדוע ולמה לרץ להקסוח יק לשישח ריח הלא
שם נאמת קאמר עונדת שהדיחה נשר קידש ינקדשיס
נכיע שעי; ראוי״ ? והי׳ נראה לועי שלעולם לעני! איקור
אין חילוק נין יושג לשימן עצמו ,אנל אחרי שהדין הוא
שלחולה שיש מ סננה שמאכיל ;,אוחו פחוח פחות מכסיעור
ידני זה נייק ננקיון שדבר צליל כמו יישב ומשקה מעש,
וכמותי דנר מיעוט מהר יסיג נפשו ומיחג דעתו מאס ה"
שחני׳ לו דני כיש ה״ש סימן צלמו פחוח מכשיעור ,איכ
*> איה .הנה כיב לחרון נס הרמי החי׳ג
ט«ה דור שעהזבערג נ־י מקיק ם׳

יוסח

סימז הפיג
הרב הנאון

סויה שטעו! סופר
ערלויא יציו:

ני׳

האנרכיה

?J׳ “Jהקיש" (נס" קמיח) על תא דאמר" ק״ס אנרהס
אנינו עיה כל המורה .מלה׳ האין הקריב קרנן
פקז קדם שממול הלוא נאמר וכל ערל לא יאכל ט ?
נילעיד נפשישוח דלכאויה ’ש להבין האין ק״ם מלוח
ימם וחלילה יובל ,וכוי וכדומה הרנה מלוח אשר אינם
שהניס אלל כל איש ואיש  :ולי־יל דיק מלווח אשר ת"
•טל לקיים שמר ,אנל המליח שלא יטל לקיים (מאחה
טעם שיה") באמה לא סמר ,אעפ״כ היי כמי שקיים כל
החורה ,דלא גרע ווחישב לעשוח מלוה ונאנם נידו דתעלה
עציו הכחיב כאילו עשאה ,ותי׳נ כן (ועי" נחח״ס •ויד סימן
ר״ש) — וזה סשיש •  -יעוד ■יל רנאמח לא קיים
מצום פקח בעוד שלא מל אח עציו׳ ,רק אחד שנימול קייס
דהלוא חי עור עי־ שנים — ,והא דאמר" קיים א׳א כל
החידה ודיש נמשך כל ימי ח״ו ק״ם הכל ,אנל לא דוקא
קדם סנימיל ,וא־כ לק וו[ • - )*'.יזה נאמש כוינח הרב
המעריך ני• שס ודייק]:

ונו מוית יעכב 6אנע־ ויי מק׳ק א׳ טאהא והנע• החיי :וכי• מויה
לאטאש ,וחני המופלג החרין יכ" «״ה אניהס ויינעי נ־י י-יגיאדזישקיו

גאליצימן
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קמח

זכררו

חולין

דף צ׳ בסוכיא דקדשים שאינם נאכלים ,פסק הרמב״ם
כרבי דפרשו ירדו ,ופסק דחולצו לתפוח .והקשה
הל״מ דמזכי שכגרא לבי תרי .ונשאר בצ״ע .ולכאורה לק״מ,
דמה דאמרינן במחלוקת רבי ורבנן דכ״ע ס״ל דמחוברין
דהיתירא ל״צ קרא מידי דהוי ארישא של עולה ,אינו
מוכרח ,די״ל דדוקא בראש העולה דלא בעי הפשט ונתוח,
יש דין זה ,ובזה פליגי .ורק כדי ליישב מאן דאמר דמותר
להקריב מחוברין את גיד הנשה ,ופרשו אסור ,באנו לומר
שרבי הכי ס״ל הגם שיש דין ממשקה ישראל הכא חדשה
תורי^להיתר ,דבלא״ה היה קשה מנין דין כזה ,אבל מ״ד
דהכל אסור ,או הכל מותר ,לא צריך לומר כן ,ושפיר מתוקם
מחלוקת רבי ורבנן בעצמות וגידין דהיתירא ,ועל כן רב
חסדא לא אמר קרא דרבי ,דהוא דריש על כן לא יאכלו
כו׳ וסבר כרבנן דפרשו מותרין ,והביא קרא דגם בג״ה
הדין כן .ורב הונא גס סבר דרבי ורבנן ל״פ בגיד דאיסורא,
ורש״י לעיל בהא דאמר רב פפא כאן להלקותו כאן להעלותו
הביא קרא דרב חסדא דאכתי לא ידעינן הבדל בין פרשו
למחוברין ולא מספיק קרא דרבי .ומש״ה הביא ת״כ דרב
הונא ,ואם יש מחלוקת רבי ורבנן מה חדשו בברייתא זו.
ולא קשה מאלו עוברין דמשמע התם דרב חסדא ס״ל דרשה
דמשקה ישראל ,די״ל דבד״א במאכל בעינן דיהא ממה
שמותר לישראל ,אבל ע׳ן שהתורה אסרה לא נכלל בדרשה
זו ,ולכן אמר מי כתיב לא יאכל המזבח.
דף צ״ב ע״ב .יש לעיין לפי מה שכתבו התום׳ במחלוקת
רב ועולא (ע׳ בדבריהם )נמצא דלמ״ד אין בגבנ״כי
סבר רב דקנונקנות ל״ל טעם ועולא מיירי רק בגיד עצמו
ואפשר דלא פליג ארב דלקנוקנות אין טעם למ״ד אין
בגבנ״ט ,וא״כ לדידן דאסרינן קנוקנות כמו שומן מצד
מנהגן של ישראל ,לכאורה רק הקנוקנות עצמן אסירי ,אבל
פלי׳טתן מותרת ,ולכאורה קשה אפסק הש״ע ס׳ ס״ד
דקנוקנות ושומן אוסרין פליטתן וע׳ חי׳ רשב״א סוגיא זו
—
ולדבריו מתיישב.
דף צ״ב בענין התראת ספק לכאורה תוס׳ יבמות דך פ׳
פליג אתוס׳ כתובות סוף פ״ק דגם בזורק אבן לגו
איגלאי מלתא למפרע דהאבן עמד להרוג ישראל ,ואפילו
למ״ד ל״ש התראה יהיה חייב .ולרש״י דכתב דכת׳ והצילו
העדה ניחא לתום׳ יבמות הנ״ל .ויש לומר דהתום׳ כתובות
מוקמי באופן דלא שייך איגלאי מלתא למפרע ,כגון שהאנשים
שנו מקומם ועי״ז נהרג.
ן .

שאול
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בדין גניבת דעת יש ד׳ אופנים ,א) מראה לשני אהבה או
כבוד וכוונתו לרמותו שיחזיק לו טובה שאינה
מגיע לו ,ב) עושה כן כדי שחבירו יהנה ואינו עושה כדי
לקבל ממנו תמורה ,ג) עושה כדי שחברו יתכבד בעיני
הבריות ,ד) עושה לצורך חבירו ויש לחשוש שמא בלבו פני׳
לטובת עצמו.
מדהקשו מעולא שפתח חבית שהיתה מכורה לחנוני,
משמע דאפילו אם אין בלבו רמיה אסור ,והא
דמותר משום כבודו ,פירש״י ורבינו גרשום שיתכבד בעיני
הבריות ,וכן פירש״י אם יש שם חבר עיר מותר ,וכתב
שם דגדול כבוד הבריות ,משמע דגדול ודומה אסור ,אבל
לכבוד חבירו ,ולכבוד התורה משמע שאסור .ורבינו גרשום
פירש חבר עיר שהאבל תלמיד חכם דודאי כוונתו בשביל
כבודו ,ואין לו יכולת למלאו .ויש לדון אם כוונת ר״ג דאס
היה ברור שדעתו לכבודו מותר רק יש תמיד חשש שמעורבת
מחשבה אחרת ,ובת״ח ודאי שזוהי כוונתו .ובמקום שרבים
מצויין מותר כמו שכתב רש״י ,ורק בת״ח אין חשש כזה
וע״כ מותר אפילו כשהם לבד נמצאים .עוד י״ל בפירוש

דבריו שרק מותר אם בלא״ה היה עושה ,רק משום חסר
ממון נמנע ,אבל אהבתו וכבודו אליו היה כדי להפסיד
ממון .ומה שהתירו משום כבודו הוא אפילו אם לא היה
רוצה להפסיד ממון ,ורוצה רק שיחשבו .וקשה לדעת ר״ג
מה הקשו מעולא ,הא התם הוי ת״ח .ואולי פירש ר״ג
הכי אחר שתירצו בגמרא .ולולא התירוץ היה מפרש כרש״י.

נמצא :אם אינו עושה לטובת עצמו ,אבל אינו רוצה
להפסיד ממון ,ואין שם רבים שחבירו יתכבד
בעיניהם אסור .ואם החבית כבר מכורה ואין לו כרגע
אפשרות להפסיד אבל היה עושה בלא״ה מותר .והיכי שהוא
עני ומשער בעצמו שהיה עושה אס היה לו כסך ,אם
חבירו ת״ח מותר לדעת ר״ג .ואם יש שם רבים אפינו אם
עושה לפנים מותר.
מש״כ התום׳ חילוק בין אינהו דאטעי אנפשייהו ופתיחת
חביות ,יש לפרש דהוא כמו באונאה של מו״מ
דבקרקע אין אונאה ,ר״ל דאם [מוכר] לו אפילו במחיר
גבוה ביותר אין בו משום אונאה (בקרקע במחנה יש
אונאה) ואס לא מכר לו כלום ולוקח כסך הוי גזילה.
דף צ״ג ע״ב תוד״ה רישא בתרנגולת אין צורך לשום
אבית השחיטה ,ובה״ג כתב וברא״ש וכן כתוב
בה״ג וכן אם לא חתך חוטין שבלחי אסורין ובש״ע פסק
לפני מליגה צריך לחתוך חוטין שבלחי ועיין ש״ך ודרישה
ורש״ש.
עיין ט״ז שפירש דברי הרא״ש בראש תרנגולת ,ובפמ״ג
תמה עליו .ואמנם ברא״ש אין הכרח כהט״ז וברשב״א
מוכח מפורש דמיירי בגוך התרנגולת .ועוד דאם כפירוש
הט״ז איך נפרש וכן כתוב בה״ג .ואם נפרש כוונת הרא״ש
דאם בלי עצמות יש גם סברא לאסור א״כ למה דוקא המח
אסור ,אלא ע״כ דדוקא היכי שיש עצם יש מקום נאסור
ובתרנגולת ל״ל הכי מותר ,קשה דאם היה סברא לאסור
כל הראש מחמת רבוי הדם שוב אין ראיה מבה״ג שאין
הדין כן דבראש בהמה דיש עצם מפסיק אין הדם עובר
לכל הראש ועל כן שאר הראש מותר ,משא״כ בתרנגולת,
אבל י״ל דמן הסברא ל״ל למימר שמחמת רבוי הדם כל
הראש יאסר ,רק שלא מועיל להוציא הדם אבל שיאסר
מנלן ,והרי באומצא דאסמיק אם לא .חתך מסתבר דמהני
חתיכה וצליה שנית והיה רק מקום לומר שכיון שאמרו
רישא בכבשא אסור משמע דליכא תקנתא ועל כרחך שאני
מאומצא דאסמיק אבל כיון שלדעת הבה״ג בגמ׳ לא דברו
אודות זה גם בתרנגולת אין לנו מקור לחדש זה .אבל עם
כל זה אינו נראה שאפילו לדעות האוסרות כל הראש
ומשמע דל״ל תקנתא מסתבר שהטעם מפני שמקודם נאסר
המח מחמת שנתבשל בעצם הגולגולת כמו בקדרה וחח״כ
נבלע בשאר הראש ודינו כדם בעין אחרי שנתאסך בקדרת
הראש ונסתפק ולא אמרינן ביה כבולעו כן פולטו ,ואולי
מחמת שמנונית המח שנעשה נבילה ,ובתרנגולת אין הו״א
כזה אם נניח שאין שם עצם קשה המעכב.
ואולי לדעת הט״ז באו להוכיח שאין הראש נאסר בלי
חתיכה וצליה שנית ,והוכיח זה מה״ג ,ובס׳ ע״א
ש״ך סק״י כתב דכשמולחים ראש בהמה המונח אצדדים,
נאסר המוח והקרוס .וכתב דכן הדין בראש העוך וכתב
הפמ״ג שזה דלא כמו שכתוב במרדכי ,משמע דהמרדכי
סבור דראש תרנגולת אין בו עצם המעכב ומותר ,ואם כן
אתיא דעת הט״ז כהמרדכי .ועיין פמ״ג ס׳ ס״ח מש״ז
סק״ה דהמרדכי מן האוסרים ראש תרנגולת ,ורק הא״ת
הוא בעל דעה זו .וצ״ע.
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מה שאמרו תוס׳ והרא״ש דאס לא חתך חוטי הלחי אסורין,
צריך תלמוד ,דהם פרשו דמיירי במליגה ואח״כ יכשירו
לבשול ע״י מליחה ,ויצטרכו אחרי המליגה לחתוך הקרום
ולמלוח ,ועיין ר״ן שסברת התום׳ דצליה בעי חתיכה הביאתם
לפרש דוקא במליגה ,והרא״ש הגם שאין לו הכרח מ״מ
פירש גם כ^ליטק .בשלמא אס נפרש לענין צליה י״ל דקרום
המוח לא בעי־-חתיכה דבמונח אבית השחיטה הוי גלוי
כלפי האש ,משא״כ חוטי הלחי ואתי' כדעת הרשב״א
והדא״ש הגם שלא חילק כהרשב״א מ״מ י״ל דבחוטי הלחי
סבור כן .אבל התום׳ דמצרכי עכ״פ חתיכה ,וא״כ למה
לא יועיל אחרי המליגה חתיכה ומליחה בחוטי הלחי כמו
בקרום המוח .ואולי התום׳ כתבו כן אליבא דבה״ג וכן
הרא״ש מיירי בצליה דוקא .אבל מן הפוסקים לא משמע
כן שפירשו במליגה דמליגה אש יותר קטן אכל קשה כנ״ל.
ובפר״ח בענין זה היה משמע לי דכוונתו במה שחילק דחוטי
הלחי קשים וקרום המוח רך דכיון שקשה לא אמרינן בחוטי
הלחי שתיכך כאשר בלע כבר פלט ,ויש לחשוש שנשאר דם
בתוך החוטין ,וע״י מליחה לא יוצא מה שנבלע ע״י האש
י^תוה״ב בדין הבהוב עוף וממלקותו עם בעל בדה״ב ,ובצליה
או" בקרוס המוח תלינן דכבולעו כך פולטו ולא נשאר דם
בקרום בגמר מליגה או צליה רק מה שכנוס בחוטין ,כמו
דמצינו כה״ג בלב דאם לא קרע קודם צליה ומליחה מהני
קריעה אח״ב ולא אמרינן כיון שעדיין דם כנוס ע״כ יש
גם דם בתוך בשר הלב ,אשר עליו אמנם יהני מליחה וצליה
שנית ,אבל בקריעה לבד לא די ,והגם דהסברא לא כל כך
מובנת לי אבל מ״מ כן נפסק הדין.
יש לעיין אם המח נאסר מפני הדם שבו או משום דם
חוטי הקרום .הלשון בראשונים יותר נוטה לצד האחרון.
בפמ״ג נראה ששני האופנים אפשריים .והא דמהני מליחה
למח שבקולית אולי משום שיש שם מעט דם .אולם הש״ך
כתב ס׳ ע״א דיש שורייקא דדמא בתוך הקרוס .וכן מוכרח
מר״ן פ׳ גיד הנשה בדין כוליא בחלבה הוי שהוכיח שקרום
מפסיק ,וכן החוטים .והקשה א״כ למה אסור ברישא
בכבשא ,יחתוך החוטין אחר כך .ותירץ שהחוטין האלה
רכים ,ואם נאמר שהמח נאסר מחמת דם עצמו ,מה הקשה,
דנימא דמה שאינו אסור ,היינו רק המח.

סוגיא דשולח ירך
שיטת רש״י שני פירושים במשנה לל״ב מקום שאין מכריזין
חיישינן שמא יתננה בפני ישראל או משום דגניב
ליה דעתיה .ומשמע דאפילו אם לא אמר לו כלום מקרי
גניבת דעת .ויהודי שרואה שנותן יכול לחשוב שהוציאו הגיד,
ואע״ג שבמקום שאין מכריזין איירי שמותר למכור לגוי
טרפה ,צ״ל דחיישינן לטועה .הגם שאם הישראל היה מוצא
אצל גוי את הירך החתוכה היה מעלה על דעתו דשמא נודע
לו שטרפה אחר שהוציא את הגיד .ולכאורה קשה ואפשר
לומר דאם נותן בפני ישראל ולא אמר כלום חושב היהודי
שאם היה טרפה היה אומר לו .ובברייתא לדעת אביי מיירי
רישא במקום שאין מכריזין ולא גזרו גזירה זו ,ולכאורה
קשה מנין לעשות מחלוקת בין ברייתא למשנה ואפשר
דאביי סבור דמשנה מיירי במקום שמכריזין ונא הכריזו
ומאן דמפרש המשנה במקום שאין מכריזין סבור כרבא
דרישא דברייתא במקום שמכריזין והכריזו ,כרבא .ורב
אשי מוקים הברייתא במקום שאין מכריזין ,ולהנ״ל סבור
במשנה כל״ק .וכיון דבתרא הוא הלכתא כוותיה ואיתותב
לישנא בתרא .ולכן לשיטת רש״י במקום שמכריזין ולא הכריזו
שולח אדם ירך שלמה ולא חתוכה ,ובמקום שאין מכריזין

שאול
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שולח גם חתוכה ,ואין בזה משוס גניבת דעת ,דכיון דלא
אמר לו כלום אין זה גניבת דעת .ומציעתא לאביי במקום
שמכריזין ולא הכריזו ,והיה צורך להכריז ובזה מכשילין
יהודי שיקנה מגוי .וגניבת דעת יש ,אפשר מפני שהגוים
יודעים שאם יש טרפה מכריזין ,וכיון דלא הכריזו חושב
שכשרה היא .ורב אשי סבור דגם במקום שאין מכריזין
גזרינן שמא ישראל טועה שימכרו בפניו .ודוקא במקולין
גזרינן דהוי מקום דפרהסיא ושכיחי ישראל ,וקשה דלמה
יהא בזה גניבת דעת ,דמי אמר לגוי שכשרה היא ,ואינו
דומה לירך חתוכה ,דהגוי תולה החתוך בהוצאת הגיד,
ואם היינו מפרשים לדעת רש״י כשאומר לו ,קשה מה הקשה
רש״י מרישא ותירץ דיש הבדל בין מקולין לשולח ירך.
ובתום׳ (ר״ת) פירשו דמיירי שאמר לו שכשרה היא ,וע״כ
יש בו משום גניבת דעת ,ויש גזירה שמא וכו׳
ורישא כשלא אמר לו ומתג׳ כשאמר לו ולאביי אפילו כשאמר
לו דוקא במקום שמכריזין ולא הכריזו יש חשש שמא ימכור
לישראל ,דבמקום שאין מכריזין אפילו כשישראל שומע שזו
כשרה לא יסמוך על זה וקשה דהא אסור לגנוב דעת
הבריות וי״ל דהרבה נכשלין בזה וע״כ ישראל לא יסמוך,
ולרב אשי חיישינן שכן יסמוך על זה .ובתירוץ ראשון תרצי
דיש הבדל בין מכר למתנה לתנא דברייתא לענין גניבת
דעת ולתנא דמתני׳ לל״ב יש גם במתנה משום גניבת דעת.
ולר״ת אליבא דרב אשי דהלכה כמותו במקום שאין מכריזין
אסור לשלוח היכי דאומר לו דמנוקרת משום גניבת דעת,
וכן אסור למכור טרפה ואס לא אומר לו אין גניבת דעת
ולתום׳ בפירוש ראשון הלכה כל״ק דאין גניבת דעת במתנה
ודוקא במכר .ולשיטת רש״י במימרא דרב יצחק בר יוסף
דאמרינן אינהו דאטעי אנפשייהו מפרשינן הברייתא באמר
לו דכשר היא ומשמע ברש״י דמעיקרא לא ידענו סברא
זו אפילו אם לא אמר כלום ,דרש״י כתב דעכשו מפרשינן
דין דפותח חביות דוקא אם אמר לו וכו׳ וא״כ עכשיו
למסקנא אין קושיא מרישא לסיפא דרישא היכא דלא אמר
ליה ,וע״כ אין גזירה ממילא גם מתנ׳ לל״ב יש לפרש דאמר
לו והכל כפירוש ר״ת.
וצריך עדיין לברר אם מוכרחים לומר דל״ק ול״ב בפירוש
המשגה פליגי ,דאפשר דכיון דמשנה שנויה סתם
מיירי בכל אופן ואין מחלוקת ובברייתא לדעת רב חשי גם
אפשר לפרש דמיירי בכל אופן דגם במקום שמכריזין שייכים
הדינים השנויים ,ורישא היכא דהכריזו ומציעתא היכי דלא
הכריזו .ואולי זה דוחק לדעת רב אשי .עכ״פ לדעת רב
אשי ס״ל לתנא דברייתא דלא חיישינן לגניבת דעת ,אי
במתנה או היכי דלא אמר ,וא״כ פליג אתנא דמתני׳ אי
מיירי בכל אופן והלכה כתנא דמתני׳ ורב אשי רק בא
לפרש הברייתא וא״כ להלכה כרב אשי במתנה יש בו משום
גניבת דעת ולחוס׳ בחתוכה דניכר כאלו ניטל הגיד גם יש
גניבת דעת.
ולרש״י ע״כ המשנה לא בכל אופן דלמסקנא אם לא אמר
מותר ,וגם י״ל דפליגי ל״ק ול״ב ,ורב אשי מפרש
כל״ק כי היכי דלא ליפלגו מתני׳ וברייתא ,וע״כ אם לא
אמר או במתנה אין גניבת דעת .וגם אפשר למסקנא דיש
גזירה אפילו לא במקולין וזה לא תלוי האיך מיישבים רישא
לסיפא ,דרישא בלא אמר לו ובאמר לו גזרינן .ואם רישא
משום דאיירי במתנה ,ואין גניבת דעת וע״כ אין גזירה,
ורק להו״א דגם בלא אמר יש גניבת דעת ,ואוקימנא מן
הסתם בלא אמר הוצרכו לחלק בזה .והסתירה לענין גניבת
דעת יש לבאר דדוקא הבדל בין שחוטה לטרפה הוי גניבת
דעת ולא נטילת גיד דלא הוי חשיבות כולי האי ,ובישראל
מעשה דהאי טבחא:
מחמרינן טפי בגניבת דעת .וצ״ע.
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שאלות ותשובות

חוט המשולש
מרבינו הגדול הגאון האמתי צדיק יסוד עולם ,המפורסם בבל קצוי
ארץ,אשר קיבץ וריבץ ,ועשה פעלים לתורה ,אביר הרועים ,רשכבוזג

נר ישראל  -אשר לאורו אנו הולכים ,ומפיו אנו חיש ,גדול מרבן שמו,
רבינו חיים זצוקל ,האב״ד ור*מ רקק ו ו ל א ז י ן.

ומחתנו הרב הגאון הגדול ,וצדיק מפורסם ,רב פעלים בתורה וביראה,
פאר הדור ,כקשת מוהר־ר הלל זצ׳ל מו־צ רקק הוראדנא.

" ומנכדו הרב הגאון וצדיק ,המפורסם בתורתו ויראתו ,ובעוצם חריפותו
ובקיאותו ,פאר הדור ,כש־ת טוהר׳ד אליעזר יצחק זצ־ל ,אב־ד ודט
דק׳ק וולאזין .בן הגאון מהודר הלל הגל.
ונלוו עליהם חלוקים ופלפולים מהגאון ט׳ אליעזר יצחק הנ׳ל.

ווילנא
נדפופר׳ יהורא ליב
בשנת

בן הטתוקק

והחוט ךן^ולש

טו״ה אליעור ליפמאן
לא בטוץ״ח יגתק
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מנדון אחד שקידש בחולה ברמאות ובסוניא דציפחא .
מגדלן מורדת על נמלה מחמת ריח הפה שהיה לו.
במדון נאמגוח האב על בניו:
ח׳ מאון רע״א באחד £נםא ניורח ואחד מוחה נשא נחה.
מש׳ב נמנין מ׳ל מאון מהר׳ח נשיאה דברי רע׳א מיל.
נאחד שנטבע נמשאל׳ם שנשאל מגדולי ווילנא יציו .
נמנין מ׳ל מם'כ מאון בטל ,מנחת אהרן' להנאון חהר״ח זיל.
מה שהשיב מאון מהריח להנאון בעל ,מנחת אהרן' .
מנדון אשה שנשאת לקטן שב׳ למאון רנח׳צ אב׳ד דק׳ק אה־ו.
משיה נזה למה׳נ מו׳ה א׳ש פייטש אנד׳ק דונראוונא .
מנדון פצ׳דנביצהא' ע׳י חולי אה מחוייניסלהפרישו מאשהו.
באחד שהרשה לשליח למסור גט לאשתו ולא מסר לה כד׳ח.
מנדון אומר מושר איך קיי׳ל לדינא :

יד מנדון נול טכו׳ם מש'נ מאון מהרי׳ל מקאפוליע להגאון
מהר׳ח ויל .
טי עוד נענין מ׳ל ממאון מ׳ל.
טז עוד בטני! הניל ממאון מ״ל.
יז מה שהשיב מאון מהריח זיל למאון מהרי? מיל .
יש מנדקאשה שילדה למקוטעי' ששמע מסיו הק׳ מאון מהרד׳צג
יט מנדון שינה שמו בגט .
כ מנדון שוחט שלא התנהג כשירה .
בא מנדון דנים יבשים מקנים מן מכרים .
בב מנדון אשה שהטעחה אח בעלה ישמשחו נדה .
בג מנדון אשרוג הירוק .
כד מנדון כלאי הכרם נחו׳ל .
3י־> מנדון כלאים נציציח ט׳י הפסק עור .

לוח המפתחות משרת הגאון ר׳ הלל זצ׳ל
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מנדון נט שכ’מ שויכה לאשחו ע׳י אחר במקום יבם קטן.
מהטלת מום וקנין מיי הערמה כבכור מ׳ש להנאון נטמה׳צ
מנדק מכירת חמן לטובד כוכבים מש'כ למאון מ׳ל .
מה שהשיב לו מאון נטל מראות הצובאות נענין בכור.

ה מה שהשיב לו מאון מ? במכין מכירח חמז.
ו משיג למאון מיל על תשובותיו נטנינים המל .
ז מנדון עידי ניטור .
ח באשה שרצחה להכשיל אש בעלה נאס׳ש אם הפסידהבשובתה.

לוח המפתחות משרת הגאון ר׳ אליעזר יצחק זצ׳ל
א בעגונה מ׳ש להרג כני מ׳ יוסףזיל אבד׳ק נאווליקסנדיווסקי.
נ מנדון ענ1נ. 3
נ מנדון סרים מים למאון רד׳ט זיל אב לק סטופצי.
ד מגדון עגונה מ? 1למאון מיל.
דו עוד מעני! מ? .
ו מנדון קירוי וסחירה .
ז מגדו! נע שכ’מ .מיש למדין דקיק שקלאב .
ח מנדון גרושה ומינקת חבירו מיש למאון נטל עמק הלנה .
ט טוד נענין מיל  — .י טוד נטנין מ? •
יא עוד נעגין מ׳ל .
יב באחד שקידש בחולה ברמאות ואומרת שלא הבינה שוה ליק.
יג עוד מענין מיל נסנגון אחר .
יי סומא באחת מעיניו אס מוחר להיות מהב־ד לסדר חליצה.
טו נאחד שאשתו יצאה ממנו יושר מו׳ שנים אם מותר לישא אשה.
טו מנדון מסירת מודעא וניטול מט .
יז באחד שהוחזק שמו בלוי וגירש אשה ונודע שלא היה לוי.
יח מנדון אחד שהיה לו שני שמות והוחזק רק בשם אחד איך
לכתוב בגט מיש להגאון ר׳ יוסף זיל אביד דקיק סלוצק .
יט עוד מטנין מיל — .כ עוד מטנין ה':ל .
בא מנדון גרושה שנשאת קודם ומן הכתוב בגט .
כב מנדון שוחט שיצא עליו שם רע.
נג בקטנה דאין לה וסת עדיין .אס מותר לישא אותה .
נד מנדון טעות שנמצאו על בני מעיים.
כה עוד מענין מיל ..
כו מנדק רואה מחמת תשמיש.
מ נענין מיל ונטנין חזקה .
כה אם מותר ליקח פאדראט להעמיד בית תפלה לישמעאלים .
כט אם מחוייב לפדות את בנו לאחר ל' אף דאינו יודע אה חי
הוא מיש למאון מהריימ זיל האניד דקיק בריסק דליטא,

ל מנדון צדקה למאון מיל.
לא מיש להנאק מויה יהונתן מוואלין על השגותיו נענין בכור.
לב אס מותר ליקח מכהן סלט עטר השתדלותו אצל אני הנן .
לג מנדון עונד כוננים שהטיל מום בבכור בטונה .
לד מנדון אחד שמכר בהמה מבכרת לעו'נ במשיכה לבד.
לה מנדון חלה מים להנאון מי דוד זיל מנאווהרדאק .
לו מה שהשיב לו מאון מיל נטנין מ"ל.
לז מה שהשיב למלון הגיל על השגותיו נזה .
לח מה שהשיב לניד הרהיג מימשה מרדכי זיל טל השגותיו בזה.
לט מנד ון סופר שכתב אצקיכס במקו׳ אלקים אס מותר למחוק ולתקן.
מ מנדון העראה מ"ש אליו מאון מ' יהונתן זציל מוואלין.
סא מה שהשיב למאון מיל בזה .
םב מנדון אבילות בטעות מיש אליו מאון מ׳ יהונתן הנ׳ל.
מ מה שהשיב להנאון מיל נזה .
מד מנדון אוחו ואת בנו .
מה קטן אוכל נבילות אם ב״ 1מצווי{ להפרישו.
טו בדיני תנאי מיש אליו הרה"ג ר׳ זלמן לטווין זיל ממינסק .
טז מה שהשיב לו בזה .
טח ברכת התורה אי הוי דאורייתא או דרבנן .
מט ברבת נמאויה אם כאויא מברך נעצמו או א׳ מברך לכולם
נ מנדון אם מותר לתקוע בר׳ה שלא לצורך מצוה .
גא סירופ מעשה בפאנריק של איי אם מותר לאכלן בפסח.
גב מנדון קמח פסח שנתלחלח בשק במקום אחד.
גג פלפול נסוגיא דכרמליש מים למאין מהריי הטשיל אשכנזי.
נד תשיבה נענין הניל להלנה.
נה מנדון מיצר שהחזיקו ני רבים.
נו לנכדו! חליפי בית בתנאי  — .גז עוד מטנין הנ׳ל.
גת מנדון קבין אנב מים למאון ר׳ גרשון תנחום זציל ממינסק
גט מים לגיסו הרהיב מוהר׳א זצ׳ל מוין דהוראדנא.

לוח המפתחות מהחילוקים של הגאון ר אליעזר יצחק זצ׳ל.
א מנדון מציה הנאה בעבירה.
כ מגדון תקון זמן בנימין .ופלפול לשמיני עצרת .
(זנפעוח נדפס נסון החלוק הקודם .והוא ענין גפני עצמו).
נ הדרן על מסכת פסחים .

ד נסוגיא דהלכה וו נתעלמה מבני נתירה (פסחים סיו).
ה פלפול לוע השטטות .
י מנדון מילה בתוך זמנה .
י מדון חדיר,ומרץדש( — .ח) מטנין הנ׳ל י.
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הקדמה
« ?11י ילט המשולב השאירו אחריהם ברכה סלפה אבירי הרועים אטמי מאונים הצדיקים המפורסמים
זצללה׳ה .והנה אם אמרתי אספרה כמו אח בודל ערכם ואח תפארת גדולתם אחשוב למשפט ני אך למוסר יהיו
דברי אלה .אחרי כי מפורסמים המה בכל קצוי אק .ושמם כשמן הטוב הולך למישרים בכל תפוצות ישראל.
בתורתם .צדקתם ופעולתם אשר פעלו נהישינה הק׳ דקיק וולאזין .עשו להם שם בק מדולים .הטמידו ;תלמידים"
סרנה .אשר מהם יהיו גאוני הזק וגדיליה [ונם אז מאון מ׳ הלל זללהיה מיד השיטור נהישיבה הק' דפה׳ק פשר
שנים רצופות ומהם נמה שנים עוד בחיי חותנו מאון רשכבה״ג אדש׳ר נזוזר׳ח זצ׳ל כאשר כה מצאתי נתב נין ני׳ק
א׳א מאון זצ״ל בהספדו אפר ספד עליו נקהל עה בבהמ׳ד דפה]:
אך זה דברי אל הקוראים .אל יסלא בעיניהם מיעוט הכמות מספר זה עד גודל עדן מאונים האלו .כי כאשר
שניהם תחזינה מישרים המקריים המטארים הלאה שד ישובו יתפלאו גם טל זה המעט משאר:
ף,ן מר אבא מאון וצדיק ז׳ל אשר שצם שקידוש ידוע ומפורסם לכל .ובימי אבלו על אביו מאון וצדיק ז־ל כל
תלשן יומין «ה מהדר לי׳ לתלמודא דכולא ש״ס .וכל גאוני זמט נשאו ונתנו עמו נשאלות שטת שד נימי
^נעוריו לרגל גודל כחרישת והבקיאות אשר הראה בטת העריך השיטור בהסיבה הק׳ דפה קזק וולאזין ..ולאר תורתו
^"סלט רבים וכן שלמים .איל הה! חשכה השמש בצהרים .שדגו באנו נקטן עלה השמימה בן מ׳ד שנה [ביום ה׳
י׳ט אלול שגת תרי׳ג] כארבע משרה שנה לפגי מותו נחלה במחלה אנושה ר׳ל  .ואף ני מצב בריאתו הי׳ כרע מאד
ובחלישוח נוראה  .בכל זאת מגודל אהבתו וחשקו אל התורה לא מש מאהלה ולא מנע בר  .ואזר חיל למעין אמריו
בהישיבה שני פעמים בשבוע .ובכל פעם לא הי׳ בהמ׳ד בלא חידוש בחרישת ובקיאת .כן השיב חמי־ לשואליו
דבר מונע להלכה נחוצה .אן מגודל ■ חלישותו לא הי׳ בנהו לרשום ולכתוב הכל .והרנה מחידושיו כשארז תחת ידי
תלמידיו אשר יצקו מים טל ידיו .וגס אלה אשר רשם .לא הספיק לסדרם כסדר נכון ננצרן להדפסה .ויש אשר לא
הספק לנומרס .ואשר נכתבו בכמה פנים .וכאשר אנכי נשארתי כבן שש עשרה שגה כאפר לוקחה ממני עערתיאשי.
ולא זכיתי ללשד חורה ממט .והיודע אתי יודע את מך ערני בשרה וביותר כאפר אדע אנכי בעצמי .לא מעתי
אן למדה זו להבין את ד׳ק ומה גם למיהם ולסדרם  .לכן בחרתי אן מתשובות אשר השיב להלכה והחלוקים אשר
הגיד לפרקים .ועשיתי רק מעשה קון בעלמא להעתיק מכתב ישן טל נייר חדש .ואלה אשר נכתבו בכמה פנים ,ואן
רק בשינוי מעט זה מזה ,מני מדפיסה כאשר המה למען לא ישונה מד״ק מאמה:
אך למישע כשסם חכרתי לזה גס תשובות אא׳ז מאן רשכבהיג רביט חיים זצ׳ל אשר לא נא שדנה בדפוס
ואשר נדפסו כבר משזרים בכמה ספרים אחת מה ואחת מה  .אשר ים מהם נספרים יקרי ממציאת .לכן
אספתים מכל הספרים ומני מדפיסם שגית בזה למען יהיו כולם ערוכים בספר אחד .ומני מדפיס גם התשובות
אשר שולח אליהם מגאני זמנם ז״ל כאשר נדפסו בספריהם הק׳ עם ההגהות כאשר המה .ודבר שפתים אן למחסור
להרטח נדברים מדוע מעטים המה תשוטחיו עד נודל תפארת גאנו .כי הלא נשנים המה בהקדמה לספחו ,נפש
החיים' אשר הוציא לאר גט א"ז מאן מדול פאר הייי יליייו ש״ה יצחק זללה׳ה אב־ד ור״מ דק׳ק וולאזין
ואלה דבריו שם, :ומודעת שלבו ראה הרנה חכמה .ומדיל תורה .ושסיך מבודה .וממעשיו המרובים .אן
,מכמש נתקיימה לו בכל מדע  .לחדש חידושי שרה בגפ׳ח המשקים מדבש (ומם בכשבים פסקי פסקי מה שכתט
,תלמידיו .כי לא הוה ניחא לי' לנשב טל ספר בעצמו כל דבר שאינו הלבה למעשה) והרבה להשיב שו׳ת מנשריו
,ועד שיבה לכל גדולי רבני מדינתיטוגאני זמניט וכולם נקבש הלנה למעשה .ואם כי בש״ההשן גנזי שו׳תשגנזס.
,נשרפו בש׳ה באש ששלח ממרום יום ד' י׳ד אייר בשנת תקע׳ה .ונשרפה ריל כחצי העיר .וגם מא היה מהם.
,שהיו בתיו לאטל אם .ורק על בית אולפנא דידי׳ .רחמי ה' מתלקחת בשן האש .שאכלה סביביו וקצותיו .ושא
,נשאר כאד מוצל מאם .וגס הספרים נצולו .ברון שעשה נס במקום הזה .אמנם הרבה מהם נשארו בידי התלמידים
,שהעתיקו להם .והרבה מבדרן בעלמא .ה׳ יהא שזר לאספם ולחברם יחד' ענ׳ל .נם בשנת חרכ׳ה שתה העיר
למאטלת אש ונשר® הכתבים אשר נשארו משיני השריפה הראשונה אשר שו מונחים נין כתני קדש של א׳זהגאן הגדול
מהרי׳ן ז׳ל .ונשארו רק המעט מזעיר אשר הע ששרים תסס ידי אני מאן וצדיק ז׳ל והמשזריס בספרים מדפסים:
ר׳ ף»^י>  y,אשר ס!ה מו׳ץ דקיק הודאדנא .שא הי׳
חשןטח מר
ן»ןף מנ□ pWn ,ה
מגדולי הדור ומגאני הזמן .והאיר שני כל שאליו בסלכה .נאשר ענה ס מאן מדול ר׳ דוד אב׳ד דק׳ק
גאוווזרדאק בספרו ,נליא טסכח" ח״ב בהספדו אשר ספד עליו וז׳ל פס (דן מ׳ב פ׳א) ,ונקדים לטנין ההספד אשר
אחנו
(!)
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,אתנו משוקץ ט קרא (ישעי׳ כיח) אח מי מרה דמה ואח מי ינין שמומה גמולי מחלב עחיקי משדים .ופשס המקרא
,וכן הדיש שדדשו חיל נפיק דפ״ז .הוא למי אורה דמה ולמי אבין שמוטה .ומחמם קרא אמו לגמולי ס׳ מיש .
,אלם לפח הי׳ לו לכחוב למי אורה ט׳ .ט׳כ נראה דקרא מחאוגן טל מיחח חלמידי חכמים הצדיקים  .ואמר שמטח
.שנטרלו הצדיקים החלמידי חכמים .מם מי אורם דמה כשאצטרך לשאלה ולהוראה .מם מי אוכל להשיג שיורה לי
,הוראה ביורה דמה .זה ראוי לומר סל המורם כמפורסם המוץ הרב הג׳ רבי חלל המטגה מדיו לגאון .שכל
ישירות הקרזנוח והרטקות אשר ימלא מהם כל דבר נין דם לדם נץ דין לדין .כל פסקי לקמי׳ הוי שדרי .להורות
,אתם המעשס״אשר ששון .כאשר שאל איש נדבר אלקיס ובחירותיו וחוקיו .דברי תורה והוראה היו שטנץ בפיו
,וכסו שתשו נפיק דקדושץ טל קרא ושננחם שיהיו דברי תורהמחודדץ בפיך שאס ישאלך אש דבר הלכה אל תנמנם
.ותאמר לו אלא אמור לו מיד .כך הי׳ הרב המיץ הנ׳ל הי' אומר הלנה ברירה בלי גמגום .ולכן מתאונן קרא על זה
ואמר עם מי יורה .דמה• ממל :טוד אמר שם (דך מיג ע׳א) חיל ,שד אמרחי לעורר הממד טל העדר הצדיקים
,הללו ומרט טל צדיק החסיד המשרסם המורה צדק ר׳ חלל .על פי מהדאיסא בפרק החליל .שאמרו עליו טל
,הלל הזקן כשש׳ שמח בשמחת בית כשואבה אמר כן .אם אני כאן הכל כאן .ואס אין אני כאן מי כאן .למקום
,שאי אוהב רגלי מוליטת אותי .נשיי מפרש נפרשה ויצא יטקב מבאר שנע וילך חרנה .למה אמר ממקום שיצא.
,אלא ללמדך שיציאת צדיק מהעיר ששה רושם .כשהיא נטיר .הוא הודה  .הוא ויוה .הוא הדרה  .וכשיוצא פגה
,זיוה .פנה הודה .פנה הדרה .וכן ותצא נטמי עיש .כן היה ראוי לומר על הרב «׳ המוין ר' הלל כשהיה חונה
,נקיק הוראדנא  .אם אני כאן הכל כאן .שהוא היה זיוה שדה והדרה .עד שהיו מפאריס ומהדרים אח כלל המיר.
,לאמר טליה צהלי ורוני יושבת קיק הוראדנא .כי גדול בקרבך קדוש ישראל .אבל כעת שאין הרב המוין ר׳ חלל
,כאן חי כאן .שפנס זיוה .הודה .והדרה .ולא נמצא ממלא מקומו .וראוי לומר מי כאן הלל מי כאן הלל שימלא
,מקומו נשוה .ובחכמה .ובחסידות .וצדקות .כמוש' טכ׳ל:
אחי ח מגודל חסידוש זעטתנוש לא רצה לנשב חידוית שלו .נאשר כה מצאתי בין ״נקבי אני הגאון וצדיק זיל.
׳ שהגיד ק בהספדו אשר ספד מליו .ובהפליגו במדותיו הנשגטת בדרכי ד׳ ובגודל עטתטש ויחלקם למדות.
וביאר על כל מרה ומדה בפרט .וזיל שם על מדת עטה, :כל דרכיו היו בהצנע לכת .ושכיח אותי כמה טעמים
,לשות מעשי לשיש .ואמר שאדם יש לרדו׳ף יותר אחר הדברים אשר הם בצנעה .כי מחמת זה יורנל שיהא מעשיו לשיש.
,ואמר לי שאף שאמר השישי עשר שנים רצופות .ובכל יום לא הלך לשישר בלי חידוש .אמר .שמשלם ש׳ מהדר
,שלא לכשב שם חידוש .נם שלא לאמר החידוש בפני רבים אש מה שאמר נשך השיעור .כי אולי זכהו ה׳ באתה
,חידוש 'ותר מכפי שכלו למען זכות תית דרבים .ואךיתפארנו .והחידית שאמר לטתבם .הם שמידם בשוחו
נשראדנא• טכיל .ואחרי אשר זה כחמשים שנה ק יום לוקח ארץ אלקיס א*ז זיל [יום ש ב' אדר שנח סקצ׳ג] ובארך
זמן כזה נאבדו הרבה .וגס אלה אשר נמצא נתיישן הכתב ונטשעש הדיו .וים מהם אשר נמסרו באמצע ונסוך.
ובכמה מקושת נחסר ההבנה מקוצר לשוט  .יען כי ידוע ומטרסם לכל ני מגודל מיונו תמיד בשרת ה' ומשמק
מחשבתו בה .צלל מבכי תשם המחשבות .עד כי צא הי' לאל ידו להביא טלי גליון בלשון צח ומשדר אח אשד
העלה במצודת שכלו הזך .וכן כדברי א׳ אני הגאון זיל .נחסר ג*כ ההבנה באיזו מקומות מקוצר לשט מחמת גודל
חלישש .ק בהדרוש אשר בפתיחת הספר יחסר ניב הבנה .כאיזו מקים .וישוב לאיזו דקדוקים שדקדק בפתח
השטר .והנני מדפיס ששת מאחד אשר ביאר טנתם לפי הבנת שכלו .והם שקפים בשני חצאי שולים .ומתחילים
נמלות ,נלפעניד אלי טונתו במי וההגשת אשר אינם מתחילים במלות אלו הם מאבותי מאנים זיל .ואבקש
מאח המעיין אלי ימצא אזי שגיאה באיזה מקום מדבריהם הקדושים יתלה הדבר בחסרון ההגהה והמנאר .ואלה
אשר לא מצאתי חתימתם עליהן הדפסתים נאשר מצאתים למען לא לשנות מד׳ק אך קשיי:
ולאלף ,קראתי יחד מם יהוט המשולש' .משלשה אבירי הרועים אטחי מאניס כצדיקים המשרסמים
זללהיה .ואפרוש כפי בשדה לה׳ השב אשר זכני להדפיס את הספר שקר הזה .ואי חפלה .ני
ירפאני ה׳ וישלח לי דשאה שלימה לכל מכאני .ואנה להוציא לאר נס יש־ הכ׳י מאיא מאן זיל[ .ני שד
ספונים תחת ידי שית מאיא מאן זיל .בדרושים נפלאה על השדה אשר דרש נשבשח ובחנים ובימים טראם .
והספדים  .ומהם מל גפ׳ת] .ויחזק לבי לעבודתו וליראתו ויפתח לני בתלמוד שרתו .ויתן בלבי להנץ ולהשכיל
ללמוד וללמד לשמור ולפשת .בזנות שלשת אנוח אלו מאניס הצדיקים הגיל [אשר בם אתפאר .וכל שדי בחיים
אתהלל ני נקראתי נשמותם] ואני מאן וצדיק שיה אליעזר יצחק זצללשה .זנותם וזטח שאר אבותי
מאנים הצדיקים זצללה׳ה יעשר לי שלא תמוש התורה ספי ומפי'זרעי וזיז סד* שלם .והחוט המשולש
לא ינתק אנייר:
ותשלם כל תמלאנה יום ב' לסדר באר חפרוה שרים כרוה נדיכי העם במחוקק במשעטסם ")
") מצאתי נספר ,בית יוד׳ (ק» סיו סיג דרש יא) [ממאן «דול ר׳ דוד טןביל זציל אניד דקיק סשפצי
ואחיז ש׳ מדיא דקיק מינסק] שהניא נשם א׳ז מאון יסבבה rrr® /זצ׳ל באר נפלא טל שינוי לשון הפסוק
לנשב
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סיק® יי

היינו שאין קצבה מפורשת כלל מאת השר • ותחילת m
השר שימול מי דעתו ורצונו ־ וכנראה מלשוט בסל׳ נזילה
וככא מיירי במוכס שיש לו קצבה מאת השר אלא שממונה
הזה מוסיף לעצמו על הדבר הקצוב • וזהו ממש כהך
דמוכס טתי דאתץ רב אשי דאפי׳ הוא מוכס שיש לו
קצבה • אלא דסחס טתי היה וחשוד ליקח יותר למצחו •
וה״ה ישראל שלא נודע עליו שהוא נאמן • לפי מאי

דשסיש טליק לאחר דין המשנה • ומיהו אפשר דלמנין
שבועה אין להקל בסתם ישראל כל שאין ידוע שהוא מוסיף
לעצמו • ואמנם סתם הדברים בכאן וכ׳ סתם אבל מוסיף
לעצמו וסמך של מה שמתבאר בהל׳ נזילה • וזהו מש״ה
כמו שיתבאר בהל׳ נזילה וזהו נמי דעת כראב״ד דמפרש
 piדרב אשי דקאי נמי אנודרין ־ ומשוס דסחם טחי
וט׳ ואס כן אין זה מנין כלל  piדנידון דיין ־ ושפיר
יודה הראב״ד לסברת התום׳ שכתבנו שהיא סברת הרשב׳א:

לאטגם

מפני שאין לפגי דברי הראב״ד בלשונו וגם ס׳
חי׳ הרשב״א שמביא דברי הראב״ד ג'כ אין
לפני כמת ■ אין בידי להחליט פי׳ זה בדברי הראב׳ד •
ני אולי יש להוכיח מדבריו שלא כיון לזה • ומיהו אפי׳
יהיה הדבר משרש בדברי הראב׳ד להקל בשבועה מטעם
דהפקעת הלוואתו בל טתי אנס מותר • יחיד הוא בדבר
זה נגד כל גדולי הראשונים שבקצתן הדבר משרש שאסור

הוא ומדברי קצתן יש לשכיח כן כמו שבחרנו בס׳ר
וכיש דלקצת גדולי הראשונים עיקר הפקעת הלוואה אסור

מדאורייתא ־ וכמש׳ל בסיד • וגם בעיקר ש׳ הראב״ד
שמם׳  piדרב אשי דקאי נמי אנודרין לפי גי' בשיס לא
ראיתי בשום א׳ מהמפרשים כראשונים שפי׳ כן • ומדברי
רש״י מהידור דבריו נראה דגורס נ״כ כני׳ הראב״ד
ואפיה ש׳ א pדרב אשי וזיל במוכס כותי אנס ואין
למוש לגזל שכא דליכא חיה וכו׳ עכ״ל מזה נראה להדיא
דצא מפרש לה אלא אהך דמוחר להבריח:

וראייתי בס׳ פני יהושע שה׳ אדברי התום׳ דבביק
שם דיה נודרין וט׳ דמפרשי דהן דלב אשי
א^דרין נש קאי • ומשיה למדו מכאן מה שלמדו דכא
הכא לאו אונס נמור הוא • ונסתייע בדבר זה ממה
שבנדרים שס במרקמו • ולא הזכירו החום' מזה כלום
ושיט משם דהתם  piדרב אשי יע׳ש ־ והתימא בעיני

שנסתייע נדבר שאיט ־ דהרי גס בנדרים כתבו התום׳
כדברים האלה ממש שכי כאן • ובעיקר דבריו כבר כתבנו
לשכיח מדברי הסיס׳ בסיד דלית להו  pסברא כלל
ואין להאריך שד :

ומלבד

כל מה שכתבנו לא ידעתי איזו ביטול בלב
שייך בשבועה כזו • שבוודאי יצעע לישבע

שפרע זה החוב אל המלוה שמת ולא משכחת כלל בענין
זה בישל בלב שלא יהא ששך ממה שמוציא מפיו • וכבר
עמד טל כעין זה בש״ז יו״ד סי' רל״ב סיק כיד יע״ש •
n;5־p 0כ׳ סם נראה דלא שייך כאן ואין צורך להאריך
כאן בדבר זה • בי לענ׳ד הדבר ברוד • דאפי׳ אי משכחת

חוט המשולש

ביטול בלב בכה״ג כדינו נמי אסור כאן ־ יאסי׳ לישבע
סתם שאיט חייב לו כלום נמי אסור וכמר שביארט בסיד:

סימן יז
טה שהשיב הגאון ר׳ חיים זצוק׳ל להגאון
טיה יויט ליפמאן זצוק״ד חג״ל :

הגיעני

אמרי טעמו אשר העמיק הרחיב בדין גזל
שבד כוכביה בימים הקדמונים ולדעתי באמת
קשה לעמוד בזה על אמיתות כסוגיות לאשר אין אתנו

יודע אמיתות הנוסחאות והמסורת אשר בידינו בכתב לאו
מר בריה דרב אשי חתום עליה והנה הרב ח״צ שה
כמעט בדורנו זה ובתשובה סי׳ כיו נראה דגירסתו היה
נשים פ׳ המקבל (דף קי׳א) באופן אחר כמשיג בילקוט •
ולא ראיתי גירסא זו בנוסחאות הכתובים וכמה מן
הראשונים זיל הביאו לשין ג’נ דפלוגתא שא בשיק
כגוזל ואף שיש בידי ליישב דבריהם אבל יותר נראה
וקרוב בעיני שגירסא אחרת שה לפניהם • וכן בפרק שור
שנגח (דף ליח) כנוסחא שבידי היא נוסחת ששיש ושבא
גם בשליה במסכת שטעית וכבר שלחה מלכות כו׳
ובירושלמי בם הביא הך שבדא שאמרו חוץ מב׳ דברים
שאתם אומרים בת ישראל לא חלד כו׳ באותה שטה גזר רבן
גמליאל שיהא נזילו כל כותי אשר מפני חיה עכיל * ומי
יודע אס בכיס דילן לא היה הנירסא כמו בשיס ירושלמי
ואנחנו עששה כעורים בקיר לפי הטסחאות המשרות
בידיט וה׳ יצילנו משגיאות ־.

והנך,

במ״ש דמאן דאסר גזילו מדאורייתא אסר •
יפה כיון והוא ברור כשמש בצהרים • ומיש
להביא ראיה ע"ז מרפ״ב דבכורות שא ברור ופשוט
כביעחח בכיחחא ־ וכבר קדמו בזה גם הרב ח״צ בחשובה
כיו וכל דבריו סובבים שלכים בשיטת כח״ר • ומה
מסוג יא זו דרפ״ב דבטרוח יש לי לדון לפגי רבותי בקרקע
דלענין דיגא בין לשיטת רש״י־־בין לשיטת ריח המטאר
בטור יויד ובש״ך הא לא קאי מישטא דלעמיתך למשש
אונאה אלא למשטי מדין קניית ישראל למר דרשינן
לעמיתך ככסף ולטחי נמשיכה ולמר דרשינן לעמיתך
במשיכה ולכותי בכסף וכמבואר בתוספות בפרק בחרא
דעבודח טכבים (דף עא עיא) דיה רב אשי • וכן שא
במרדכי פרק הזהב ושא״ס • וא’כ לעגין אונאה לא פש
גבן אלא חד מישטא דלא תונו איש אח אחיו ואי סיד
דגזילו משרש אסור מה״ח ח’כ איצטריך קרא למשעי
אונאתו ו'6כ מסתברא לאוקמי האי חיעוטא דאיש את
אחיו למשש כותי ולא הקדש וכדאמרינן היזם בסוניא
בפרק הלוקח שבר פרחו (דף י״ג) דאי לא כתב אלא
חד הוי אשנא וכו׳ אבל כקדש יש לו אונאה • והרי
שנינו משנה שלימה בפרקהזהכ (דף ניו עיא) דהקדשוח
אין להם אונאה ושיט ממישטא דאיש את אחיו*
ודוחק גדול לומר דלא קיייל כ pצריטסא• ומחד
ששמא
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ם'ק יי

מישטא מחעטינן שניהם • או דקיי״ל גדלו אסור מדרבנן

ומשום הבי אמיג דל״ל אלא חד מיטוטא שדינן ליה
אהקדש דלמעוטי טחי לא צריך קרא דאתי מגזילו ולפי
מ״ש כל הפוסקים הראשונים והאחרונים זיל דקיייל כר׳

יוחנן דדבר תורה מעות קונות ראיה זו מוכרחת מהוגיא
דשים דהא לר׳ יוחנן ע״כ דרשיגן לעמיתך בכסף ולכותי

במשיכה דליכא למימר דס״ל בין

חוט המשולש

בטתי בין בישראל

בכסף א״כ חיהוי חיובתא מחניחין דנתנה לבלן במבואר

מג

הוא דמ״ש רש׳י דש״ל כמאן דאמר וט׳ לאו לאטקי ממאן
דדריש הנך דרשי דפרק הנוזל היא ־ אלא לאפוקי מהנך
סנאי דפ׳ המקבל (דף קי״א ע״ש) • דמאן דיליף שכיר.
שכיר הוא דמייתר ליה קרא למעוטי גזל דלמשטי ששק
סגי ליה בחד קרא למשטי מכל השמות הללו דחו״כ

ומשגה חורה כיון דילפי מהדדי אבל מאן דלא יליף שכיר
שכיר לא מייתר לו שוב קרא למשטי גזל־דסאי רעהו

נתוס׳ "פרק הזהב (דף מ״ח) ד״ה בלן ובכמה מקומות

דח’כ ומאחיו דמ״ה תרוייהו איצטריך לענין ששקו חד
למעוטי מהנך לאוי ועשה דמית וחד למעוטי ממך לאוי

בחום׳ ופוסקים ובזה נדחו דברי החוס׳ בנטרות פ׳ ב׳

דתו־כ ויש לי לרצות בסוניא זו דלא נצטרך לדטקא

ריש דף ייד ומחוורהא כמסקנת החום׳ דפרק הזהב ד״ה
נהגן לסיטון אבל אי נימא דהלכיזא כריש לקיש דמשיכה

דהמהרב״א ועוד יתיישבו כמה קושיות וגירסטת ואכמיל ■
וא'כ למך תנאי אכתי לא אמשט אלא ששק • ועל

מטרשת מן התירה אין מסוגיא זו ראיה דאיכא למימר

נזילו היה שבר עליו בלאו גמור דלא תגזול למך תנאי

דאוקמינן לעמיתך למטוטי אונאה ולענין קניה איכא

ולאפוקי מהנך תנאי הוא דכתב רש״י זיל דסיל כמ״ד

למימר באמת דקמ״ל דגם טתי במשיכה וכדאסיק רבינא

וכו׳ הן אמת התוספות ריש פרק איזהו נשך (דף ס״א)
שיטה אחרת להם עי״ב * אבל הרמב׳יס ס׳ל דלא מפקיגז

בפרק בחרא דעטדח טכביס (דף ע״ב) ובברייתא דנחנה
לספר מעל ניקום כריש לקיש אבל מ’מ ליכא מאן דפסק

לאו דלא תגזול

כר׳ל אלא רש״י ואיהו כתב להדיא בכמה דוכחי דלכותי

דלהרמב׳ס רווחא שמעתתא טובא ולא צריך לרחוקא של

בכסף וכן כתבו הטור ושח״ס בשמו ותו דהא כל מיליה

החוס' ושד לאלוה מילין לתרוצי ע״פ שיטת הרמבים

בסיגיא בפרק

ואכמיל • ודברי רש׳י פרק המקבל (דף קי״ח עיא ד׳ה

בתרא דעבודח כוכבים (דף עיא) דמכיכה בטתי אינו

משום לא תגזול) אזלא כמ״ד גזילו חינו מטרש בתורה

קונה וכן בפרק הזהב (דף מ״ח) משנינן בספר עובד
מכבים דלאו בר משיכה הוא והכי משמע להו פשטא

אבל למיד נזילו אסיר מן התורה לא קשיא לאו בגזל לפה

דמאן דפסק כר״ל מדר׳א בחראה סבר

מפשעיה

לי דאיצעריך לגזל

וכמ׳ש הח״צ בתשובה הניל

כותי דלא אתי מריבי׳ ואונאה כ’כ

דסוגיא דפיק דקדושין (דף י״ד) וכמ״ש רש״י שם
הואיל וכל קנינו ־ ח״כ זכינו לדין דעכ״ם לענין הלכתא

לתרץ בדרך אחר • ואיך שיתיישב האמת יורה דרכי דהאן

ע'כ מחן דפסק כלל ס״ל דקיי״ל לכותי בכסף והיינו

דסיל דגזילו אסור מן ההורה שבר

בלה

המהרשיא

שם וכן תיק בש'מ בשם הרמ׳ש ושד יש

עליו בנאו ממש

הן אמת לסמש״ל אי״ה

כדמשמע מדבריו בסנהדרין • הבל הנך דרכי דבפרק
הנוזל אפשר דאסמכתא בעלמא נינהו לדעה רשיי זיל

עובר עליו בל’ת גמור דלא תגזול יש לדחות ראיה זו

והכי משמע לי פשטא דסוגיא דפ׳ המקבל מדנקט שם

דאיכא למימר דדוקח למ״ד על גזילו היה עובר עליו בלאו

ליסנא למישרי ולא קאמר הד למעוטי גזילו דהוי משמע

ממיטוטא דלעמיתך וכמש״ל •

בדעת רש"' ורמבים דס’ל דלמא; דאוסר גזילו של טתי

גמור הוא דאיצטריך מישטה דאיש את אחיי באונאה •

למשעי מלאו דלה תגזול להוד ובפרט לגירסה מז'צ

חבל אי נימא דהלכהא כמ״ד על גזילו קאי בעשה ולח

והילקוט בשלמא לשיטת התום׳ ר'פ איזהו נשך נירא האי

בלאו חי לא צריך האי מיעוטא דאיש את אתיו למעוטי

לישנא דהיחרא דהא לדידהו ליכא לאו כלל וכל פלוגתייהו

באונאה דהא קרא דאונאה בל׳ת גמור הוא דכתיב ■
ולענין לעטר עליו בלית לא גדין קרא למטוטי ק־ו
מנזילז • אבל לסברת התום׳ שאכתוב לקמן אי׳ה דסיל

דהנך תנאי אי מייתר ליה קרא לאפור,י מעשה דואכלת

דלכולי עלמא דלמאן דאוסר גזילו הייני דקאי עליו נעשה

כו׳ • אבל לרש״י והרמביס ליכא למימר הכי והרב ח’צ
כבר הקשה זאת ע״ד עצמו ושיטתו ונדחק מאד בזה עד
כראוי להפליא שמיה דרכו דרך הקדש ובחר ללכת אחרי

דואכלת ובו׳ • וא’כ הא דאמרינן בסוגיח דבנורות הניחא

דרך בטרי הישיבה ומטירתא דלשיטת הרמב׳ס למאן

למיד גזילו אסור דקאי עליו נעשה דואננת וכו׳ הא קמן

דחסר גזילו שבר עליו בלית גמור וכו׳ • ולפמיש יש

סברת החוס׳ שאפילו אי קחי על גזילו רק בעשה איצטריך
קרא למעוטי אונאתו וח’כ ע״כ לענין דינא קיי׳ל דלא

להביא ראיה דדרשא דואכלת וכו' אסמכתא בעלמא הוא •

היה אף בעשה וכדכחיבנא לעיל ועמש״ג נשימת רש״י
והרמב׳ס מסוגיא דתלמודא:

Oft

״ ,אשוב אל סדר נועם דבריו • דמ׳ש לפרש דברי
רש״י בסנהדרין (דף ניז) דכוונתו דחפילו למיד

גזילו אינו משרש בחורה אפ״ה אסור מדרבנן יפה כיון
בזה אבל עדיין לא קלע אל השערה בכוונת רש״י זיל דהא
להדיא מוכרח מדבריו ד׳ה משוס דקבעי כו׳ דמאן דס״ל
דריסור מה״ח שבר עליו בלאו ממש ולא סגי ליה בעשה

דגאולה תהיה לו או דואכלח כדעת מעכית אבל האמת

דהא הך דרשא ר״ה הוא דאמר לה ור׳ה הא סיל נפ'

הזהב כר׳ יוחנן דאמר דבר תורה משת קונות וא’כ
ע׳כ סיל דלעמיתך אתי למדרש לעמיתך בכסף ולכותי

במשיכה וכדכתיבנא לעיל באריטת לר״י נופיה ואין צורך
ך£ךן

לנטל הדברים:
שכתב כת׳ר דלהרמב״ם נלמד דין אישר גנבתו
מדין גזילו באמת כמו כן כתב הרב המגיד אבל

איהו לא גחיח לדקדק מה דעתו של הרמב״ם בגזילי

אבל לשיטת כתיר הא טל גזילו קאי בעשה • ובגנבט
ברור מלל הרמב״ם דהיה שבר עליו בלאו דלא תנטב

כב
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ממש • דהא להדיא בחב ריש הלטת גנבה הנונב ממון
«זמא ולא כסב מסבירו משא״ה בריש הל׳ נזילה כ׳ הנחל
אח סבירו ש״פ ובלי ספק שזהו דיוקא של הר״ן בחידושיו
לסנהדרין (דף נ׳ז) שהביא מעכיש • אלא שנראה
דהרמביס לאו מקרא דראה ויתר וגו׳ יליף כמ״ש הרץ
שם דלמאן דיליף מהאי קרא דחוק לחלק בין גניבה לנזילה;
ועוד דמשמט דדסח הרמבים פיח מכל׳ נזקי ממון דס״ל
דקרא דראה וגו;_לאעמי קאי אלא בכה׳ג שהיה רשות
ביד דייני ישראל לעונשם ולמינדר שיזהרו מנזל שהוא

א׳ משבע מצוח שב״ג נצטוו טליה והוא מוכרח לשיטת
הרמב׳ס דסיל דהא דאמרינן כירושלמי בדיניהם קאי
ארישא לפטור^שור של ישראל מנח • וא״כ קשה לרבי
עקיבא דהלכתא טוחיה בהא דאין באין בעקיפין אלא
דיינינן ליה בדינינו או בדיניהם אס כן הא בדיניהם
פטור לגמרי לשיטתו ובדינינו או דדרשינן לרעהו פטור
לגמרי כמו בהקדש או דאיכא לרילק בין חם למועד דהא
קיי״ל כריש בן מגסיא וכדמפרש רש׳ל טעמא וא״כ אמאי
משלם בחם נזק בלם וכדפריש הרמב״ס טעמא דקנסינן
אכן דעת הרמב׳ס נראה ברור דס״ל דלא מעטי׳ אלא
ממן>י ,דאשכחינן מיטוטא אבל על גניבה ליכא מיעוטא
כלל דהך בעמיתו דכחיב בקרא דלא הגטבו לאו למעוטי
עובד כוכבים אחי דהא דרשינן מיניה בחו׳כ אין לי אלא
איש באיש איש באשה מנין ת’ל בטמיחו והטעם נראה
לשיטח כרמב׳ס דמשמעילרז׳ל דהך בעמיתי לא קאי
אלא תגטבו דכחיב קודם האתנחתא אלא אהך דבחר
האתנחתא וכדאשכחן בכמה דוכתי וגבי לא תכחשו דבתר
האתנחתא ככר כתב כפ׳ ויקרא בעמיתו ודרש־נן עלי׳
בח'1כ מה תיל עמיתו עמיתו ב' פעמים עמיתו פרע
לנטה עמיתו פרע לאחרים מכו״ה דרשינן האי בעמיתו
דפי קדושים תחיש בחשההאחוינן דבשיס עב־דצרימתא
כין עושקו לגדלו וא*כ בגבינה דחמיר דלא השוה כבוד
ענד לכבוד רבו וכן התורה המימרה בנגב בתשלומי כפל
וד׳ וה׳ לא אמעוט עובד כוכבים כלל מלאו דלח הגניבו
ובאמת כל האחרונים לא נתעוררו לחלק בין גניבתו לנזילו
וכן החום׳ פרק הנוזל (דף קייג) למדו איסור גניבחי
מאיסור גזילו אמנם לשיטת התום׳ דר״פ איזהו נשך הניל
דלדידכו ליכא לאו בגניבתו וכו׳ ולאו דמשקלותאתי
לטומן משקלותיו במלח ולחייב משעת עשיי׳ אבל הרחבים
הרי כתב להדיא ריש הלכות נניבה דע'מ למיקט אסיר
משוס שלא ירגיל עצמי בכך והיינו דרבנן וכן במשקלות
כ׳ בכדיא בפ׳ח דגניבה דעובר בלאו גמור גם השוקל
לטהי דפיל דהגך דרשי דר’פ איזהו נשך אסמכתא בעלמא
נינהו ולחו דלח תגנובו ודמשקלוה לא נפקי ממעי׳ והא
דמחייב תלמודא בפוגיא דהמקבל בטנש שיש משוס לא
מזול לא מסוניא זו היא וכדמפרשינן אלא מפשעי׳ דקרא
בענינא דשים וים לעשות סמוכים לזה לדברי הרמב׳ס
ואככניל וציל דסיל להרמב״ה דלית הלכתא כברייתא
דסנהדרין (דף נ״ז) אלא כפתמא דנמרא בפרק המקבל
דנקט גריטהא וממילא לא אמעוע גניבה דחמיר
ונדכחיבגא ואף לכאורה לשם הך פוגיא גס נזילה לא

חוט המשולש

אמעוט לתנא דמחני׳ דפ׳ המקבל דהלכתא טותיה יכילנא
לשנויי מל פי דברי הרש׳א דלמסקנא תנא דידן יליף שיש
אלא לא צייתינא ליה לרשיא למיפק מפשטא דסוגיא ויש
לי דרך אמת בסוגיא זו ואכמ״ל • וכ״כ המאור והמלחמות
בפשיטות דתנא דידן לא יליף שכיר שכיר דלא כהרשיא
ואכמ׳ל בזה כי לדעתי גירסא אחרת היה לו להרמביס
בסוגיא זו כי דבריו נשלאו מאד בענק גר חושב בפייא
דשכירות דין א׳ לפי נירסתנו וכיה בתוספתא להדיא דלא

כהרמניס בנר תושב וטכיפ זה ברור בכמה דקדוקים
בלשון הרמבים בריש הלטת גזילה ודיש כל׳ גניבה
דננניבתו איכא ל׳ח גמור דלא מנובו וגזילו אסור נ'כ
ואין בדברי הרמבים הכרע גמור אי דאורייתא הוא
מהנך דרשי דם׳ הגוזל או מדרבנן וקרא' אסמכתא בעלמא
נינהו • וככר כתבתי דמסוניא דפרק המקבל משמע לשיטת
כרמבים דמאן דמסיק לגזילו מלאו איסורו מדרבנן הוא
וכן משמעות לשונו בריש הלכות נזילה נראה דמדרבנן
הוא דאסור ואס באנו לדייק מדבריו מצינו לדייק בכמה
דוכחי דמהית הוא דחסור אבל הכרעה גמורה ליכא
למידק ולמשמע מיניה דבריש הל׳ גניבה וכן בפיב דגניבה
דריש מרעהו למעוטי תשלומי כפל אין ראיה דכבר כתבתי
דגניבה ונזילה לאו בחדא מחחא מחחינהו להרמב״ה וכן
הא דדריש בפיז מהלטת נזילה דין ז׳ מוכחש בעמיתו
למעוטי מחומם איכא לאוקמי דקאי לגניבה דוקא וקצת
יש לדייק כן מלשונו מלשינה לכתוב הנשבע לעובד כוככים
ולא כ׳ הגוזל את העובד כוכבים כמיש במאי דאסקינן
דין זה לפניו ולאחריו וטכ״ם אין זה דוחק לאוקמי דקאי
אגגיכה לחוד דהא בלאייה לא קאי אכל הנך דנקע שם

והא דמייתי דרגא דוחשב בפיז דנגיבה כבר כתבתי
דאיכא למימר דאסמכתא בעלמא הוא וכן לא מגה אותו
במנין העשין ועמ״ש לקמן אייה דלהרמב״ס נמי העעאה
היתה אסורה משום חשש חיה • או משום דהוי בכלל
עושה עול מיד אגגיבת דעת • ומ״ש כתיר מדלא מסלק
בהטעמה בין איכא חיה לדליכא לדידי הטטסה ונזילה
תרי מילי כינהו דבגוילה ועושק היה חיוב חזרה משא׳כ
בהטטאה כמשיל אין מכאן ראיה דבהטעאה מעולם לא
נפיק מכלל חיה דהאגבי טעות נמי מצריך בפייאדגזילה
שיאמר על חשבונך אני סומך ואם לא אחר היה למיחש
לחיה וא'כ היכא דהיה מטעהו בעצמו ודאי לא נפיק
מחבש חיה • ומיש כתיר מדלא מחלק בין היכא דאיכא
חיה לדליכא בנזילו ועושקו לא הבנתי דהא הדר מפרש
דגזל הוי כעין ויגזול את החנית ובכהיג ודאי איכא ח״ה

וכן בעושקו מפרש דהיינו שתונעו ואינו יטל להוציא
ממט משי שהוא אלם וקשה ובכה״ג ודאי הוי ח ׳ה גמור
ולכאורה הראיה יותר מכרעת דעת הרמבים היא מדהביא
בטנק אונאה בפייג דמכירה דין ז׳ מיעוטא דאיש את
אחיו ומוכח מדבריו דגזילו אסיר מן התירה וכדמסיק
מינה חלמודא ברים ס״ב דבטרוח אבל באמת דברי
הרמבים קשים מדידיה אדידיה דהא בפיא דוכי׳ דין
ייד סבר דקניית עובד טכבים הי׳ בין במשיכה בין
בדמים וא'כ ע״כ דדריש לעמיתך לענין קנין • וכמיש
החוס׳
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סחוס׳ בם׳ בחרא דטגודח טכבים (דף <*1א) ואין
כתב בשי״ג דמכירה דין מ ,הן מיטוטא דטמיתו נמי
לטנין אונאה וכיון דקשיא דידיה א־ידיה לינא למשמש

מינה ואין כאן מקום להאריך בדברי הרמב״ס לשני! נוף
הקניות וקרוב בעיני שנשתבשו הגרסאות בדבריו בס״א
דזכיה הלכה י״ד בין קונה למקנה ובין מקנה לקונה ובזה
דמטילות היה בין ישראל לעובד כוככיס ובין עובד
כוכבים לישראל ואס נניח כן יתורצו כל הסוניות ומאן
דמחרן לי בלי שוס הנהה מובילנא מאני׳ וט׳:

ולכאורה

מדהביא ריש פי׳א דגזילה דרשא דאחיך
לענין אבידתו איכא למשמע דגזילו מהית
אסור ובאמת יש לדקדק נם בשיטת הש״ס למיד נזילו
אסור מדרבנן אבידת אחיך ל׳ל ומיהו יש לתק דמוקי
לאחיך לדרשת אחריתא ולפמ׳ם החוס׳ בעבודת טכביס
(דף כיו) איכא לתרץ דאיצמריך מיעוטא דאחיך עיי׳ש •
אבל הרמביס דמייתי הן דרשא לענין אנידת ממונו
משמע דסיל דגזילו אסור מדרבנן וגס ראיה זו יש
לדחות • ומיש כת״ר דלהרמב׳ס לא שני ליה בין עושקו
לגזילו יפה כיון ומ'מ ברווחא אפיל דלא פליג אפשטא
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מד

לפרש מכו נזל ומהו עוסק וכדכתיבגא דהסק׳ה ועושק
חרי מילי נינהו כן נראה ליישב דברי הרעבים שלא נגד

פשטא דפוניא:
כתיר להביא ראיה דמדאיצטריך קרא למעוטי
אבידתו מכלל דנזילו דאפר רחמנא ליד כפין
ויגזול את החנית אלא אפילו עושקו גמי כ״כ נס הרב
ס'צ בתשובה אבל אין זו ראיה דכבר כ׳ דלסעמיך תיקשי
למיד גזילו אסור מדרבנן אבידת אחיך ליל ועוד יש

ומש

מקום לומד דאבידחו שאני מעושקו וכעין זה כתב ניב

כתיר בדקדוקי!׳ בשיטת כרייף• ומיש כשיד דנן יש ללמוד
מדאיצטרין רעהו בנזקי כור אינו מדוקדק דהא חכתי
איצטריך כך רעהו למעוטי הקדם ובמאי דמשמע מדברי
נתיר דלמסקנא נמי פטורא דנזקי שור נפיק מרעהו וקרא
דראה ויהד ונו׳ קחי אסיפא לחייב נזק שלם בשור של
טתי שנגח יפה כיון וכ'כ הרי; וכ'כ הישיש והכי משמע
להדיא בירושלמי דמפרש שם טעמא דמתניתין רב אמר

ראה ויתר גו׳ חזקי׳ אמר הופיע גו׳ ד״א בשם רשביי אמר
בדיניהס והיינו אסיפא דבדיניהם בין תס בין מועד
משלם נזק שלם וכדחגיא בתוספתא ריש פרק מ ,שאין תס
ומיעד בנזקי טתי ומייתי לה לבתר הכי נס בירושלמי
ודלא כהרמב׳ס דמפרס בפיח מהל׳ נזקי ממון דקאי

דסוגיא לענק הפקעת הלואחו דעושקו והפריה הרי מילי
נינהו עושקו מקרי כמ״ש הרמב״ס בפי״א מזילה הלכה ז׳
שהפקיע חובו באלמות• ונראה דלאו דוקא באלמות
וחיזוק יד אלא אף אה היה מפקיע בטענת שקר שהיה
ידוע לכותי במשקר ומכחיש בכה /נמי נראה דמקרי
עושקו דמה ■ לי אם מפקיע באלמות או בטענת שקר
הידוע שקרו סיס הרי אוכל ממונו בזרוע • וכמים
הראבייה בפיק דקדוכין אבל מ'מ אפשר לומר דהייט
דוקא שמה שידוע היה להעובד כוכבים בבירור שהישראל
משקר ומכחיכו אז הוא דמקדי עושקו ומה שלא היה
ידוע לו בבירור אלא נתבעו בטענת ספק בגון במוכס
אנס ויורש שב׳ רשיי בכה /מקרי הפקעת הלואתו • ומיש

בדיניהם אדישא דמתניי• ומיש נחיר בישוב דברי הראבייה
לא נהירא כלל דמיש בהחלת דכריי דמיירי דוקא טון
שלא בא לידו כתורת הלואה ע״מ להחזיר כנה זולת שדבריו
דחוקים ויש להשיב עליהס בשיטת הסוגיא אבל אף שיש
ליישבו בדוחק ואולי היה מקום לדבריו דאי הוי משני
כאן בגזילו כאן בהפקעת ממונו אבל הנא הא משני
להדיא כאן בהפקעת הלואתו והם היפך דברי פירושו
ואפילו אי הוי אמר לי יהושע ב'נ לפרש כן לא צייתינא
ליה מפשטא דלישנא דהלואתו דמשמע ודאי שלוה מ'מ
לשלם ככל הלואתו דכולי חלמודא ואי דייקינן טלי האי
למיפק מפסכא דסיניא לא מפקינן דינא בקושטא:

נתיר דלא עדיף הפק״ה בטענת שקד מהטעאתו דסיס
הרי מטעהו בטענת שקר סברתו נכונה בזה והנה לפמיש

ומש

לעיל שהטעאתו לטולס לא היה נסיק מחשש חיה משוס
דלא עדיף מטעותו דלא איל על חשבונך אני סומך לפיז
יכילגא לשנויי דלהרמב״ס גמי איפור העעאה היה מטפס
משש חיה והכי משמע קצת בפייא מזילה חבל יותר
נראה דברי הרמביה דאיפור הטעאה הוא משום דתועבה
הוא לעשות עול כמיש בפיז דגניבה הלכה ח׳ ומשויה
אפילו גניבת דעת אסור ולפיז ודאי נס הפקיה לא עדיף

מהטעאה ונגינת דעת אבל לא לענין חיוב חזרת ממון
כמשיל אייה דלהרמבים נמי בהטעאה לא היה חיוב
חזרת ממון כיון שלא היה עושה מעשה בידים ומכיש
בנוזנא דמוכס אנס ויורש שאיט מוציא ממט ממון רק
מפקיע חובו ואיסורא מניבה דעת הוא דאיכא וישוב
הסוגיא יובן טפיי משיל אייה בדברי התום׳ והשתא ניחא
הא דלא כתב כרמב״ם בפי׳ שריותא דהפק״ה מפום

דבאמח בכלל הטעאתו הוא דאסוד משוס גניבת דעת
אבל לעגין חזרת ממון דקדק בפי׳ בריש הלטת נזילה

במסקנתו דהראבי׳ה אזיל בשיטת הרמנ׳ס
דס׳ל הפק״ה כיה אסיד זולת דקדוקים שצריך
ליישב לפייז בדברי הראבי״ה אבל לצרת הדמבים ולדוחקו
אגו מצעערין אלא שבא לטפל נס את הראבי״ה עמו
בצדה ובפרט הר5ל§ שהביא דברי הראבי׳ה בח״מ פי׳
רפ״ג ודאי אין מתפרשין יפה לא ע*פ דברי נתיר
הראשונים סדוצה לחלק בין הלואה לשאר חוב דכא רמיא
בסי׳ סמ/ז כתב סתם ולא עפ׳י מסקנת כחיר •דמסיק
דלראבי׳ה הפקעת כל חוב אסור מה׳ת ולא עוד אלא
שמדייק במסקנתו ודברי הרמ׳א דסי׳ רפ׳ג שכתב אם
אין יודטין ט׳ ודייק כת״ר אבל כשהתובטיס אותו אף

שמפקיע בגוונא דליכא חיה מימ הרי מטעהו בטענת
שקר ולהטעות אסור טכ״ד כתיר והרי הרמ׳א כתב להדיא
בסי׳ שמיח להיפך אבל דברי הראבייה טחין להתפרש
לכל השיטות ואין רצוני להאריך בדקדוקים ליישב דבריו
בדקדוק למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה אכל מיקד
טונחו נראה דהיכא שהעובד טכביס היה יודע שהישראל
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חייב לו ומובס בבירור אזי אסור להכחישו אי מדרבנן
מפני ולה כשטח כמה מהאחרונים או מה״ח משוס חיה
כשיטת החוס׳ בכה״ג מקרי עישקו ואכילה בזרוע כמש׳ל
בדברי הרמב״ם משא״ג כשלא בא אלא בטענת ספק מון
במוכס אנס ויורש דבכה״ג לא מקרי אלא הפק״ה ואף
דסברת סחיר נכונה דלא עדיף הפקעה בטענת שקר
מטעותו בחשבון והדי הראבייה אסר כטעאה כמטאר
במרדכי פ׳ הנוזל מ״מ בהטעאה איתא רק לתאי דגגיבת
דעת וכמש״ל:

רשימת

הרמב׳ס בשינויא דבמוכם עובד כתבים אף
ע״ג דקלסיה ופירושו יפה בב׳ אופנים הבאים
מדדן אחד ושיטתו מחודש ומחודד מ'מ לית כלכתא
טוחי׳ דימידאה הוא ולזאת לא הזכרתי דעתו במכתבי
כראשון וכן עתה • אן למען ידע כת״ר שחביבים וערביה
פלי דברי קדשו ועיינתי בהם כראוי לא אמנע מלהשתעשע
בטעם אמריו כנים ושלשה גרגרים בראש אמריו הנעימים
הנה מיש כת״ר דמשמט מלשון הרמב׳ס דה׳ה בגזילו
מדנקנו ולא טוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס הזה
דוקא • משמע דוקא ממכס הזה הוא דעובר אבלמהנוטל
יותר {גקצבתו אינו עובר יפה כיון בדטתי׳ ותירוצו שבזמן
המשנה עדיין היו המוכסים בחזקת כשרות הוא דקדוק
נכון וכל כי הגי מילי מעליותא ליתאמרו משמיה דגברא
רבה דטותיה ולא עוד אלא דמשמט לי מפשטא דלישנא
דהרמביה ריש פיג דשבועות דאף לישבע היה יכול נגד
האנס הטטל ייתר מכרי״קצבתו אף שיש לדחות ולומר
דלא יטל לישבע אלא נגד ההוספה וכעין שכתב הסמ״ע
בסי׳ כה’ט ס׳ק יו׳ד וכן משמע באמת הכי מלשון
־המושיע ביו״ד סי׳ רל״ב אבל פשע לבון הרמביס לא
משמע הכי ועוד דא’כ למה השמיע הרמביס דין מוכס
שאין לו קצבה אי לאו דבחדא מחחא מסתינהו דדין שניהם
שוין לגמרי ושד לא יתיישב הקיר ששים שם כמו שיתבאר
בהלכות נזילה והרי בהלכות גזילה אף לדברי כת״ר דין
הקצבה ודין ההוספה שיה אלא לשיטת נתיר אין שוס
היתר לעבור נגד הקצבה אלא ממוכס הממונה לגבות
לשר שבד טכבים אנס ומשם דבדיניהם דייגיגן לכו

אבל פשע לשן הרמב׳ם לא משמע הכי ואדרבא דבריו
בין בכל׳ גדלה בין בהל׳ שבושת מוכח להדיא איפכא
דאין שם חילוק בין ישראל לעובד כוכבים יאין רצוני
להאריך בדקדוקים • ושד קצת קשה מה שנבאר כח״ר
בטצש לפי שימחו בקושיא אהא דאין פורטין מתיבת
הנוטל יותר מכדי קצבתו ואמאי כלא נגד הקצבה אין גזל
לשמש • וקושיא זו יש ליישב גם לשיטת נחיר ושד
דשיטח הטור עדיין אינו מיושב לשיטת כח״ר כלל דהא
איהו קאי בשיטת אביו הרא״ש בדין הפק׳ה ובפי׳ הסומא
וטעמא מאי היה אסור להעביר מפר שבד טכביס אנס
זולת שאר השוטח שיש להשיב בסוגיא לפי סוגיות כתיר
החדשות:
מ״ש כח״ר דרנאה דברי הרמב״ם דבשבד
טכביס .אנס קאי גס אהך דטדרין הוא
ברור ופשט דהא כל דוחקיה דהרמבים הוא בכדי לאוקמי

אמנם

חוט המשולש

שינויא דר״א כמו אידך שינויא דקאי אטלהו מחניית׳
בין אמשנתנו דאין פורטין בין אהנך דרמי הש’ס למשנתנו
אין רצוני להאריך בדברי הרמב״ם דיחידאה שא ולדידי
יותר ניחא לומר דהרמבים לא הוי נרים וכדחניא אלא
תני ישראל ושבד טכנים ט׳ ומילתא באגפי נסשא היא
ולא קאי כלל אמתניתין ושיטיא דריא צ״ל כמיש היה
דשאיל וסתמא יותר מקצבתו שא נוטל היה כמוכם
אנס שאין לו קצבה • וטונתו פשוט וברור וכמו במוכס
שאין לו קצבה דשי טלו גזל כן אם העמיד מוכס מוטל
ודאי יותר מקצבתו סיס באין קצבה שא נוטל ואיכא
גזל ולפי׳ו אין פורטין מתיבתי דשי כולו נזל ויש מקום
לומר דגם הרכ״י מודה לוה • ואף מדינו של הרב״י
שהחליט לומר דדמי לבתר גגבא ט׳ אינו מוכרח כ'כ
ובכמה פוסקים לא משמט הכי • ומים כח״ר רלשיטת
הרמב״ס יש לשכיח מהסוניא דהפקיה אפור מדשני ר״א
שיטיא דבמוכם עובד כוכבים אנם ושינו להרמבים מטעם
דסחמא יותר מקצבתו נוטל הא לאיה הוי אסור אע״ג
דהוי הפקיה וכן מדכקלי וטרי מך אמוראי לפטיי דלא
היקשי אמתניתין מהא דאמר שמואל דדינא דמלטתא
דינא ואי הפריה היה שרי מעיקרא לק״מ דהא מכס שי
ספקיה ע'כ דברי כתיר יכילנא לשנויי דמהני אמוראי
אין ראיה דמעיקרא שי סיד דמיירי בישראל ששכר המכס
לעצמו מן השד וכ*כ רש׳י וכמה ראשנים זיל ומדר׳א
גמי הין ראיה דדילמא הרמב׳ם סבר כהרשביא והרין
דאף במקום שהקילו בהפקעת המכס של שבד כיכבים
אסיה היה אסור לכשבע ולדור אף נגד העובד טכבים
וא'כ משוס הך דנודרין לא סגי ליה טעמא דשריותא
דהסק״ה ומפויה איצעריך לעעמא דנוטל יותר מכדי
קצבתו אבל יותר נראה דדברי הרמביס כדברי הטור

ושא שחמורה שתה הברשת והפקעת המכס מהפקעת
הלואה שאיל שחיובו משיה דינא דמלכוחא דינא ובדינא
דמלכותא שא שלא להבריח משיה אף הפקעה אסור
מם המוכס ישראל נאמן כן שה דעת הטור ודאי • ונראה
דנם דעת הרמב״ס כן הוא והשתא לק״מ לא מדר״א ולא
ממך אמוראי והשגת כת״ר על סברא וו נכונה אבל
מה כרעש אס דברי הרמב׳ס באמת איגס מחוורים
ובאמת אין דברי הרמבים וטוש״ע נראים עיקר והעיקר
שא לדינא כמיש כתיר דאין חילוק בין הפקעת שאר
הלואה להפקעת מכס והן הן דברי כרין בפי׳ לנדרים
כפוניא דגודרין והר״ן לא כתב שם אלא לעני{ לישנט
דאסור וכיד חי׳ רשביא דלפ׳ הנוזל וקולו ברעש גדול
עיד העור שכתב היכא דליכא חיה היה שרי להטעות
לא שמיע לי כלל אביא סברא דפשיטא ליה לכת׳ר דדמי
ממש לננבתו דסיס הרי גונב ממונו לדידי איפכא מסחברא
שבגרמא בעלמא לא שה חיוב חורת ממון ועיד נראה
דגם להרמב״ס דאוסר סטטאה שיט אם מהטעם
דבהטעאה לא נפיק מחשש ח״ה כמשיל דלא עדיף
מטעותו פלא איל עיד אני סומך דאסור משם חשש
חיה כמיש בסי״א דגזילה היה אם מפום איסורא
ותועבה שא לעשת של וכמיש בפיז דגניבה הך דחייב
להחזיר
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להחזיר קודם איסור הטעאה ואף דס׳ס הטמאה לא

נפיק מחפש חיה וכמ׳ש מהא דפייא מזילה ובמקוס
שש חשש לה אף אבידחו של שבד טכביס חייב
להחזיר אבל מ״מ חיוב חזרה הוא במקום שיש מיה
והיבא דליכא חיה רק חשש ויה בעלמא קאי באיסור
כמו במטות אם אינו אומר לו ראה שעיר אני סומך
שאסור משום חשש מיה ושיטת הטור משגיא דיכול
יגלום טליו יכילנא לשנויי דסיל כסירש״י שם ותמיהת
החוש׳ אינה תמי׳ קיימת וברווחא יש ליישב אבל מחוורתא
דכטור קאי בשיטת כתוס׳ דטנ» איסור הטעאחו מטעם
ח״ה מראה דדברי הטור הן מה דברי התוס׳ דיה יטל
יגלום עליו בסופו ובחנם נדחק כת״ר בזה בשיטת התו׳
לומר דהואיל ואיכא כשום העעאה לה משיה כל הטטאה

אשר אף נעונדא דליכא בה חיה כלל טד שנדחק לומר
דטעמא דשריותא דהפקיה הוא מטעם דאין בשום הפלה
ח״ה כלל דאף המלוה יודע ההלואה־ מימר אמר דהצוה
אשתמוטי קא משתמיט ולכן מחלק בין כופר למלוה בין
כופר לפקדון מהך טעמא ואין דבריו מחוורין בזה כלל
ולמה לא כתב דוברי התוספות כדברי כל הפוסקים
דבהפקיה נמי איכא לה והקילו בה במקום דליכא ה״ה
כלל כגון במוכס שבד כוכבים אנס ויורש ומ״מ טטמא
רבה איכא לחלק בפשיטות בין הפק״ה לכולהו אינך:

ונפלאתי

על מה שהקשה כח״ר דמנ״ל דשבדא
דרב אשי הוי בגוונא דאיכא חיה הא קמן
דשמע ההוא שבד טכבים דהוה יתיב בפרדיסא וכן
בהטעאה דיכול יגלום איכא בהך עובדא גופא ספק חיה
דנמא גס העובד כוכבים יודע בטיב חשבון שני עבודת
העבד וששה עצמו כלא ידע משיה כל הנך איסורי מטעם
לה דאיכא בהך שבדא גופא .מכח״כ במוכס שבד
כוכבים אנס ויורש וסיל להטור דה״ה היה בהטעאה
שאסור בדאיכא חיה וכדמוכח מדברי כתוספות דיה
יטל יגלום בסופו והייט גמי טעמא דרבינא דזבין דיקלא
לצלחח לשיסת התוס' וכמיש נתיר בעצמו לשיטתו דכיון
דליכח צד חשש לה משו׳ה איל למיתי מעיקרא ולא שד
אלא ־משמט מדברי כחיר דלשיטת התום׳ הויהךשבדא
דרבינא גניבתו ממש אבל לענין גניבה בידים אין מוכרח
דמאן יימר דשבדא דרנינא הר דזבין לחצאין ממש
דליהוי שדף שישר כעובי גניבה ממש דברויחא טובח
איכא למימר דזבני בשותפות כדרך הרגיל ושכיח שבא
נקטת דבר שבמנין בשתפוח שיקחו כ״א מהשותפים כאות נפשם
הן הסר הן יתיר ובעת החשבון יחשב על כל א׳ כפי סך
שנעל עליו וא’כ לא היה בהך שבדא שום איסור גניבה
כיון דהוי רשאי ליקח אף יותר מחציו ואף שבשעת החשבון
לח ידע ההוא עובד טכביס רק מנינא ולא חשב על רבינא
רק החצי ובמד שדף שיעור העובי לא חשב כלום ועשויה
הוא דשרי והכי משמע מדסירר חלמודא הך שבדא דרבינא
קודם עובדא דרב אשי משמע דשבדא דרנינא שייך
בשבדא דשמואל ור'נ ולא בשבדא דרב אשי ובאמת אץ
משבדא דרבינא שום ראיה אפילו לענין השעאה וכמ״ש

בג
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מה

כתיר דהך שבדא הוי טעותו ולא הטעאה ויפה כיו;
בזה והוא פשוט וברור .והצעת השמועה לשיטת החוס'
נראה כדרך אמר ד נראה דהא דמשמע להו בפשיטות
דאיסורגזל מטעם לה הוא עיקר רייקא הואמדמדנן
דמפליג תלמודא בין גזילו להפלה דאי לא תימא
הכי הא אין חילוק בין נזל להפלה דהוי וראי ששק גמור
אס מפקיע הלואת חבירו[ .דודאי אי לאו דאין אדם
נפסל עיי עצמו היה הכופר במלוה פסול למדות אי כוה
מודה ־לאי לאשתמועי איכוין אלא להפקיע ממש אף
לשבד טכבים] .איו דקפיד רחמנא על גזילו שכח שהוא

מטעם חיה אמנם היינו לפי שינויא דאסיק רבא כאן בגדלו
כאן בהפלה הא מקמי דשנינן הכי והוי סיד דספלה
נמי אסור באמת הוי סיד דלר״ע אפור גוילו כפששי׳
מטעם דמתהני מממון אחרים כמי מזל ישראל ולהכי
פריך אהא דאר׳ע אין באין בעקיפין מפני לה משמע
להדיא דמחמח לה דדינס הוא דאין באין בעקיפין וגזל שבד

כוכבים מי שרי והאריע מנין לגדלו שהוא אשור דהוי
ס״ד דתלשדא דאסור משם גזילו ממש וח'כ מחרבין
להוציא הנזילה מתחת ידו ומסיק רבא כאן בגדלו ט׳
וכדפרישנא ואביי דפריך עלה הכי פריך והא עיע דהפקיה
הוא וקרי ליה ריע נזילו אלמא לא שני ליה לר״ע בין
גדלו ובין הפלה .וכעין זה יתיישב לכל השיטות לכל חד
כדאית ליה ובפרט להסובריס דהנך דרשי אסמכתא
בעלמא נינהו פריך שפיר טפי דהא ע׳ע דהפק״ה הוא
ואיך הסמיך לע איסור גדלו אהך קרא והוי משמעלהו
דבתרתי פליגי פליגי לעני; כלאים ופליגי לענין מכס שבד
כוכבים ובהא קמיפלני דמאן דאסר להבריח ס׳ל גזילו
אסור מה״ת משעם נזילת ממונם כמו בישראל ומש׳יה
הפלה נמי אסור ואיל ס׳ל דגזילו רבנן הוא דאסרי
מפני ח״ה ומשיה שני לן בין גזילו להפלה (ואכמיל מה
שיש לרצות שד בסוגיא בדל הזה) ומ״ש כשיר להוכיח
משגיח דרפ״ב דבכורות דהפקעת משטט נמי בכלל גדלו
הוא דאלת״ה חכתי תיקשי השתא הפקעת משטט שרי
אונאתו מבעיא אינני רואה מכאן שוס ראיה דמשכוט
בהיתרא אתי לידיה משא’כ באונאת! .ואשר כתבתי
במכתבי הראשן בשבועה ותפש כחיר עלי מסוגיא דבר
ישראל דאסהיד לטתי וט׳ והייט מטעם שכתבו החום׳
(ריש ל ליד) דאינו הושלם אלא מה שחייב לו אלהא
דחייב לו מקרי אף שבאמת משנייה השיס חין ראיה
לעגיד דפשטא דשניא משמע שהעובד כוכבים יודע
ושבעו וא’כ עכ'פ הרי גם אפי׳ ע*פ דית מחויב לשלם
לו דהב״ד יחייבוהו אי משעם חיה או משם דבכהיג
מיקרי פושקו כמש׳ל ולא דמי לנידון דידן מ״מ מדברי
הישיש המובאים בשל סלו יפה תפס להשיבני ימצאני
אוהבי ידידי בשגיאה אשר לא שמתי עיני ולבי לסוניא
הנ׳ל אשר באמת היה ראוי לעיין בה בניד .ולדינא
עדיין אינני מחליט בפשיטות גס הדין המבואר ביש״ם הניל
ומילחא דפשיטא להיש״ש מספקא לי שד אך לו אינני
אומר לעשת סניגורין לדברי הראשנים שליית אין זה
דרבי ובפה מלא מודינא שדברי הראשונים שכתבתי שלא
על
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סל סי דקדוק כלל נסוגיא מר ישראל דדט ססדיתא
ואשתמיטתי סוגיא הנ׳ל וגסמו דברי הישיש הניליוכעת
שעולמי נתיר לעיין ולדקדק בשוניא הנ׳יל ראיתי בישיש
וסנה מריו בנויים טסיי דקדוקים קלושים ליישב מרי
כפוסקס דלא ליסלגו אהדדי ומדסוגיות סש׳ם אינו מביא
ראיה נלל ונס יש לחלק בין דינא דהיש״ש לניד והדבר
מץל במגתי סד אשר אם יזכני ס׳ להאיר מיני ט״י שאלה
פה קדושמו״ד מאון החסיד טוילנא כדרבי לשאול ממנו
כל ספקות׳ :

ך^ךיי

מרי אזכיר אשר בדין שנמנמתי אשתקד אשר
מיח בפשיטות דבעהיב העוכר ממקום למקום
אין מחייבין אוחו ללוות ובלבד ט׳ ולדידי היה קצת ספק
בזה ורמזתי במכתבי האחרון בהגהה אחת קטנה אשר
כתבתי ולדינא ציט קצת אבל ברוב לכנסי ככולו הסכמתי
לדעת כתיר כמטאר כמה פטמים במכתבי דאשתקד ומס
בבואי אז לפגי מויר רציתי לעמוד ע״ד נידון השנוי
במחלוקת בינינו אי רשאין לפרנס מקופה סל צדקה אשה
שהלך בעלה למדינת הים לרבנן דפליגי עליה דחנן
ונהססלחי להציע השמועה לפניו החליט בפשיטות דהטובר
ממנץם לסיץם מחויב ללוות אס ימצא דאם מוצא מי
שילוט לא מקרי עני באותה שעה ודבריו ישרו בעיני
ומעתה כל בנין כח״ר דאשתקד נפל אזדא ליה וגם־דידי
גטי למיטם ולמשפץ ואז לא עיינתי בדין זה לפקח בראיות
והן עתה מדי מרי נזכרתי לעורר לב חכם בזה ואם
תעלה ביד כח׳ר לעשות סמוכים לוה יודיעני ואציעה
לפני מו׳ר קרוש ישראל נ״י אם יזכני ה׳ להתאבק
בעפר רגליו :

סיטן ירו
פלפול אאיז הגאון סוהר״וז זללהיה אשר שמע
הגאון ר׳ דוד טעביל מפיו הקדוש והביא דבריו
בהקדמתו לספרו ,בית דוד•:

הרמיא

באהעיז (סי׳ ד' סעיף י״ד בהגה״ה) כתב
וזיל אשה שנתעברה סוף סיון וילדה תחילת
כסלו אעפ׳י שאין ביניהם רק חמשה חדשים לא חיישינן
לומר שהיתה מעוברת ר<דס לכן דהחדשים גורמים והיל
בן ז׳ עכיל והוא מתשובת מוהי״י מיק (סי׳ וי) עיי״ש
בתשובותיו שהאריך בזה ועיין במ״מ (סיק ייב) ובב׳ש
(ס״ק י״ט) מה שהקשו ע״ז משים פיק דר״ה (דף י׳א עיא)
דקאמר שם גבי בשורת שרה אלא דקאי בחג וקאמר
למועד דהייט ספח אכתי בשיתא ירחי מי קא ילדה ולמרי
מוהרי׳מ שפיר הוי ז׳ .חדשים מחג מד הספח וכן הקשו
מליו מהא דאמרינן בכחוטח (דף ל’ט עיא) דחי אפשר
שתלד נין נערות לבגרות משוס דאין בין נערות ■לנגרות
אלא ששה חדשים ולדברי מוהרי״מ הא אפשר לילד בין
נערות לערות עיייש מה ספלפלו בזה :
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הגאון אדמו״ר זללס״ה הביא ראיה דלא כמוהר״י
ימינן מהא דאמדינן בסנהדרין (דף ס’מ עיב)
זדורות הראשונים מניל דאוליד אילימא מהא דכתיב והלא
זאת בת שבט בת אליסם אשת אורי׳ החתי וכתיב ואליעם
כן אחיתופל מילוני וכתיב וישלח ביד נתן מביא ויקרא
את שמו ידידיה בעבור כי ה׳ אהבו וכתיב ויהי לשנתים
■ימים ויהיו .גוזזים לאבשלום וכתיב ואבשלום ברח וילך
נשורהויהי שם ■שלש שנים וכתיב וישב אבשלום בירושלים
•שנחים ימים ופני מולך לא ראה וכתיב ויהי מקן מ׳ שנה
ויאמר אבשלום אל י המלך אלכה נא ואשלמה אח נדרי
אשר נדרתי לד׳ בחברון וכתיב ואחיחופל ראה כי לא נעשתה
עצתו ויחבוש אם החמור .ויקש וילך אל ביתו ואל שירו
ויצר אל ביתו זימנק וכתיב אנשי דמים ומרמה לא יחצו
ימיהם ותניא כל שנותיו של דואג אינם אלא פלשים וארבע
ושל אחיחזפל אינן אלא שלשים ושלש כמה הוי להוחלתין
ותלת דל שבע דהוי שלמה פש להו עשרים ושית דל תרתי
שגי לתלחא סטרי ■אשחכח דכל חד וחד בתמניא אוליד
ממאי דלמא תדווייהו כסשט אוליד ובת שבט אוליד נשיח
משום דאיתסא בריאה תדע דהא כויא לה ולד מטיקרא
מכיל הש’ס :

והשתא

לפי דברי מוהריי מינן קשה טונא דמאי
קאמרהשיס תדע דהא הויא לה ולד מעיקרא
הא מזיר משכחת לה דילדה גס את הולד דמטיקרא
ג״ב בהיותה כת חמניא והייט דאחיחופל שלמי לי ,שמנה
מיה בתחילת ניסן ואז נתעברה אשתו וילדה את אליפם
בתחילת תשרי ואמר כלות משך שמנה שנים לאליעם בתחילת
חשרינחעברהאשחובחשריוילדהאתבתשבס בתחילת ניסן
וכאשר שלמו שמנה פנים לבת שבע בתחילת ניסן נמצא
כי הי׳ אחיתופל בעת ההיא בן כ״ה מים ואכחי סש .נין
מהאחת לתשלום כ׳ושנים דאמרן בש״ס ובשנה הזאת
ילדה אח שתיהן גם את הילד ואם שלמה והייט דנתעברה
מהילד בטף ניסן וילדתו בתחילת השרי ואחרי שעברו
ימי טומאתה נתעברה שנית סוף תשרי וילדה את שלמה
בתחילת ניסן ואז נשלמו לו כ׳ו שנים לאחיתופל וא״כ
מאי תדע דקאמר אלא ע*כ דלא כמוהרי״מ רק דבטינן
ששה חדשים פלמים ומקצת מן החדש השביעי ולכך שפיר
אחיא .הא דאמד תדע :

מיהו

יש לדחות זה דבמ״ק (דף ט״ו טיב) ילפינן גבי
אבל מהא דכתיב וינחם דוד :את ב״ש אשתו
ויבא אליה מכלל דמעיקרא אסור והייט מאבלות דאתו
הילד דהוי מקמי שלמה כמבואר ככתוב ומדהחאבל עליז
דוד ש״מ שהי׳ מ שלשים יום דכל שלא שהה ל׳ יום אין

מתאבלין עליו ו6״כ תו לינאי לחימר דילדה את •הילד
בתחילת תשרי א״כ תו לא הוי מצי -מיטכרה ־עם ש(מה
אלא כספון וללדת באייר שהוא שנח כ״ז־ומדילרחו צמת
כ״ו לאחיתופל ש״מ ונתעברה טס הילד קודם ׳מסן שהוא
מקמי דהוי בת תמניא ׳שנין שפיר קאמר אשיס תדע:

ואין לומר דלעולסלאסהה הילד לי יום והא דהתאכל
דוד עליו היינו ששום דקים לי׳ שכלו לו חדשיו
וכדאמרינן
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לוקה את הארבעים .ד .גשמים היורדין בין הגיתות ,אם מכת מדינה היא אין
צרייך־להודיעו ,ואם אין מכת מדינה היא צריך להודיעו ,לקח הימנו לגין וחצי
לגין רביעיות ושמיניות ,לא ישקה מהן לחמריו לפועליו ולא כל מי שיש לו
עליו טענת מזונות אלא אם כן הודיעו .היה הולך לבית האבל ולבית המשתה,
היה בידו לגין של יין המתקרקש לא ימלאנו מים מפני שטוענו טענת חנם ,ואם
היה חבר עיר ,הרי זה מותר .היה רבי מאיר אומר לא יסרב אדם בחברו שיאכל
חסדי דוד

כדאמרן .אבל לשיטת הרמב״ם לא ידענא מאי
קאמר .ובדוחק היה אפשר לומר דאצטריך
דהואיל והכתוב הוצרך לפרט בהדיא יין וחומץ,
סר״א דוקא מה שהוא יין גמור אי נמי חומץ
גמור הוא בלאו ,אבל זה יצא מכלל יין ולכלל
חומץ לא הגיע נימא לא יהא חייב קמ״ל שהוא
בכלל יין.
ד .גשמים היורדין וכר .איידי דאיירי בפרקין
במילי דאונאה נקט תנא נמי להך.
והענין הוא דתנן בב״מ פ׳ הזהב [דף ס׳ ע״א]
שאסור לערב המוכר מים ביין ותנן התם מי
שנתערב לו מים ביינו לא ימכרנו בחנות אא״כ
מודיעו .והכא קתני שאם בשעת הגתות ירדו
גשמים על היינות אם מכת מדינה היא יכולין
למכרו בחנות וא״צ להודיע ,דדילמא סובר
הקונה שזה מהנהו פרטי שניצולו .ושוב קתני
לקח לביתו לגין וכו׳ מהנהו שירדו עליהן
גשמים לשתות בביתו לא ישקה מהן לפועליו
משום גניבת דעת דסבורין הן שיין חי נתן להם,
אבל למי שאינו חייב במזונותיהן ליכא משום
גניבת דעת מאחר שהוא עצמו שותה ממנו לא
עדיפי מניה .כך נראה פירושה.
ומיהו סיפא רהך מתניתא [היה הולך לבית
האבל וכר] איתא בחולין פ׳ גיד
הנשה דף צ״ד [ע״א] .אלא שיש הפרש
מהנוסחא שלפנינו ,והכי איתא התם :ת״ר לא
ילך ארם לבית האבל ובירו לגין המתקשקש
ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו ואם יש שם
חבר עיר מותר .ופירש״י :המתקשקש חסר לפי
שזה סבור שהוא מלא ,שמתעהו גונב רעתו ,ואם
יש שם חבורת עיר רבים וזה מתכוון להחשיב
את האבל בעיניהן שיאמרו כמה חשוב הוא שזה
מכבדו כ״כ מותר דגדול כבור הבריות ,ע״כ.
אמנם כפי הנוסחא שלפנינו בתום׳ משמע שאם
הוא ריקן שרי ולא אסיר אלא למלאתו מים,
וטעמא דריקן לא מיחלף במלא שניכר בקלותו

אבל בין מלא מים למלא יין לא ניכר .ואפשר
שיש כאן איזה טעות וצ״ל כלשון הש״ם .ואיך
שיהיה לדינא פשיטא שאין לנו אלא דברי
הש״ם .ופסקו כן הטור ומרן בסי׳ רכ״ח .אמנם
לא כתבו כלשון הש״ם ואם יש חבר עיר ,אלא
כתבו :ואם עושה כרי לכבדו מותר .ונראה
טעמם משום דאיכא פירוש אחר בעלמא בחבר
עיר ,והוא פירוש הרמב״ם דרוצה לומר חכם
המרינה ,עיין 0״פ תפלת השחר [ברכות דף ל׳
ע״א] .הילכך כייל הטור גם שניהם ביחד רכל
שמתכוין לכברו בין שיש שם רבים ובין שיש
שם חכם גרול ומכוין לכבדו בעיניהם מותר.
ולא ירעתי למה השמיט הרמב״ם דין זה.
היה .ךבי מאיר אומר וכר .ג״ז שם בפ׳ גיד
>״־י־""הנשה [חולין רף צ״ד ע״א] ,וע״ש
בפירש״י .ופסקו כן הטור ומרן בש״ע [חו״מ]
סי׳ רכ״ח [ם״ו] .ורקדק שם הר״ב הסמ״ע
ררוקא לסרהב ולהפציר בו יותר מדאי הוא
דאיכא גניבת רעת ,אבל לומר לו פעם ושתים
בא אכול עמי מותר דאל״ב יתבזה בפני הרואים
שיאמרו שמפני שפלותו נמנע מלקרותו ,ע״ש.
ודברים של טעם הן וכדמוכח לישנא .והכי נמי
שייך בשליחות תקרובת דוקא להרבות וכמ״ש
הרב ,ע״ש .ומוכח כן מההיא דחבר עיר דלעיל.
ומ״מ לאו מלתא פסיקתא ,דהיינו דוקא היכא
ראיכא למיחש לרואים הא לאו הכי פשיטא
דאפי׳ בפעם א׳ בלבר איכא גניבת דעת .ובהכי
מתיישב אצלי לשון רבינו הרמב״ם ז״ל בפ״ב
מהלכות ריעות [ה״ו] ששם העתיק להך מתניתא
וז״ל :אסור לארם וכו׳ ולא יסרהב וכו׳ ולא
ירבה לו בתקרובת וכו׳ ואפי׳ מלה א׳ של פיתוי
ושל גניבת דעת אסור אלא שפת אמת ורוח נכון
ולב טהור מכל עמל והוות ,ע״ש .וקשיא רישא
אסיפא לכאורה ,דברישא אמר ולא יסרהב וכו׳
ולא ירבה וכו' דמשמע להפציר ולהרבות דמוכח
בהריא שהוא גניבת דעת אסור הא לאו הכי
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אצלו ויודע בו שאינו אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ,ולא
יפתח לו חביות מכורות לחגוני מפני שטוענו טענת חנם ,ואם הודיעו מתחלה
או שהיה מבקש לבור לו את היפה ,הרי זה מותר .לא ישלח אדם לחברו חבית
של יין ויתן על פיה שמן מפני הסכנה .ה .הלוקח כלים לשלח לבית חמיו ואמר
חסדי דוד

שרי ,ובסיפא אמר ראפי׳ מלה א׳ אסור .ועם
האמור ניחא ,רבברייתא איירי היכא די״ל רעביד
הכי לכבודו ובכהאי גוונא לא אסיר אלא לסרהב
והיינו רישא ,וסיפא קמ״ל דהיכא דלא שייך
כיבוד אפי׳ מלה אחת אסור.
ובהא דלא יפתח לו חביות מכורות כתב
שם הרמב״ם [הל׳ דעות פ״ב ה״ו]:
ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן
כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח .כוונת רבינו,
דבהא אפי׳ בלא שום דבור אסור דבמעשה
עצמו איכא פיתוי וגניבת רעת .והטור ומרן בסי׳
הגז׳ [חו״מ סי׳ רב״ח ס״ו] כתבו :ולא יפתח לו
“חביות הפתוחות לחנווני .וצריך לפרש לשון
הפתוחות כאילו אמר העומדות ליפתח לחנווני
וכדברי הרמב״ם ,דאל״ב מה שייך לא יפתח
בחביות שכבר פתוחות .ומה שפירש הסמ״ע
דרוצה לומר שמראה עצמו כאילו פותח רוחק
עצום הוא.
ומאי דקתני הכא ואם הודיעו ,פירוש שהודיעו
דלאו בשבילו פותח אלא רצריך הוא
לפתוח בשביל החנווני.
או שהיה מבקש לבור וכו׳ .כלומר דבאמת
עושה כן לכבודו לבור לו את היפה ולא
איכפת ליה בהפסד הרי זה מותר ,ולא נימא
דסוף סוף הוה ליה לעשות כן שלא בפניו שלא
יחשרנו דבשביל גניבת דעתו עביד (וכבר הן
מכורות) דלא אסיק אדעתיה רכ״כ נדיב הוא
וחושש לכבודו דלא איכפת ליה בהפסד ,קמ״ל
כל דבאמת אין דעתו לגנוב דעת אע״ג דאפשר
שהלה יטעה ויחשדנו אין אחריותו עליו דאיהו
הוא דאטעיה לנפשיה .ויש סעד לזה מהסוגייא
1פ׳ גיד ד,נשה ,ע״ש.
והא דלא ישלח [אדם לחבירו) חבית 1של
יין] ושמן על פיה ,ג״ז שם [חולין דף
צ״ד ע״א].
ומאי דמסיים הכא מפני הסכנה ,מפורש הוא
בגט׳ שם במעשה דשלח כן והזמין
אורחים הרבה דסבור שיש לו שמן לצורך

המאכלים ולהדליק לפניהם וכשראה שהיה יין
חנק נפשיה .ואשמועינן תנא רבד,א אע״ג דליכא
משום גניבת דעת וכגון שלכבדו בעיני אנשי
עירו עביד שיאמרו כמה חשוב זה ששולחים לו
במתנה חבית של שמן ,עכ״ז אסור מפני הסכנה.
והיינו טעמא דהרמב״ם ז״ל לא פסק להך דינא
גבי אחריני דמשום גניבת דעת בהל׳ דיעות אלא
פסקו בפ״ז מהל' ברכות [ה״י] .ועיין בשו״ת
הרדב״ז ,בחדשות ח״א בשניות סי׳ נ״ח ,שיש
נוסחא אחרת בדברי הרמב״ם ,ע״ש.
ה .הלוקח כלים לשלח וכו׳ .הך מתניתא איתא
בש״ם פ״ג דנררים רף ל״א [ע״ב],
אלא שהלשון קצת משונה .ומייתי לה התם
לסיועי לשמואל רקאמר הנוטל כלים מבית
האומן לבקרם ונאנסו בידו חייב .והתם בגט׳
אוקי למלתיה דשמואל דוקא בזבינא חריפא
רקפצי עליה זביני דודאי חשיבא הנאת לוקח
ולכך מחייבינן ליה באונסין כמו שואל שכל
ההנאה שלו .ולכאורה משמע דבכהאי גוונא
דמוקי תלמורא למלתיה דשמואל הכי נמי
מתוקמא מתניתא ,דהא דמחייב כשנאנסו
בהליכה היינו בזבינא חריפא .והכי נמי אידך
עובדא דאיתא התם בספסירא דשקל חמרא
לזבוני ולא אזרבן ובהרי דאתא איתנים וחייביה
רב נחמן אע״ג רלא איתנים אלא בחזרה מטעמא
דאיתא התם דחזרה דספסירא הולכה היא דאילו
משכח לזבוני אפי׳ אבבא דביתיה מזבין ע״ש,
ההוא עובדא נמי משמע דבעינן לאוקמיה
בזבינא חריפא .והש״ם לא אצטריך למהדר
ולפרושי ,דממילא משמע דכי היכי דפריש
למלתיה דשמואל הכי נמי מתפרשי כלהו .והנה
מימרא דשמואל איתא נמי במכילתין פ׳ הספינה
דף פ״ח [ע״א] ומוקי לה תלמודא דוקא בדקייצי
דמיה ,ע״ש .וכתבו הרא״ש והר״ן שם בנדרים
דתרווייהו בעינן והסוגייא דנדרים סמכא אההיא
דהספינה וסוגייא דהספינה סמכא אההיא
דנדרים ,ע״ש .ולפי האמור הוא הדין נמי הך
דינא דמתניתא תרווייהו בעינן להתחייב
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גילה לשד״ר שהנדיב מתקשה כסוגיא פלונית ,והתכונן היטב,
והשיב וקיבל תרומה הגונה
שאלה מעשה שהגיע לפני הגרא״ד דונר ראב״ד לונדון ,כמשולח ראובן,
שבא להתרים עשיר נדיב ,הגביר היה בר אוריין ,ופנה למשולח
והציע לפניו סוגיא ,ואמר לו שהוא מתקשה להבין אותה ,ובקשו ,אולי תוכל
לפשוט לי את הדברים .המשולח ראובן עיין ,ולא מצא פשר לשאלותיו של
הגביר ,הוא קיבל תרומה ועזב את הבית .והנה ברדתו הוא מצא שד״ר בשם
שמעון ,וראובן סיפר לו שכעת היה אצל הגביר ,והוא מתקשה בסוגיא פלונית,
וכדאי לו להתכונן היטב למען יוכל להשיב .השד״ר שמעון הודה לראובן על
עצתו הטובה ,ונכנס לבית המדרש ,ולמד היטב את הסוגיא ,ופשט את נקודות
חוסר ההבנה ,שנתקל בהם הגביר ,ועלה לביתו .הגביר הציע לפניו את הסוגיא
ונקודות הקושי שנתקל בהם .השד״ר שמעון מיד פשט לו אותם על אתר,
הגביר כנראה השתומם על למדנותו של השד״ר ,העניק לו תרומה הגונה מאד
לטובת המוסד .כעת יש למשולח שמעון נקיפת מצפון ,כי חושש מגניבת דעת,
שהרי הנדיב תרם לו בגלל הידע הרב שהשד״ר גילה ,ולא ידע שהמשולח
ראובן סיפר לו על הסוגיא המוקשה?
תשובה נאמר בירושלמי בשביעית (פ״י סוף ה״ג> אמר רבי יוסי הדא אמרה,
בר נש דתני חדא מכילא ,והוה אזיל לאתר דמוקרין ליה בגין תרתי,
צריך למימר להון חדא מכילא אנא חכם ,יעו״ש .כלומר אם מכבדים אחד
שיודע מסכת אחת ,כאילו שהוא יודע שתי מסכתות ,הוא חייב להודיע להם
שהוא יודע רק מסכת אחת .ולכאורה טעם הדבר הוא משום גניבת דעת .ואם
כן יתכן שאף בעניננו ,יש איסור של גניבת דעת ,כי הגביר חושב ששד״ר זה
בקי בכל התורה ,והוא צריך להודיע לו שגילו לו שישאל על סוגיא זו.

אלא שהקשה המהרי״ט (ח״ב או״ח סימן ח) דהרי ממסכת חולין <דף צד ע״א) מוכח
רכל היכא דאינהו מטעו נפשייהו ,לא שייך גניבת דעת ,ואם כן כאן
שהוא לא אמר להם שהיה יודע שתים ,אלא הם הטעו את עצמם ,מדוע חייב
לומר להם האמת שיודע רק אחת .ותירץ המהרי״ט שמיירי שמקלסים אותו
בפניו ,ושותק דמשתיקתו טועים בכך ,יעו״ש.
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ויעוין בשו״ת חיים שאל <ח״א סימן עא) שלא קבל את דברי המהרי״ט ,וביאר
**5את טעם הירושלמי מפני שנהנה בכבוד תורה ,ואיהו לאו בר הכי,
והכבוד מילתא רבתי היא צריך להודיע שלא ליהנות חנם ,יעו״ש.

עוד יעוין במשנה הלכות (ח״ח סימן רכה) בתשובתו למרן הקהלות יעקב ,שהבין
בדברי הירושלמי כדברי המהרי״ט ,שצריך להודיע כדי שלא לגנוב דעת
הבריות ,וביאר שמיירי דוקא כשבאים לכבד אחד באופן שהוא בא בגבולו,
כה״ג .ושמכאן גניבת הדעת וצריך להודיע ,אבל כשמכבדו בשביל שהוא חושב
שהוא למד שתי מסכתות ולא בא בגבולו כלל כה״ג אין לו לומר ג״כ דהו״ל

כעין הא דאמרו איהו דאטעי אנפשיה ,יעו״ש.
ונראה שיתכן שבעניננו לכו״ע יש כאן גניבת דעת ,שהרי הוא נתן סיבה
לגביר לטעות בו ,שהרי ידע את הסוגיא על בוריה ,ולא גרע מהא

דאיתא בשו״ע (סימן רכה ס״ס שאם פותח חבית ,והאורח חושב שפתחו
בשבילו אסור ,כיון שהוא גרם שיחשבו כן ,ולא אמרינן הוא הטעה את
עצמו ,ודוקא כאשר לא עשה שום מעשה חריג ,אלא שהלך בדרך ,והלה
חושב שיצא לקראתו ,אין צריך להודיעו .וא״כ הכא נמי אולי יש כאן
גניבת דעת.
וגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א אמר שאין כאן גניבת דעת ,אלא יש כאן
סייעתא דשמיא ,והביא לזה ראיה שכעין מעשה זה אירע לרבי יצחק

אלחנן
ב) ,בנסעו מבארעזא לנישוועז להתקבל לרבנות ,באמצע הדרך ,עצר העגלון
(מובא בספר הולדות יצחק תולדות רשכבה״ג הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור ,סוף סימן

בבית מלון להינפש ,רבנו על אף שהיה עייף ויגע מאוד מהדרך שנסע ,ביקש
מבעל המלון אולי יש לו איזה ספר להגות בו .בעל המלון ענהו ,כי אין לו
כל ספר בבית ,מבלעדי סדור התפלה עם פירוש דרך החיים ,ויען תנה לי את

הסדור ,ובפתחו אותו נגללו לעיניו במבטו הראשון ,דיני קריאת התורה ,וישם
עיונו בהם .ויהי ממחרת בבואו לנישוועז ,נזדמנה בבית המדרש שאלה בקריאת
התורה ,ממש כאותה השאלה שפגע בדרך החיים שהגה בה במלון ,והורה
כמו שנפסק בדרך החיים ,הלומדים החריפים החלו להתפלפל עמו בדין הזה,
והביאו ראיות מפוסקים ראשונים ואחרונים .אבל באחרונה אמר אחד
מהמפלפלים ,נייתי סדור דרך החיים ונחזה ,ויבקש וימצא הדין כדבריו ,ותמו
הפלפולים.
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וממקרה הזה ,קרהו גם בנוסעו לקבל הרבנות נאווארעדאק ,ודרכו היה לפני
שבתו בעגלה ,לעיין באיזה ספר למען יהיה הענין הזה להגות בו
בדרך .ובמקרה שם עינו בדברי תוספות אחד ...והנה למחרת יום בואו
לנאווארעדאק באו אליו כל הלומדים ,ומה נפלא היה המקרה כי הלומדים
החלו לפלפל אתו באותה סוגיא בדברי התוס׳ הזה.

ושמעתי מגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א שהנידון היה דהרי ידוע שהרוצה
לקנות בבגד קנין סודר ,צריך לתפוס בה שיעור ג׳ אצבעות ,והוא
משום ששיעור קבלת טומאה בבגד הוא ג׳ אצבעות .מה הדין בבא לקנות
בשק ,ששיעור קבלת טומאה שלו היא ד׳ אצבעות ,האם צריך לתפוס ד׳
אצבעות כשיעור חשיבות לגבי טומאה? ור׳ יצחק אלחנן אמר שיש לפשוט
ספק זה מדברי התוס׳ בב״ב (דף קעג ע״ב ד״ה חסורי) שכתבו שקונים בכליו של
קונה ,וכגון דנקיט ביה שלש על שלש ,דבציר מהכי לא מהני אם אינו כלי,
ואין חילוק בין עור לשק ,כדאמרינן בשנים אוחזין דף ז ע״א כיון דנקיט ביה
שלש על שלש ,יעו״ש.

עכ״פ חזינן שאין בכה״ג איסור של גניבת דעת ,וכן לא היה צריך להודיע
להם שבדיוק למד סוגיות אלו לפני זמן קצר ,אלא שיש כאן סייעתא
דשמיא ,ורק כשמכבדים אדם על מה שהוא לא יודע ,בזה הוא חייב להודיע
מהטעמים הנ״ל ,אבל בנידוננו ,שהשד״ר באמת יודע ללמוד ,אלא שאם הוא
לא היה מונח בסוגיא ,לא היה יכול לענות ,והיתה לו סייעתא דשמיא שהיה
מונח בסוגיא ,אין בכך כל איסור.
ויש להוסיף את הנאמה-במסכת ב״ב (דף נה ע״א) אנדוסקי ,סייעתא דשמיא היא.
ופרשב״ם ממונין של מלך הרגילים לגבות מכל בית ובית ,מכל איש ואיש,
עד שיעלה החשבון למס הקצוב ,ושכחוהו לזה ,או שלא רצו לשאול לו כלום,
בשביל שהוא אדם בטל ,וסבורין היו שאין לו ממון ,וגבו כל המס מכל השאר,
אע״פ שהכביד עליהם המס ,כדי שהיה לו לזה ליתן ,פטור ,דסייעתא דשמיא
הוא ,שמחלו לו ,עכ״ל .הרי שישנם מצבים המוכיחים בעליל שמחלו לו מן
השמים .כך גם בשאלתנו הרי אין רגילות לשאול שד״ר בסוגיות הש״ס ,לכן
אם קרה מקרה כזה ,וגם זימן לו השי״ת את המשולח שמעון ,אות הוא מן
השמים שהוא נרצה לפני השי״ת לקבל תרומה נכבדה[ .והנה המשולח ראובן
לא ביקש משמעון כלום עבור עצתו ,ואדרבא נהג כלפיו בעין יפה .ויתכן שגם
אילו היה מבקש ,גם לא היה מגיע לו כי לא סייע לשמעון כלום אלא היה
"גרמא" בסייעתא דשמיא שקיבל].
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ושמעתי מעשה שהיה בת״ח אחד שהיה צריך להבחן אצל הגאון רבי בצלאל
ז׳ולטי זצ״ל ,כדי לקבל סמיכה ,ולפני הבחינה נכנס לבית מדרש
ופתח ספר ,ואח״כ כשניגש לבחינה שאל אותו הגר״ב זולטי זצ״ל שאלה ממה
שראה בספר ומיד ענה לו ומתוך שהתפעל שהשיב לו מיד אמר לו שאין צריך
לשאול אותו יותר כלום והצליח .הנה גם לת״ח זה בסייעתא דשמיא הזדמן
ספר המדבר מענין השאלה שנשאל ,ואין כאן גניבת דעת.

דף ז ע״א
כנואן דפסיק ז־מי

נתץ לו משקפיים בתור "קנין סודר" ותפס בחציה

שאלה

ראובן נתן למוכר את המשקפיים בתור קנין סודר ,והמוכר תפס בחצי
המשקפיים דהיינו בעדשה אחת ,והקונה החזיק בחצי האחר של
המשקפיים האם קנה?

תשובה נאמר בבבא מציעא דף ז ע״א האי סודרא כיון ךתפיס ביה שלש
על שלש ,קרינן ביה ׳ונתן לרעהו׳ דכמאן דפסיק דמי וקני .ופרש״י
כיון דתפיס ביה מקנה שלש על שלש ,קרינא ביה ושלף איש נעלו ונתן לרעהו,
דכמאן דפסיק דמי וקנייה מקנה ,והמכר נקנה בו ללוקח ,ודוקא נקט שלש על
שלש ,דכלי בעינן ,דכתיב ׳נעלו׳ ,ובציר משלש אצבעות לאו בגד הוא,

כדאשכחן גבי טומאה.

וכתב האור שמח <פ״ט מהלכות טוען תטען ה״ז> אם תאמר דכמאן דפסיק דמי מיקרי
אדוק ,ונוטל כל מה שבידו והשאר יחלוקו ,א״כ בכלי ,דאם תאמר מה
דאחיז בידיה הוי כפסיק הלא תו אבד שמו של הכלי ,דסתם כלי כן הוא ,לכן
בכל גוונא אף אם אדוקין בו ג״כ הוי הדין יחלוקו ,משא״ב בטלית דשמו
עליו אף בשלש על שלש ,ושם בגד עליו ,לכן אם הוי כפסיק מה דנקיט בידיה
תו נשאר שם בגד ,לכן יש בו חלוקין ,עכ״ל.
ולפי״ז אמר מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א (הערות) שאם שניהן אדוקין
בעט ,לא קנה ,דאין חצי עט כלום ,ואין עליו שם כלי .וצ״ע אם חצי
משקפיים נחשבים כלי .כי אפשר להחזיק; עדשה אחת ולהביט דרכה ,וצ״ע.
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שאלה :האם מותר לתפוס מקום בישיבה עבור החברותא?

"תשובה בהיכלי הישיבות הק׳ כשהמקומות מועטים והלומדים מרובים כ״י,
מסתבר דמותר לתפוס מקום הסמוך לו עבור חברותא ,מאחר והוא
זקוק לו ,ומבלעדיו אינו יכול ללמוד ,הרי זה כאילו תופס מקום עבור עצמו.
בשבת תשובה כשהרב דורש ,האם מותר לשבת על מקום של אחר

שאלה

בשבת הגדול או בשבת תשובה כשר כשרבים באים לשמוע דרשת
הרב ,האם מותר להתיישב על מקום של אחד שקנה את המקום הזה
במשך כל השנה?

תשובה מסתבר שמותר ,מאחר ובית הכנסת מיועד אז לרבים הבאים
ממקומות שונים ,והקונה שקנה את המקום לא לזמן זה קנהו ,וכל
הקודם זכה ,פרט אם הותנה על ידי הגבאים אחרת.
תפס מקום ובא אחר והתיישב האם יכול להקימו

שאלה

התופס מקום עבור הכירו ,אפילו במקומות שמותר לתפוס ,ובא אחר
ולא שעה לקולו והתיישב ,האם כשיבא חבירו יכול להקימו?

תשובה מסתבר שאין יכול להקימו ,כיון שלא קנה ,שהרי לא עשה שום
קנין ,ובמאי זכה בזה ,אך יתכן שאם יש מקום אחר ,והוא רוצה
לשבת ליד חבירו ,מצוה עליו לקום ולתת את מקומו לחבירו ,משום מצות
׳ואהבת לרעך כמוך.
דף י ע״א
תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים

כתב על ספסל ציבור "צבע טרי" כדי שלא ישבו עליו
וישאר פנוי לחכם
שאלה ת״ח שאמר שיעור בבית הכנסת בשבת ,לאחר שעה שהתאמץ לעמוד
על רגליו ,בקשוהו הציבור שיפוש קמעה בגינה הציבורית ,אולם כל
הספסלים היו תפוסים והאנשים לא קמו לחלוק כבוד לת״ח .מה עשה הגבאי,
בערב שבת הבא ,הוא הדביק פתק על אחד הספסלים ,ובו כתוב "צבע טרי",
הדבר לא היה אמת ,כי הצבע לא היה טרי ,אך האנשים נמנעו מלהתיישב
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עליו ,כי חששו אולי בכל זאת הדבר אמת ,הגיע השבת ולרב היה מקום לשבת
ולפוש ,האם היה מותר לגנוב את הדעת של הציבור?

תשובה הנה הדבר פשוט ,שלצורך אדם רגיל ,אסור לשים כזה שלט ,כדי
למנוע מלאחרים מלשבת ,כדי שהוא יוכל לשבת ,ויש בזה איסור
מצד גניבת דעת הבריות ,וכמו שמבואר במסכת חולין (דף צד ע״א> אסור לגנוב
דעת הבריות ,ואפילו דעתו של עובד כוכבים .וכמו כן יש כאן בעיה של תופס
במקום שחמלאףרים ,ונאמר בבבא מציעא (דף י ע״א> התופס לבע״ח במקום
שחב לאחרים ,לא קנה .ובנידוננו התופס מפסיד את כל הציבור ,בכך שמונע
מהם לשבת על הספסל ,וכל שכן בנידון זה ,שכל בני העיר משלמים מסים
כדי להניח כאן את הספסלים ,נמצא שיש בזה חשש של גזל[ .ויעוין עוד
במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס כתובות (דף סד ע״ב בענין תפיסת סידור המחולק בחתונה
עבור חבירו)].

אמנם בנידוננו ,שתופס עבור הרב ,יתכן שהדבר מותר ,מפני שכל בני העיר
מחוייבים בכבודו ,וכמו שנאמר במסכת בבא בתרא (דף ד ע״א) הוא כיבה
אורו של עולם דכתיב ...והיה אם מעיני העדה וכר ,הרי שחכמי הדור הם
עיני העדה ,ומוטל חיוב על כל אחד לתת לו מקום בגינה ציבורית כדי שיוכל
לפוש ,ומאחר והם חייבים בכך ,והם לא עושים כך ,אולי מותר להטעותם
ולכתוב צבע טרי ,ואין כאן גניבת דעת כי הם חייבים לפנות ספסל לטובתו.
ויעוין ביד רמ״ה בבבא בתרא (דף יא ע״א אות קלב) שכתב שכל שעושה לאפרושי
מאיסורא ,אין בזה איסור של גניבת דעת .ואם כן אם כוונת הגבאי היתה
להפריש את הציבור מאיסורא ,ולזכות אותם במצוות כיבוד הרב ,אולי הדבר
מותר ,וצ״ע.

דף י ע״א
פועל יכול לחזור בו

פועל החוזר בו האם צריך להודיע לבעלים קודם וכמה זמן
שאלה ראובן עובד במפעל ,ורוצה לעזוב את העבודה ,ולמצוא לעצמו
עבודה אחרת ,האם יש לו חובה להודיע זאת לבעל הבית ,כדי שבעל
הבית ימצא עובד חדש .או שמא יכול לעזוב מיד .ולא להודיע לבעלים כלום ?
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דף ס ע״א
אין מפרכסין לא את האדם

האם יש לגלות לחתן על ניסיון התאבדות של הכלה בצעירותה
שאלה נערה שניסתה להתאבד פעם אחת בצעירותה ,האם לכשיוצע לה
שידוך היא חייבת לספר על המאורע הבודד הזה ,כשיש סבירות
רבה ביותר שלא יחזור עוד מאורע דומה ,ולאור העובדה שמדובר במאורע
בודד ללא חזקה לדברים כאלו?
תשובה נאמר במסכת בבא מציעא דף ס ע״א וברמב״ם (פי״ח מהלכות מכירה
הלכות א-ב> :אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את
דעתם ,ואחד גויים ואחד ישראל בדבר זה .היה יודע שיש בממכרו מום ,יודיעו
ללוקח[ ,וכתב בקרית ספר (שם) שיש בזה איסור תורה] .אין מפרכסים לא את
האדם ולא את הבהמה ,ולא את הכלים הישנים כדי שיראו חדשים.

וכתב בשו״ת דברי מלכיאל (ח״ג סימן נס דצריך עיון ,דמה משמיעה לנו
המשנה ,הרי ודאי אסור למכור ישנים~בחזקת חדשים ,ואין לך הונאה
גדולה מזו? ותירץ דצריך לומר דודאי ידע הקונה שהם ישנים ,וקמ״ל דמ״מ
אסור לפרכס ,יעו״ש .מדברים אלו יש ללמוד לענייננו ,שאסור לה להעלים
מה שעבר עליה .וק״ו כשהמוכר הודיע ללוקח שהכלי ישן ,בכל זאת אסור
לפרכסו שיראה יותר יפה ממה שהוא באמת ,על אחת כמה וכמה להעלים
דבר חמור זה.

אך יש מקום לומר שאין הבחורה חייבת לגלות ,וזאת אם נקבל את קביעת
הרופאים ,שיש סבירות רבה ביותר שלא יחזור עוד מאורע דומה ,וכאילו
המחלה חלפה ועברה ,ובן הזוג לא יסבול מכך בעתיד ,כי המאורע הבודד
עבר ולא ישוב .הדבר דומה למבואר בשו״ע (חו״מ סימן רלב ס״ח דאם החפץ
מקבל תיקון ויחזור לקדמותו ,הוי מום עובר ,ואין הלוקח יכול לחזור בו.
למרות שאילו היה יודע בן הזוג שהבחורה נסתה לשלוח יד בנפשה ,היה
מסרב להשתדך עמה ,כי למה לו להיכנס לבעיה ,בכל זאת יש מקום
לומר שאינה חייבת לגלות זאת .כי מבואר ביבמות <דף מה ע״א) שגוי הבא על
בת ישראל הולד כשר .ומעשה באדם שאביו גוי ואמו ישראלית וסרבו בנות
ישראל להנשא לו ,וביקש עצה מר׳ יהודה איך לשאת אשה ,ויעץ לו שילך
למקום שלא יכירוהו ושם יוכל לשאת אשה ,כי כאן במקומו שמכירים אותו
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לא יקבל אשה .ולכאורה תמוה איך יעץ לו לגנוב דעת הבריות[ ,ובפרט לשיטת
ה׳קרית ספר׳ הסובר שבגניבת דעת [ובשדוכים] עובר איסור תורה של "לא
------תונו איש את עמיתו"

(ויקרא כה ,יז)].

והשיב הקהלות יעקב (יבמות סימן מד) :מאחר והזווג קשה כקריעת ים סוף,
וכשהצדדים מסכימים להנשא השמחה אצלם גדולה ,לכן מום כזה
שבגללו לא ידרוש הצד המרומה להתגרש בדיעבד ,אינו נחשב מום ואין חיוב
לגלותו .ולכן אף דבנות ישראל מסרבות להנשא למי שאביו גוי ,בכל זאת מאחר
ובדיעבד בת ישראל שכבר נשאת לאחד כזה לא תדרוש גט ,אין הוא חייב לגלות
“•"שאביו גוי[ ,אא״ב נשאל על כך במפורש שאז אסור לו לשקר] .וכך בענייננו,
מאחר ולפי קביעת הרופאים "יש סבירות רבה ביותר שלא יחזור עוד מאורע
דומה" ,נמצא דכשתנשא ,לא ירצה בעלה לגרשה ,ולכן מותר לה להעלים את
מה שאירע ,שהרי לכל אדם חסרונות ,וגם הוא לא מגלה כל מה שיש לו.

וכעין זה מובא בארחות רבינו (ח״א עמוד ער) הוי עובדא בבחור שהציעו לו
שידוך ונפגש וסירבה .אחר זמן השתגע ,ונמשך הדבר כשנתיים .כעבור
ארבע שנים שוב הציעו לו את השידוך הנ״ל ,והפעם הסכימו שניהם ,אלא
שהמדוברת ומשפחתה לא ידעו שבמשך שנתיים לא היה שפוי בדעתו .הדבר
נודע לדוד הכלה ,והוא שאל את מרן בעל הקהלות יעקב זצ״ל מה לעשות,
והשיב לו שמאחר ובמשך כל תקופת שגעונו הקפיד להתפלל כל יום והניח
תפילין והגיע לבית הכנסת ,ואח״ב עשה שמח ...המחלה עברה ולא תשוב,
ואין לגלות למדוברת .הם התחתנו ומאושרים וילדיהם בריאים ,עכ״ד .כנראה
דלשיטתו אזיל וכמו שכתב ביבמות (שם).

ונראה לי להסביר את דבריו ,דמאחר ולא פרץ את המסגרת שלו ,ולא התפרק
לגמרי מבחינת אישיותו ,אם כן מסתבר שההשתוללות שלו נובעת
מתוך לחץ ,כגון שפיטרוהו מהעבודה ,או שהפסיד כספו וכדומה ,ומכיון
שהמשיך בתפילה ובהנחת תפילין ,האמונה בהשי״ת יכולה לעזור לו לשוב
לאיתנו ,ולכן בברכתו של הקהלות יעקב יצליח.
ושמעתי מגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א ,על בחור שעמד להשתדך והעלים
מכלתו שהוא עבר פעם משבר נפשי וטופל בגלולות ,והמשבר חלף
עבר לו ,ושאל את אביו הגאון בעל קהלות יעקב אם חייב לגלות את הדבר
לכלה? והשיב לו דמאחר והמשבר היה זמני וכבר עברו מספר שנים ולא
השאיר עקבות ,מסתבר שאינו חייב לגלות את הדבר .אך עצתו נאמנה שיגלה
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זאת ,ואם הכלה תסרב להנשא לו הוא מברך אותו שימצא כלה טובה ממנה.
הבחור קיבל את דבריו וגילה את הדבר .הכלה סירבה להנשא לו ,ולא עברו
ימים רבים עד שמצא את בת זוגו הנכונה ,וחיו חיי אושר.

הצעתי את דברי לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ולא הסכים להם.
ואמר נסיון ההתאבדות שבצעה הבחורה ,מראה שהאופי שלה חלש,
ואינד^מסוגלת לעמוד בלחצים .ומאחר והחיים בעולם הזה אינם על מי
מנוחות ,ויש בהם תמיד מעלות ומורדות ,יש לחוש שמא תשבר ח״ו שנית.
ובפרט שהרי אשה צריכה לעבור את הנגזר על חוה :׳הרבה ארבה עצבונך
והריונך ,בעצב תלדי בנים׳ (בראשית ג טז) ,ולא תמיד הבעל מבין לנפש אשתו,
והיא עלולה להיות בודדת וכאובה ,ומי יערוב לנו שהיא תעמוד בכך .וביחוד
אם תצטרך אי פעם לעבור ניתוח או טיפולים קשים .והרי היא לא חזקה
באמונה ובטחון ,ומי יוכל להבטיח שלא תעשה שוב מה שכבר עשתה?
ומסתבר שאנשים לא היו מוכנים להכניס את עצמם לשידוך בעייתי כזה שסופו
מי ישורנו ,ולכן חייבת לספר מה שעשתה.
ואפילו אם נניח שאליבא דאמת אין זה "מום עצום" שכתב החפץ חיים
רכילות כלל ט׳ ציור שלישי) שיש לגלות אותם ,בכל זאת מאחר ואנשים
נרתעים לשאת בן זוג שעשה נסיון התאבדות ,הרי זה מום המבטל מקח.
וכמבואר ברמב״ם (פט״ו מהלכות מכירה הלכה ה) וז״ל :כל שהסכימו עליו בני
המדינה שהוא מום שמהדרין בו מקח זה ,מחזירין אותו ,עכ״ל.
(בהלכות

ולבן עצת מו״ח שליט״א היא שאם יציעו לבחורה הצעת שידוכין ,והיא תראה
שהבחור מעונין להשתדך עמה ,תגלה לו מה שעשתה ותאמר לו :השי״ת
יתן ונחיה יחד באהבה ואחוה ,ואז לא ארגיש את עצמי מבודדת .והשי״ת גם
הוא ישרה שכינתו בינינו ובטוחני שדבר כזה לא ישנה ,ומקחך יהיה מעולה
וטוב ,כי לא תהיה כל סיבה להתאבדות.

כי עלינו לדעת שאם אין לאיש ולאשה מה להסתיר איש מרעהו ,חייהם
מאושרים וטובים יותר .וכך הוא לשון שטר התנאים והשדוכים :ואל
יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה ,אלא ידורו באהבה ובאחוה בשלום וברעות.
ומשום כך אם האשה תנהג כדין תורה ותגלה לו את האמת ,אז יידע הבעל
מה עומד לפניו ,יסייע בידה ,יחזק את רוחה ,ותבריא ממצבה.
יש להוסיף שאיסור גניבת דעת נאמר גם כששותק ,אלא שמתוך פעולתו נראה
שגונב דעתו .וראיה לזה מחולין (דף צד ע״א> ,יעו״ש באורך .ויעוין גם
חשוקי חמד  -בבא מציעא זילברשטיין ,יצחק בן דוד יוסף עמוד מס (255הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

רנז

בבא מציעא  /ם

ברמב״ם <פי״ח מהלכות מכירה הלכה ד׳> שכתב" :ומותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים
לתנוקות ולשפחות כדי להרגילן לבוא אצלו ,ופוחת משער שבשוק כדי להרבות
במקיפין ממנו ואין בני השוק יכולין לעכב עליו ,ואין בזה גניבת דעת".
וכמבואר במעשה רקח ,כי גם הם יכולים לעשות כך .משמע שלולא כך יש
בזה גניבת דעת ,יעו״ש .ולכן ברור הדבר שאם הבחורה תגלה ,השי״ת יזמן
לה זווגה ביתר קלות ובבטחון.

דף ס ע"ב
הא בעתיקי

האם מותר לסוחר רכב לצכוע מכונית ישנה ולייפותה שתיראה כחדשה
שאלה תנן בבא מציעא דף ס ע״א אין מפרכסין לא את האדם ולא את
הבהמה ולא את הכלים ,האם מותר לסוחר רכב הקונה מכוניות
משומשות ,מיישר את הפח ,מלטש ,צובע ,ומייפה את הרכבים ,כדי שיראו
כחדשים ,לעשות כןן־״באשר הוא טוען שכל הסוחרים עושים כן והלוקח יודע
שכולם עושים כן ,או שמא זה נחשב לגניבת דעת?

תשובה הנה אף שהרבה נוהגים לעשות כן ,והלוקח יודע שהוא מפרכס,
אסור ויש בזה אונאה ,ולא אמרינן בזה הכל כמנהג המדינה ,כמו
שכתב בשו״ת דברי מלכיאל (ח״ג סימן נד) שאף שידוע שפרכס אסור ,והיינו
מפני שעל ידי זה אין ניכר המגרעות שיש בהם ,והוי כגניבת דעת ,ולא דמי
להא דמערבין מים בין הגיתות שזה ידוע דהוי יין מזוג במים ,דעיקר האיסור
לערב הוא שלא יחשוב הקונה שהוא יין גמור ,ולזה בידוע שנתערב בו מים
שרי ,אבל במשביח סחורתו בדבר שאינו שבח אמיתי אסור.
והנה יתכן שבעניננו מותר ,שמקשינן בגמרא <שם ע״ב> שרב פפא התיר לצייר
חצים על הסלים ,ומתרצינן הא בחדתי הא בעתיקי .ופרש״י בחדתי
מותר ,שאינו אלא ליפות ,והרוצה להוסיף על דמיהם בשביל יופיים מוחל
הוא .בעתיקי אסור ,שגונב את העין שנראים כחדשים.

ולכן נראה שברכב שכולם יודעים את השנה מתי הרכב נוצר ,ואי אפשר לרמות
שזה נראה חדש ,אם כן הפרכוס הוא אמיתי ,שזה רכב ישן שנראה כחדש,
וזה באמת עכשיו נראה כחדש ,אך אם ע״י הצביעה מסתיר מומים ,זה ודאי
אסור דהוי פרכוס.
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?1געין זה כתב בשו״ת חוות יאיר (סימן רכג) כתב וז״ל :והנה בגוף הדין תמהתי
כל ימי ,אחר שפיקודי ה׳ ישרים וכלם נכוחים בטוב טעם וישרים
למוצאי דעת ,והאריך בהם הרמב״ם במורה נבוכים (חלק ג בי״ד כללים) וממנו
ינקו ולקחו כל הבאים אחריו בטעמי מצות בנגלה ,ומי יתן ואדע לקרב הדבר
הזה אל השכל ,ודמיא למה דאמרינן במסכת כתובות <דף נב־ע״א) אלו הוינא
התם אמינא משיב רעה תחת טובה וגו׳ וכי משום שהמשאיל במלאכתו של
שואל ילקה באבדון ממונו ביד שואל ,כי לולי דרשת רז״ל לא קשה דהיה
י״ל פי׳ הכתוב עמו ר״ל אצל דבר ששאל לחבירו והיה לו להשגיח עליו
וק״ל ,עכ״ל.

דף צו ע״א
שאלה ליראות בה מהו

מנהל מוסד הציג לפני תורם ,המחאה שקיבל מאדם גדול כתרומה,
והוא שקר
שאלה מנהל מוסד נסע לחו״ל לאסוף תרומות ,ומאחר והמוסד לא מוכר,
עשה דבר ערמה ,הוא ניגש לאדם גדול אב״ד המפורסם ביושרו,
ואמר לו יש לי בכיסי עשרת אלפים דולר ,ואני מפחד להסתובב עמם ברחובות,
אי לכן באתי בבקשה אני אתן לכם את הכסף המזומן ,ואתם תתנו לי המחאה
פרטית שלכם על שם המוסד ,כך שאפילו אם ההמחאה תגנב ,לא יוכל הגנב
להשתמש בהמחאה זו ,האדם הגדול נאות למלא את הבקשה ,וקיבל את הכסף,
וכתב המחאה על שם המוסד .המנהל פנה לתורמים וסיפר בשבח מוסדותיו,
ובתוך הדברים הניח על השלחן של הנדיב את ההמחאה של אותו אדם גדול
מבלי שיאמר דבר ,המנהל קיבל מתנה הגונה ,כי חשב אם האב״ד תרם למוסד
סכום כה גדול שמע מינה שהמוסד חשוב ,והתורם לא ידע שהאב״ד לא חתם
אלא החליף את הכסף המזומן שקיבל בהמחאה ,ועתה הרהר המנהל במעשיו,
ושואל האם חייב להשיב לתורם את תרומתו שניתנה מתוך גניבת דעת?

תשובה נאמר במסכת בבא מציעא דף צו ע״א שאלה ליראות בה מהו.
ממונא בעינן והאיכא ,או דלמא ממונא דאית ליה הנאה מיניה
בעינן ,וליכא .ופרש״י ליראות שיהא נראה עשיר חשוב ,ולא ימשכו בעלי בתים
ידיהן ממנו להקיפו באמנה ובאשראי ,יעו״ש .ולכאורה משמע שמותר לאדם
לקחת פרה ,כדי שיראה עשיר וחשוב ,אף שגונב דעתו של אדם .ונראה לחלק
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שהתם בפרה ,היה למלוה לאסיק אדעתו ,שאפשר לשאול או להשכיר פרה,
ולכן אין בזה גניבת דעת ,אבל הבא לא היה לו לאסיק אדעתו ,יש בזה משום
גניבת דעת.
...ושאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיב לי :אם
אותו תורם לא נותן מעשר כספים ,הרי בי״ד יכולים לכופו לתת
מעשר ,ואם כן אע״פ שמנהל המוסד לא נהג כשורה ,בכל זאת יש להסתכל
על כך ככפיה לצדקה ,ולכן לא צריך להשיב לו את התרומה [ואף אם כבר
נתן ,את הצדקה המוטלת עליו ,אולי גם לא צריך להשיב כי מן הסתם בדיעבד
התורם מוחל ,אע״פ שהמנהל פיתה אותו בגניבת דעת ,וצ״ע].

דף צו ע״א
שותפין ששאלו

השאיל את הסולם לועד הבית ונגנג
שאלה ראובן ממונה על ועד הבית ,ושאל משמעון שהוא דייר בבנין את
הסולם ,על מנת להחליף נורה של הבנין .באמצע העבודה היה הסר
לראובן איזה חלק והלך לקנותו בחנות ,כשחזר מצא שהסולם נגנב ,האם צריך
ראובן לשלם לשמעון את דמי הסולם הגנוב ,או שמא הוא פטור ,ואם הוא
חייב ,האם ראובן צריך לשלם זאת מכיסו הפרטי ,או שמא יוציא זאת מקופת

ועד הבית?
תשובה לכאורה אין כאן חיוב שאלה להתחייב באונסים ,משום דאין כל
ההנאה של השואל ,דגם שמעון נהנה מהשאלת הסולם כדי שיתוקן
הרכוש המשותף .אך אולי דינו של ראובן כשומר שכר שהרי מבואר בשו״ע
(סימן קעו ס״ח) ששותפין שומרי שכר הם זה לזה ,וכאן הוא מקבל שכר על
שמירת הסולם ,דגם הרכוש שלו יתוקן.

ונראה ,דאם ראובן פשע ולכן נגנב הסולם ,חייב לשלם מכיסו לשמעון ,אך
אם לא פשע הרי ראובן כועד הבית שליח של כולם ,ולא נתחייב
לשמור שמירה מיוחדת ,ולכן כל עוד שלא פשע כל הבית חייב להשתתף
בגניבת הסולם ולכן יטול את דמי הסולם מקופת השותפים.
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חשוקי חמד

ונר^ד^יהסביר את כעסו של ינאי על שמעון בן שטח ,דהנה בירושלמי בבא
מציעא (פ״ד ה״ג> מקשה מדוע אם האונאה היא יותר משתות המקח בטל,
ולמה לא יחזיר לו את ההפרש והמקח יהיה קיים ,והשיב רבי זירא שהלוקח
אומר לו ,אין זה מכבודי שיהיו הבריות אומרות עליי שהצליחו להונות אותי
שמכרו לי ביוקר[ .ועל פי זה הסביר גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א למה פרעה
רדף אחרי בני ישראל לאחר שאמר להם לצאת ,והרי היה צריך להבין ,לאחר
עשרה מכות כאלו ,שרדיפה כזאת היא כמו התאבדות ,אלא שבשביל כסף לבד
שבני ישראל לקחו ממצרים ,עדיין לא היה רודף אחרי בני ישראל ,אלא שפרעה
לא היה יכול לסבול את הבזיון שבני ישראל רימו את מצרים שכאילו השאילו
את ממונם ,ועכשיו אינם מתכוונים להחזירו ,ועל הרמיה הזאת לא היה מוכן
לסלוח ,ולכן רדף אחרי בני ישראל] .וכעין זה גם בעניננו אין השוכר רוצה
שיאמרו עליו שהונו אותו ,ונתנו לו חדר בל שעון ,או בלי חשמל.

שאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ואמר לי אם חדר
שרואים משם את השעון שוה יותר על פי האמת ,חייב לשלם לו
יותר ,אך אם חדר כזה אינו שוה יותר על פי האמת ,אלא שצריך לשלם לו
עבור הפסיקה שכך התנה ,הוא פטור כי במובן הפשוט חדר שיש בו שעון
פרושו שיש בתוך החדר שעון ,והרי לא הכניס שעון .והוא הדין לגבי האור,
כיון שחדר שאין בו אור שוה פחות ,אף שיש בו אור מבחוץ צריך לפחות
לו מהמחיר ,כי דעת בני אדם היא על חדר שיש בתוכו אור ,ולא חדר מבוזה
כי אין דרך בני אדם להתבזות ולראות עצמם מרומים בחדר כזה.
הבטיח לסדר ספרים תמורת תשלום ,וביקש מהציבור לסדר את הספרים
לשם שמים
מעשה בבית כנסת שהיה עמוס במתפללים ולומדים בחול המועד סוכות,
ולקראת הושענא רבה הצטברו מאות סידורים וחומשים ,ועוד ספרי
קודש על השולחנות .הגבאי לא ידע לשית עצות בנפשו ,כיצד יסדר כל כך
הרבה ספרים .אחד מהמתפללים ניגש אליו ואמר לו שתמורת חמש מאות
שקלים הוא מוכן לסדר את כל הספרים במוצאי שמחת תורה ,והגבאי הסכים
לכך .במוצאי שמחת תורה ניגש המתפלל הנ״ל לבימה ,והפליג בשבח כבוד
הספרים ,ומדת החסד והמעלה של מי שמחזיר ספרים למקומם ,וביקש מכל
אחד להכניס רק חמש ספרים לארון ,ותוך דקות אחדות ,נהיה כל בית הכנסת
מסודר .וכעת בא לבקש את כספו מהגבאי ,וטוען הגבאי שלא התחייב על
דעת כן שכל הציבור יחזירו את הספרים .הדין עם מי?
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תשובה לכאורה היה מקום לחייב את הגבאי ,למרות שהמתפלל לא עבד
בפועל ,דסוף סוף מכר את חכמתו ,וכעין המעשה הנ״ל בירושלמי
ברכות ןפ״ז ה״ב) לגבי שלש מאות נזירין שעלו בימי שמעון בן שטח .אך נראה
שאפילו אם הגבאי חייב לשלם ,מכל מקום יש כאן חשש של גניבת דעת
מהציבור ,כי הוא ביקש מהציבור לעזור לו מצד מידת החסד וכבוד הספרים,
ולמעשה התברר שהוא ׳דורש דמים׳ ולטובת עצמו דרש .ויתכן שאילו היו
יודעים חלק מהאנשים שהוא מקבל על כך כסף ,הם לא היו עוזרים ,הי היו

אומרים אנו נעבוד והוא ישתכר מעבודתנו?!
וכשהצעתי את הדברים לפני הגר״נ קרליץ שליט״א הוסיף ואמר שאם יש
כאן גניבת דעת של הציבור ,שוב לא מגיע לו כסף מהגבאי ,כי
לא הבטיח לו תשלום על של גניבת דעת.

דף כא ע״א
ושאיה יונת שער

השכיר דירתו ,והשוכר לומד שם יומם ולילה ,האם ישלם כפול
שאלה מו״ר הגאון רבי מרדכי שולמן זצ״ל ראש ישיבת סלבודקה סיפר לי,
כדברי התעוררות :המקדש דוד זצ״ל שכר דירת מגורים בקובנה ,נוסף
על הדירה שהיתה לו ולמשפחתו ,והיה פורש מביתו ,והולך לדירה השכורה
כדי שיוכל ללמוד תורה ללא הפרעה .והנה בעל הדירה הנכרי שם לב שהמקדש
דוד לומד תורה כל היום וכמעט כל הלילה ,והרי כידוע המקדש דוד היה לומד
בסערת הנפש תוך כדי הליכה הלוך ושוב כששרעפי העיון אחוזים בו .טען

הנכרי מאחר והרצפות עשויות עץ נמצא שהוא משפשף אותם יותר משוכר
רגיל ,ולכן הוא דורש שהמקדש דוד יוסיף לו על דמי השכירות .והוא תבעו
לדין תורה אצל רבה של קובנא .לא שמעתי את המשך הדברים מה היה לבסוף,
ויש להסתפק מה הדין אם היה מגיע לפנינו דין כזה ,מי צודק?

תשובה אמרינן בבבא קמא דף כא ע״א אמר רב סחורה אמר רב הונא אמר
רב הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר ,משום
שנאמר ׳ושאיה יוכת שער׳ ,אמר מר בר רב אשי לדידי חזי ליה ומנגח כי
תורא ,רב יוסף אמר ביתא מיתבא יתיב.
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באיסור גניבת דעת

שמטעהו במוכר לו בחזקת שחוטה ,וכן

א) איתא בגמ׳ (חולין צ״ד ע״א) "תניא היה ר׳

הפותח חביות המכורות לחנוני דאומר לו

מאיר אומר אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד

בשבילך אנו פותחם דודאי גונב דעתו עכ״ל.

אצלו ויודע בו שאינו סועד ,ולא ירבה לו

ובתום׳ שם (ד״ה אינהו) כתבו להקשות על

בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ,ולא יפתח לו

דברי רש״י וז״ל :ואין נראה דהא אלא א״כ

חביות המכורות לחנוני אא״ב הודיעו ,ולא

הודיעו קתני דמשמע אפי׳ בסתם אסור ,ולא

יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ,ואם בשביל

שרי אלא בכה״ג .ועוד מאי פריך מרב יהודה

כבודו מותר ע״כ .מבואר בדברי הברייתא

דפתח ליה לעולא דהא ודאי שלא היה מטעהו

דאיסור גניבת דעת הוא להראות לחבירו

ר׳ יהודה לומר לו בשבילך אני פותחן ,לכך

שרוצה להטיב ואין בלבו כן ,והיינו שמציע לו

נראה דהתם בסתם ואסור משום דאין לאורח

טובה אך ורק מפני שיודע שהלה לא ירצה

לאסוקי אדעתיה דמכורות לחנוני ,אבל הכא

באותה טובה ,ובכך הוא גונב דעתו ,שהלה

איבעי [להו] לאסוקי אדעתייהו דטרפה היא,

חושב שאכן פלוני רוצה להטיב עימו ואין זה

ומר זוטרא איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שלא

כן•

לקראתו היו באים אלא לצורך עצמם עכ״ל.

עוד איתא שם בגמ׳ (בע״ב) ראם נמצא

והיינו דפליגי רש״י ותוס׳ היכא דאין חבירו

לישראל בשר טריפה מותר לו למכור אותו

מפרש לו שרוצה להטיב עמו אלא נותן לו דבר

לנכרי ,אך צריך להכריז שנפל בשר לבני חילא

בסתם שיכול להתפרש לב׳ אפשרויות שיש לו

כדי שלא יקנו ישראל את הבשר מהעכו״ם,

טובה או שאין לו ,ומתפרש יותר לדבר שיש

וביארה הגמ׳ דמה שאין בכך גניבת דעת של

לו טובה .והאמת היא שאין בכך טובה,

הגוי ,והיינו מה שהגוי עלול לחשוב שהבשר

דלרש״י אין בכך איסור גניבת דעת דהא לא

כשר [דהא אין הוא מכריז נפל טרפתא לבני

פירש לו ,ולתוס׳ יש בכך איסור גניבת דעת

חילא ,אלא הוא מכריז נפל בשר לבני חילא,

דמאחר והדבר בסתמא מתפרש לקבלת טובה

שהרי אם העכו״ם היה יודע שהוא בשר טריפה

לא היה למקבל לאסוקי אדעתיה שאין זו

לא היה קונה אותה מהישראל "דגנאי הוא

טובה ולכן אסור.

להם מאחר שאין אנו רוצים לאוכלה״]  -הוא

וצ״ב לרש״י מה יענה על קושייות התוס׳

ד״אינהו הוא דקמטעי נפשייהו" ,והיינו משום

ממאי דקתני בברייתא גבי הפותח חביות

דאיסור גניבת דעת קיים רק היכא דהנותן

"אא״כ הודיעו" דמשמע דבסתם איכא איסור,

מטעה את המקבל שיחשוב שרוצה לעשות לו

וממאי דמקשה הגמ׳ גבי רב יהודה שפתח

טובה ,ולא היכא דאינו מטעהו אלא הלה

חביות לעולא המכורות לחנוני איך פתח הא

חושב כן לבד .והכ״ג הגוי חושב שהבשר כשר

הוה גניבת דעת ,והרי לא יתכן לומר שרב

ואין היהודי אומר לו כן ולכן שרי.

יהודה הודיע לעולא שפותח לו חביות עבורו

וברש״י שם (ד״ה אינהו) כתב וז״ל :אינהו

בזמן שהן מכורות לחנוני.

הוא דקא מטעו אנפשייהו  -דלא משיילי אי

עוד צ״ב לרש״י וכן הקשה התרומת הכרי (סי׳

טרפה אי כשרה ,והאי דקתני לעיל מפני

רכ״ח) דכתב רש״י שם בע״א (ד״ה אין
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מוכרין) וז״ל :אין מוכרין טריפה לעובד

מ״מ הפסד מועט יש לו ,דהא עדיף לו לפתוח

כוכבים ־ בסתם אא״כ הודיעו שהיא טרפה,

את החביות לעיני החנוני [שלא יחשוד בו או

דתו ליכא גניבת דעת ,ובמקום שאין מכריזין

מכל סיבה אחרת]

דליכא למיחש לשמא ימכרנה לישראל או

ואכן מבואר בתוס׳ (צ״ד ע״ב ד״ה והא) וז״ל:

הכי

וי״ל דלא דמי כלל דלעיל נהי דליכא פסידא

מתוקמא לקמן עכ״ל .ומבואר בדבריו להדיא

כל כך במה שפותחן כיון שהיו מכורות לחנוני

דאף במוכר סתם טריפה לעובד כוכבים איכא

וכו׳ עכ״ל .ומדכתבו "דליכא פסידא כל כך"

איסור גניבת דעת ,וצ״ב לרש״י בע״ב דכתב

משמע דדוקא הפסד כל כך הוא דליכא

להדיא דבסתם ליכא איסור גניבת דעת (ועי״ש

בפתיחת חביות המכורות לחנוני אבל הפסד

מה שתירץ).

מועט קיים.

ב) והנלע״ד בביאור דעת רש״י דלכאורה יש

וכיון שכן שייך שפיר לפרש ברש״י דמאי

להעיר לדברי רש״י דאי ס״ל דמאי דקתני

דקתני לא יפתח לו חביות המכורות לחנוני

"ולא יפתח לו חביות המכורות לחנוני אא״כ

איירי בכה״ג שאומר לו מפורש שפותח עבורו

הודיעו" איירי באומר לו מפורש שפותח לו

ובכ״ז הוה סתמא דעדיין לא פירש לו באיזה

את החביות לכבודו אע״פ שעלול ליגרם לו

חבית איירי ,דאין להוכיח דאיירי בחבית

הפסד מכך  -יקשה לשון הברייתא אלא א״כ

שאינה מכורה לחנוני ממאי דהמארח אומר לו

הודיעו דמשמע שהברייתא באה לומר דבאותו

שפותח לכבודו ואי היתה החבית מכורה מה

אופן היכא דפותח לו את החביות [שיש איסור

יש לו לומר שפותח לכבודו ,דשפיר שייך

בדבר משום גניבת דעת] אם הודיעו שהחבית

כיבוד בעצם פתיחת החבית יותר מאשר נתינת

מכורה לחנוני מותר ,ואי האופן שאסור הוא

יין מחבית פתוחה כבר ,אף שהחבית הסגורה

כשאומר לו מפורש שפותח עבורו את החבית

מכורה כבר לחנוני וכנ״ל .ואי לכך א״ש

ויש לו הפסד מכך ,מה שייך אח״כ לומר ראם

המשך לשון הברייתא "אא״כ הודיעו" דכוונת

באותו אופן הודיעו שהחבית מכורה לחנוני

הברייתא לומר ראם פותח לו חביות המכורות

מותר הא כבר אמר לו שפותח עבורו את

לחנוני ואומר לו מפורש שפותח זאת לכבודו

החבית ויש לו הפסד מכך.

איכא איסור גניבת דעת ,אך אם כדי שלא

אע״כ צ״ל דגם רש״י ס״ל דמאי דקתני "ולא

יחשוב שיש בכך העכבה גדולה מאד שפותח

יפתח לו חביות המכורות לחנוני" שהוא

לו אף שהוא עלול להפסיד מכך הוא מוסיף

באופן שאומר לו מפורש שפותח את החבית

ואומר לו שהחבית מכורה כבר לחנוני [ובכ״ז

עבורו איירי עדיין בסתמא שאפשר לפרש עוד

הוא פותחו לכבודו מה שלא היה עושה לאדם

שהחבית מכורה לחנוני .ונבאר זאת :דהנה גם

פשוט יותר] שרי.

בפתיחת חבית המכורה לחנוני איכא הערכה

ואכן נראה דלמד הר״ן בסוגיא דכתב וז״ל:

כלפי האורח במה שפותחים לו את החבית,

ובגמ׳ מוכח דלא מיתסר כה״ג אלא בשזה

ראם זה היה סתם אדם לא היה המארח פותח

מראה לו שהוא עושה כן לכבודו ,אבל אם

לו חבית זו ,דאף שאין לו הפסד גדול מכך

הוא אינו מתכוין כלל להטעות ,וכגון שפתח

במקום

שמכריזין,

וביום

שהכריזו

ג

חביותיו לצורך עצמו והלה סבור שבשבילו

וכן מיושבת ג״כ שאלת התרומת הכרי (הנ״ל

פתחן אין לו להודיע ,שלא אסרו אלא שלא

אות א׳) מה שהקשה מרש״י (צ״ב ע״א ד״ה

יהא מטעהו ,אבל אם הוא מוטעה מעצמו אין

אין מוכרין) דמבואר בדבריו דאיסור גניבת

זקוק לו עכ״ל .והיינו דלמד דדוקא אם הוא

דעת קיים ג״כ בסתם ,והיינו דהגם דרש״י שם

מראה לו שפותח את החבית לכבודו צריך

איירי לגבי מכירת טריפה לגוי דבסתם אסור

להודיע לו שהן מכורות לחנוני ,והיינו שהוא

אלא צריך להודיעו שהיא טריפה וגבי הכרזה

מטעה אותו ע״י שמראה לו שפותחן לכבודו,

ג״כ איירי לענין מכירת בשר טריפה שמותר

דאף שעדיין יש מקום לחשוב שהם מכורות

להכריז נפל בשר בני חילא אף שלא מכריז

לחנוני ובכ״ז הוא פותחם לכבודו [דיש בכך

להדיא שנפל בשר טריפה  -דמ״מ גבי הכרזה

קצת כבוד אף אם הוא מכור לחנוני וכנ״ל],

כדי לדון שמותר להכריז נפל בישרא לגוי

מ״מ מאחר והגורם לאורח לחשוב שהוא

[ול״צ להכריז נפל טריפתא לבני חילא] שייך

פותחם לכבודו עד כדי כך שהוא פותח לו

להעמיד גם באופן שהיהודי מוכר בשר לגוי

חביות שאינם מכורות לחנוני הוה שפיר בכלל

ולא משבח כלל את הבשר באומרו שעושה לו

האיסור ,ומשא״כ היכא דאינו מטעהו כלל

טובה במה שמוכר לו אותו אפי׳ לענין

וכגון שפותח החביות לצורך עצמו ,דאף

השבחה בדבר אחר אלא מוכר לו סתם ,ובהא

שהלה עלול לחשוב שפותח את החביות עבורו

שפיר ליכא איסור גניבת דעת שאין איסור

ושאינם מכורות לחנוני מ״מ המארח לא גרם

במה שבאותו זמן חשב הגוי שהיהודי עושה

לו לחשוב כן וממילא אין בכך איסור למארח.

לו טובה גדולה שמוכר לו בשר שחוטה ,דהוא

ולפי״ז מיושבת שפיר קושיית התוס׳ על רש״י

הטעה את עצמו .ובמאי דקתני אין מוכרין

(הנ״ל אות א׳) דאכן מוכח מלשון הברייתא

טריפה לעובד כוכבים שפי׳ רש״י דהכוונה

מאי דקתני "אא״כ הודיעו" דאיסור גניבת דעת

היא שאין מוכרין בסתם אא״כ הודיעו שהיא

הוא אף בסתם ולא רק במפרש ,ומש״ב רש״י

טריפה אפשר לפרש דבריו דכוונתו לומר דלא

דאיירי במפרש לו שפותח את החבית עבורו

מיבעיא אם הודיעו לו מפורש שמוכר לו בשר

הוה עדיין סתמא שהרי עדיין יש מקום לחשוב

שחוטה דאסור למכור לו טריפה אלא אפי׳

שאכן החבית מכורה לחנוני עדיין וכנתבאר.

בסתם שאינו אומר לו שהבשר הוא משחוטה

וכן מיושב שפיר מה ששאלו התוס׳ מאי

אסור ,אך זהו דוקא כשמשבח לו את הבשר

חביות

בדבר אחר שמטעה אותו לחשוב שהוא מוכר

המכורות לחנוני לעולא הא לא יתכן שרב

את הבשר מפני שהודה בטובתו דאז אסור

יהודה יאמר מפורש לעולא שפותח את

בסתם ,כיון שגורם לגוי לחשוב שהוא מוכר לו

החביות לכבודו בזמן שזה שקר ,ולהנ״ל א״ש

גם בשר שחוטה ולא טריפה ,אבל אם בכה״ג

דלעולם רב יהודה אמר לעולא שפותח לכבודו

שמשבח לו את הבשר בדבר אחר שרי אם אכן

ואין זה שקר שהרי גם אם הם מכורות לחנוני

מודיעו שהבשר הוא טריפה.

הוה פתיחת החבית לכבודו.

ג) נמצא עכ״פ לפי״ז דיסוד מח׳ רש״י ותוס׳

מקשה

הגט׳

מרב יהודה

שפתח

הוא אי היכא דעושה לו דבר סתמא ואינו

ד

מפרש לו שבא לעשות לו בזה טובה גדולה,

וקרא כתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא

דלדעת התוס׳ יש בכך איסור גניבת דעת רק

ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית וכו׳

אם הדבר לכשלעצמו מוכיח שבא לעשות לו

עכ״ל.

בזה טובה גדולה ,ואיכא איסור אף אם לא

ולכאורה צ״ב דבשלמא לדעת הרבינו יונה

היתה הטעיה מצד הנותן .ולדעת רש״י איכא

א״ש מה שייך ענין שקר בגניבת דעת ,דבמה

איסור גניבת דעת רק אם הוא מפרש לו שבא

שאדם מסרהב בחבירו שיבא אצלו ובליבו

לעשות לו טובה ומטעה אותו בזה שהלה

הוא אינו רוצה שיבא אצלו זהו שקר שהרי

חושב שבא לעשות לו את הטובה הגדולה

אומר לו דבר שקר .אבל לדעת היראים צ״ב

והאמת היא שהיא טובה קטנה .וצ״ב מה יסוד

מה ענין גניבת דעת קשור לגניבת ממון ,דאין

המח׳.

לומר דלומד דהיראים לומד דלשון "לא

ד) והנלע״ד בזה ונקדים :דהנה כתב היראים

וזגנובו" אינו מוכיח דוקא גניבת ממון אלא כל

(סי׳ קכ״ד) וז״ל :ותניא בסנהדרין באלו הן

משמעות של גניבה ובכללו גם גניבת דעת -

הנחנקין לא תגנובו בגונב ממון הכתוב מדבר

דהא כתב שם להדיא דלא תגנובו משמע דוקא

אתה אומר בגונב ממון או אינו אלא בגונב

ממון ולמעט גניבת נפשות ,ומה שגניבת דעת

נפשות אמרת צא ולמוד מי״ג מדות שהתורה

הוה בכלל לא תגנובו צ״ל בע״כ דענין גניבת

נדרשת בהם במה הכתוב מדבר בממון אף כאן

דעת יש לו קשר לגניבת ממון ,וזהו מש״כ

בממון .ונ״ל לפרש בממון למעוטי נפשות

היראים דגניבת דעת במידי דממון הוא דהוה

אבל גונב דעת הבריות במידי דממון הוי בכלל

בכלל לאת תגנובו ולא מידי דלאו ממון.

ממון ועובר על לא תגנובו כדתניא בתוספתא

והנלע״ד בזה דהנה כתב רש״י (חולין צ״ד

וכו׳ עכ״ל .מבואר בדבריו דאיסור גניבת דעת

ע״א ד״ה משום דגונב דעתו) וז״ל :משום

במידי דממון נלמד מלא תגנובו שכולל לא רק

דגונב דעתו  -דעובד כוכבים כסבור שישראל

גניבת ממון אלא גם גניבת דעת במידי דממון.

זה אוהבו מאד שתקנה וטרח בה ליטול גידה

ובשערי תשובה (שע״ג אות קפ״ד) כתב וז״ל:

עד שנראית לעצמו ,ואח״ב נתנה לו והוא לא

מי שמתעה את חבירו לומר כי עשה עמו טובה

נטלו ונמצא מחזיק לו טובה חנם עכ״ל.

או דיבר טוב עליו ולא עשה ואמרו רז״ל אסור

מבואר בדבריו דגדר האיסור בגניבת דעת הוא

לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת גוי .והנה החטא

שלא יגרם מצב שהמקבל יחזיק טובה לנותן

הזה חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הגוי

חינם ,דכל פעם ע״י שהאדם מקבל מתנה

יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו

מחבירו הוא מחזיר לו עבור כך טובה ,ואם

על גדרי האמת כי הוא מיסודי הנפש עכ״ל.

האדם חושב שחבירו בא ליתן לו מתנה ואין

ומבואר בדבריו דיסוד האיסור של גניבת דעת

זה האמת נמצא שהמקבל מחזיר לו טובה

הוא משום דבכך איכא שקר ונתחייבנו על

בחינם .ולפי״ז נוכל לומר דזהו ענינו של

גדרי האמת כי הוא מיסודי הנפש .וכן הוא

גניבה בממון הקיימת בגניבת דעת ,דמאחר

במס״י (פרק י״א ד״ה ראה) וז״ל :ואמרו

וע״י שהלה גונב את דעתו נמצא השני מחזיק

זכרונם לברכה אפילו לרמות את הגוי אסור,

לו טובה חינם ונותן לו משום כך דבר ממון או

ה

כל דבר אחר חשיב שפיר שהראשון חיסר

ובגניבת ממון החיוב הוא רק אם נעשה פעולת

לשני ממון או כל דבר אחר השווה ממון,

גניבה מצד האדם  -לכן רק היכא דמטעהו

ודמיא לגניבת ממון שיסודו הוא פעולה

לחשוב כן הוא דאיכא איסור גניבת דעת,

המחסרת לשני דבר מה .וא״ש היראים מש״כ

דבכך איכא שפיר פעולת גניבה מצד המארח,

דגניבת דעת במידי דממון הוה בכלל לא

ולא היכא דהאורח הטעה את עצמו דבהא שרי

תגנובו דאיירי גבי גניבת הממון ,דדוקא במידי

כיון שלא נעשתה כלל פעולת הטעייה [דהיינו

דממון שאז השני מחזיר לו אותה סוג טובה

פעולת הגניבה] מצד המארח.

ואיכא חסרון ממון לשני הוא דהוה בכלל לא

אולם התוס׳ פליגי וס״ל דיסוד האיסור הוא

תגנובו ומשא״ב במידי דלאו ממון.

מצד ענין השקר שיש בעצם הגניבת דעת,

ולאור זאת נוכל לומר דבהא פליגי רש״י

וכמו שלמד הרבינו יונה [הנ״ל] .וכן מוכח

והתוס׳ דרש״י למד דיסוד איסור איסור גניבת

מדבריהם (צ״ד ע״ב ד״ה והא) דכתבו שם

דעת הוא פעולה של גניבה כמו גניבת ממון,

להקשות על דברי הגמ׳ שם גבי מר זוטרא

וכדמשמע מדבריו דכתב דענין גניבת דעת

בריה דרב נחמן שהיה הולך מסכרא לבי

הוא מה שהשני מחזיק לו טובה חינם ,ולעולם

מחוזא ,ורבא ורב ספרא באו לסיכרא ופגעו בו

ס״ל דהאיסור קיים אף בדבר שאינו מוכיח

בדרך ,והוא חשב שיצאו לקראתו ,ואמר להם

בפירוש גניבת דעת ,וכגון בפותח חביות

למה לכם לטרוח עד כדי כך .וא״ל רב ספרא

לחבירו בסתמא בלא שאומר לו מפורש

"אנן לא הוה ידעינן דקא אתי מר אי הוה

שחביות אלו אינם מכורות לחנוני ואכן הם

ידעינן טפי הוה טרחינן" ,ומה שאמר לו כן אף

מכורות לחנוני ,אלא כ״ז הוא רק באופן

שיש בכך חלישות דעת שעתה יודע שהם לא

שמטעהו לחשוב שהחביות אינם מכורות

יצאו לקראתו הוא משום שאם היה שותק הוא

לחנוני והוא פותחם רק עבורו ,וכגון שאומר

היה מטעה את מר זוטרא לחשוב שאכן הם

לו שהוא פותחן לכבודו [והיינו אף אם הם

יצאו לקראתו .והקשו התוס׳ מה הטעות שיש

אכן מכורות לחנוני שייך בהם פתיחה לכבודו

בכך במה שחושב שיצאו לקראתו ,הא בלאו

דלא לכל אדם פותחין חביות אף שמכורות

הכי אם היו יודעים שהוא יבא היו יוצאים

לחנוני (וכנ״ל אות ב׳)] ,דאז ע״י שמזכיר לו

לקראתו כדקאמר ליה טפי הוה טרחנא ,ודמי

שעושה זאת לכבודו הדבר גורם לו לחשוב

למה שביארה הגמ׳ לעיל (צ״ד ע״א) גבי רב

שהם אינם מכורות לחנוני ובכ״ז הוא פותחם

יהודה שפתח לעולא חביות המכורות לחנוני

לכבודו .אבל באופן שאין המארח מטעהו

ולא הודיעו דאין בכך גניבת דעת כיון שגם אם

בזה ,וכגון שפותח לו חביות בלא לומר לו

הם לא היו מכורות לחנוני היה רב יהודה

כלום והלה חושב שהם אינם מכורות לחנוני

פותח אותם לכבוד עולא .וא״כ ה״ה הכא

ובכ״ז הוא פותחם בשבילו ליכא איסור ,דמה

דכיון שהם היו יוצאים לקראתו אילו היו

שגרם לו לחשוב כן הוא מצד הטעיית עצמו

יודעים בכך גם אם לא היו צריכים ללכת

ולא מכח הטעיית המארח ,והיינו משום

לסיכרא ליכא בהא גניבת דעת אם ישתקו ולא

דמאחר ויסוד האיסור הוא כגניבת ממון,

יאמרו שלא יצאו לקראתו.

ו

ותירצו התום׳ וז״ל :וי״ל דלא דמי כלל דלעיל

פתיחה עם כוונה לכבדו בסוג פתיחת חביות

נהי דליכא פסידא כל כך במה שפותחן כיון

שאינם מכורות לחנוני ,ומה שהלה חושב

שהיו מכורות לחנוני מ״מ בעבורו פתחן ,וכיון

שכוונתו של המארח לפתוח עבורו חביות

דאפילו לא היו מכורות היה פותחן בעבורו לא

שאינם מכורות לחנוני אין זה שקר אלא זהו

הוצרך להודיעו כלל ,אבל הכא לא באו כלל

האמת ולכן שרי .אבל במעשה של מר זוטרא

בעבורו עכ״ל .והיינו דתירצו דחלוק היכא

שיצאו לקראתו ,ובהא איכא שפיר שקר בעצם

דלמעשה הוא פתח בעבורו דליכא איסור

מעשה יציאתם לסיכרא שהרי לא היתה

גניבת דעת מהיכא דלא עשה את המעשה

כוונתם כלל בעצם היציאה לסיכרא לצאת

לכבודו דאיכא איסור גניבה בכך.

לכבודו ,והוה שקר אם מר זוטרא חושב

וצ״ב מדוע ,דאי נימא דיסוד האיסור הוא מה

שיצאו אכן לקראתו ,וכיון דאיכא שקר איכא

שהלה מחזיק לו טובה חינם לא יובן ממ״נ,

בהא איסור גניבת דעת אף שביחס להחזקת

דאי מה שלמעשה לא נעשתה טובה מצד

הטובה יש מקום לומר דליכא החזקת טובה

הנותן מחשיב את הדבר לגניבת דעת אם הלה

חינם כיון שאם הם היו יודעים שהוא מגיע

מחזיק לו טובה משום כך ,א״כ גם גבי עולא

אכן הם היו יוצאים לקראתו.

היה צריך להיות איסור גניבת דעת ,דאף

ולפי״ז מה שחילקו התוס׳ (ד״ה אינהו) בין

שפתח את החביות עבורו מ״מ למעשה לא

המקרה של פתיחת חביות [דאיכא בהו איסור

נעשתה בכך כבוד לעולא [של פתיחת חביות

גניבת דעת אף דהוה סתם כיון דאין לאורח

שאינם מכורות לחנוני] ,ונמצא עולא מחזיק

לאסוקי

לבין

טובה חינם לרב יהודה ,ואם מה דחשיב

המקרה של הכרזת נפל בשרא לבני חילא

החזקת טובה שלא בחינם כיון שהלה היה

והמקרה של מר זוטרא [דליכא בהו איסור

עושה לו את הטובה עתה בכל מצב ומשום כך

גניבת דעת כיון דיש לו לנכרי לאסוקי אדעתיה

יש לו להחזיק לו טובה ,א״כ גם לגבי מר

דטריפה היא ,וכן יש לו למר זוטרא לאסוקי

זוטרא ליכא גניבת דעת בכך ,דאף שלמעשה

אדעתיה שלא לקראתו היו באים אלא לצורך

הם לא יצאו לקראתו מ״מ יש לו להחזיק טובה

עצמם]  -יתפרש כך :דאיסור גניבת דעת

להם כיון שעתה אם הם ידעו שהוא מגיע היו

[שהוא מכח ענין השקר שיש בדבר] התחדש

יוצאים לקראתו וע״ז יש לו להחזיק להם

לא רק בדבר שמוכיח בבירור שקר ,וכגון

אדעתיה

דמכורות

לחנוני]

טובה.

במפרש לו להדיא שהחביות אינם מכורות

אע״כ דלמדו התוס׳ דיסוד איסור גניבת דעת

לחנוני ,אלא הוא קיים אף בדבר שאינו מוכיח

הוא ענין השקר שיש בעצם מעשה הגניבת

להדיא ,וכגון בפותח לו חביות סתם .ואף דאין

דעת ,רכל ענין השקר קיים במה שהלה עושה

זה שקר מוחלט כיון שקיימת המציאות

מעשה המוכיח שקר ,וממילא בפותח חביות

שהחביות אינם מכורות לחנוני ,מ״מ הואיל

לחבירו שבכל מקרה הוא היה פותחם לו אף

והצד שהחביות מכורות לחנוני הוא אינו

אם הם לא היו מכורות לחנוני ליכא בעצם

שכיח כ״כ איכא שפיר הוכחה לשקר מכח

המעשה ענין שקר לחבירו ,שהרי הפתיחה היא

עצם מעשה פתיחת החביות ,שהרי המציאות

ז

היא שהאדם לא מסיק אדעתיה שהחביות

דמ״מ עצם המעשה אינו מוכיח לשקר .וכיון

מכורות לחנוני כיון שזה אופן לא שכיח.

שלמדו ברש״י דכוונתו לחלק בין מפרש

ומשא״כ במקרה של הכרזת נפל בשרא לבני

להדיא שאין צד כלל לפרש דבריו למה שהוא

חילא ובמקרה של מר זוטרא ,דבהא הצד

האמת לבין סתם לכן הקשו מה שהקשו.

שהבשר הוא טריפה ,וכן שרבא ורב ספרא לא

ורש״י גופיה פליג על תוס׳ וס״ל דגדר האיסור

יצאו אלא לצורך עצמם הוא שכיח ,וממילא

בגניבת דעת הוא כגניבת ממון ,ולכן שייך

אין הוכחה מכח עצם המעשה לשקר ,ולכן אין

שפיר לחלק בין היכא שהוא גורם לו לחשוב

בכך איסור גניבת דעת ,דרק כשיש ענין שקר

שבא לעשות לו טובה ע״י שמפרש לו שרוצה

בדבר שעושה איכא איסור וכנ״ל.

שיעשה לו טובה ,לבין היכא שאינו גורם לו

ומה שהתוס׳

הקשו לרש״י מלשון

לחשוב כן ,דאופן גניבה שייך רק אם נעשתה

הברייתא "אא״כ הודיעו״ ומעולא  -זהו

פעולה ע״י הגונב ומשא״ב אם הדבר הוא

לשיטתו ,דמאחר וס״ל דיסוד האיסור בגניבת

ממילא וכנ״ל בבאור דעת רש״י .ואם ס״ל

דעת הוא השקר שיש ע״י המעשה ,לכן אם

לרש״י דגם באופן שמפרש לו שפותח את

רש״י ביאר דהמקרה של פתיחת חביות איירי

החביות עבורו עדיין חשיב סתמא ממילא ל״ק

במפרש לו שפותחם עבורו ,ע״כ דכוונתו לומר

לדבריו קושיית התוס׳ וכנ״ל (אות ב׳).

רכל איסור גניבת דעת קיים רק היכא דאיכא

ה) כתב הרמב״ם (פ״ב מדעות ה״ו) וז״ל:

שקר מוחלט ,והיינו שמפרש לו להדיא שפותח

ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי,

את החביות עבורו ושאינם מכורות לחנוני ולא

כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר

בסתם כיון דיש צד לפרש את דבריו באופן

שחוטה וכר ,ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו

שאין בכך שקר ,דהא לא יתכן לפרש ברש״י

והוא יודע שאינו אוכל וכר ולא יפתח לו

כהנתבאר לעיל (אות ב׳) בדעת רש״י דכוונתו

חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי

לומר דאיירי באומר לו שפותח עבורו ועדיין

לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא

חשיב סתמא [שהרי שייך ענין כבוד גם בפותח

בו ,ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת

לכבודו חביות המכורות לחנוני] והחילוק הוא

דעת אסור אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור

אכן

בין היכא שמפרש לו שבא לעשות לו טובה

מכל עמל והוות עכ״ל.

דמטעהו לחשוב שעושה לו בכך טובה יותר

ובלח״מ כתב להעיר לדברי הרמב״ם מדוע

גדולה ממה שהוא אמת ,לבין היכא שאינו

הרמב״ם השמיט את הדין [המובא בגמ׳

מפרש לו כלום ולא מטעהו  -ראם כל ענין

בלישנא בתרא אקושיית הגמ׳ על רב יהודה

איסור גניבת דעת הוא מכח שקר ,ל״ש לחלק

דפתח חביות המכורות לחנוני לעולא] דשרי

בין מטעהו ע״י שמפרש לו שעושה לו טובה

לפתוח חביות המכורות לחנוני בלא להודיעו

לבין היכא דאינו מטעהו בכך ,רכל ששייך

היכא דממילא היה פותחן בשבילו אף אם לא

עדיין לפרש את דבריו למה שהוא האמת והוא

היו מכורות לחנוני .וכן הטור (חו״מ סי׳

אופן שכיח שוב לא הוה שקר בין אם הוא

רכ״ח) לא הזכיר דין זה .וכתב שם הרב בית

גורם לו לחשוב כן ובין אם אינו גורם לו כך,

יוסף "ולא ידעתי למה השמיטו רבינו ואפשר

ח

משום דמלתא דפשיטא היא" ,אך כתב הלח״מ

ונראה לי שהוא מפרש כפירוש רש״י שמה

להשיג לדברי הב״י דלא הוה כ״כ מילתא

שאמרו בברייתא במוכר לו בחזקת שחוטה

דפשיטא שאין צריך להזכירו ,שהרי התום׳

היינו דוקא במפרש לו בחזקת שחוטה .וזהו

הקשו על מאי דקתני בגמ׳ בהא דמר זוטרא

שכתב לא ימכור לו בשר נבילה במקום בשר

"והא קא מטעי ליה" מדוע הוה טעות הרי אם

שחוטה וכר .וכתב בסוף דבריו אפילו מלה

היו יודעים שהוא בא היו יוצאים לקראתו

אחת של פתוי ושל גניבת דעת דמשמע דוקא

ודמיא לדברי הגט׳ גבי עולא שרב יהודה היה

כשמדבר בפירוש וזה אמרו ואפילו מלה אחת

פותח לו החביות בלא״ה ,ולכן שרי לפתוח לו

וכר ,וממילא משמע דהיכא דליכא מלה דפתוי

החביות המכורות לחנוני אף שלא הודיעו,

מותר דאיהו מטעי נפשיה ,ומכל מקום סתם

ותי׳ דחלוק דבר שעושה ממש בשבילו מאינו

הדברים יותר מדי והיה לו לבאר עכ״ל .מבואר

עושה עבורו (הובאו דבריהם לעיל אות ד׳).

בדבריו דלמד ברמב״ם כרש״י דדוקא כשהוא

וא״כ כיון שצריך להגיע לחילוק זה אף

מטעה אותו ואומר לו בפירוש אפי׳ מלה אחת

שבשניהם היו עושים הטובה בלא״ה נמצא

איכא איסור גניבת דעת ולא היכא דאינו

שאין זה פשוט כל כך שלא היה לו לטור

מטעהו ,ורק הלה חושב שעושה זאת עבורו.

לבארו .ומכח זה כתב לבאר בדעת הטור

ופליג בזה על התוס׳ שסוברים דאף אם אינו

והרמב״ם דפליגי על התום׳ וס״ל דאכן איכא

מטעהו מפורש איכא איסור ,ולעיל (אות ד׳)

איסור גניבת דעת גם באופן שהיה פותח לו

כתבנו לבאר דיסוד החילוק בין רש״י לתוס׳

את החביות בלא״ה .והכרחם לפסוק כן [אף

הוא דרש״י ס״ל דגדר איסור גניבת דעת הוא

דתירוץ הגט׳ גבי עולא שרב יהודה היה פותחן

כגניבת ממון ולכן דוקא כשמטעה אותו

לכבודו בלא״ה הוא לישנא בתרא ופסקינן

בפירוש איכא איסור ,דגניבה האסורה היא רק

כל״ב] הוא משום דרב ספרא ורבא שחששו

כשעושה אותה הגנב ולא כשנעשית ממילא

לגניבת דעת גבי מר זוטרא אף שבלא״ה היו

מחמת הטעיית האדם את עצמו .ותוס׳ ס״ל

יוצאים לקראתו אילו היו יודעים שהוא בא

דהאיסור הוא משום השקר שיש בדבר וזה

ע״כ דלא ס״ל כלישנא בתרא ,דלא משמע

קיים שפיר אף אם אינו מטעהו ורק היכא

להרמב״ם והטור לתרץ כתוס׳ [לחלק בין ב׳

דאיכא הוכחה מעצם המעשה לשקר שנעשה.

המקרים] ,ופסקינן כוותייהו ולא כהלישנא

ולאור זאת אם ס״ל להרמב״ם כרש״י בזה צ״ל

בתרא .וצ״ב במאי פליגי התוס׳ והרמב״ם.

דלומד דגדר האיסור בגניבת דעת הוא כגניבת

ו) והנראה לומר בזה לאור הנתבאר (לעיל אות

ממון מה שהלה מחזיק לו טובה חינם .ואשר

ד׳) ביסוד מח׳ רש״י ותוס׳ ונקדים :דהנה כתב

ע״כ נוכל לבאר בדעת הרמב״ם דמה שנד

הלח״מ (שם בהמשך דבריו) להקשות עוד

מלפרש כתוס׳ לחלק בין המקרה של עולא

לדברי הרמב״ם מדוע לא הזכיר הרמב״ם

ששם למעשה הוא פתח את החביות בשבילו

בדבריו מש״כ התוס׳ ד״ה אינהו דבדבר

לבין המקרה של מר זוטרא שלמעשה מה

דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה

שיצאו לא היה לקראתו זהו לשיטתו ,ראם גדר

בשבילו מותר כההיא דרב ספרא .ותירץ וז״ל:

האיסור הוא משום דמחזיק לו טובה חינם.
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ובגניבת ממון לא שייך לחלק בין המקרים,

דממ״נ אי החזקת טובה חינם בדבר שבלא״ה

הלה עושה לו היא בכלל באיסור א״ב גם גבי
עולא יש לאסור דבפועל עולא מחזיק טובה
חינם לרב יהודה כיון שלמעשה החביות אכן

היו מכורות לחנוני ,ואי החזקת טובה חינם

בדבר שבלא״ה הלה היה עושה בשבילו אין זה

גניבה [דעל עצם המחשבה הטובה שיש לנותן
לעשות לו טובה זו הוא ג״ב מחזיק לו טובה
על כך] א״ב גם בנידון דמר זוטרא יש להתיר

אף שהיציאה למעשה לא היתה לכבודו כלל.

והתוס׳ דפליגי זהו לשיטתם דס״ל דאיסור
גניבת דעת הוא מכח השקר שיש בדבר ומצד
זה שייך שפיר לחלק בין המקרה של עולא

ששם ליכא שקר בעצם

המעשה ,שהרי

הפתיחה היא עם כוונה לכבדו בסוג פתיחת
חביות

שאינם

מכורות

לחנוני.

ומשא״ב

במקרה גבי מר זוטרא דאיכא שקר בעצם
מעשה יציאתם לסיכרא שלא היתה כלל לכבוד

מר זוטרא [וכבר בארנו זאת בארוכה לעיל אות
ד׳ עיי״ש].

בעזהי״ת שבט תשס״ב

כולל חפץ חיים

קרית ספר

חתם

חולין

ולק׳ת ק׳ חוס׳ לכאורה  .אלא די״ל גס במקום שא’! מכריז !,הלא רוב
נהמוח כשרוח ורק משוס התקנה אקוד ליקח מנר כמ״ש חוס׳ לקוק
צ״ה ע״א ד׳ה ונכמלא וכו׳ א׳־כ לא שייך הנא לומר כל הבהמה בחזקת
איסור והיו לנו להתיר אפי ,גל‘ שיראה לבקי ושפיר הקשו חוס׳:
יחנו בפני ישראל .להקונריס שיחננו סחם ולא יאמר כשר הוא
ואפ״ה ’קחנו ישראל לי׳י .אפי׳ במקום שאי! ונכריז [,שאסור ליקח
מפני התקנה כמ״ש חוס׳ לקמן ל״ה ע״א  .מ״מ עיקר הנועם שחששו
לחר• מיעוטא מיעוט טיפוח שביד טבחי ישראל! ומיעוע נבלות שמנבלים
נגיקם  .והשתא כיו! שיחננו בפני ישראל •ראה שאינו מנגלה שנביח
הנכרי ולמיעוט טרפה שביד ישראל לא יחיש :
הסוניא הקשה י־שב״א אהרי״ף ורמנ״ן דפקקו נזירה שהא יחנו
י גפני ישראל משתעחא דמק׳ ע״זדהתיר רנא למכור פח שנפל
על החולין יי׳׳נ למכרו שלא בפני ישראל ולא גיס שמא יחנו לו בפני
ישראל ע״ש ולפע״ד לחלק החס במקרה שאירע פ׳יא וכל כיוצא נזה אחי
ושאיל לחכם ומורה לי שלא ’מכרה בפני ־שיאל ולא חי־שינן שיעבור על
דבר• החכם  .אבל בשר ונעל• איטלז מעשים בכל יום ומסור הדי; נידם
בלי שאלת חכם ובאורן הזמן לא ימלט  'bשלא ישגיח שישראל חברו
__________
רואהו וימכרט בפניו ;
ן
דקא גניב לי׳ לדעחי׳ דנתוקפתא יליף גנינח דעת מקי׳ו דננינח
ממון וכיו! דגנינח ני' אסור כל שלא בא נהחירא לי :ישראל
דאז מואר אי ליכא ח״ה כנו! הפקעאח הלואחו אבל גניבה אסורה א״כ \

שמא

בסוף

משום

אמא■V
לעיין קלח א״ב !

כ״ש גטבח דעחו כ״כ הראשונים בשמעחין  .ויש
אמרינן בשמעחי; אם בשביל כבודו של אורח ומחר לגטב דעקו והלא אפי׳
בגדנח ממון דקיל אסור אפי׳ ע״מ לשנים השלימי כפל כדאיהא ר״ס
איזהו נשן והחס לטובחו נניב מיני׳ כפירש״י החס ואפייה אסור  .וי״ל
המס עכ״פ מצערא לי׳ לפי שעה מכאיב הכא א‘ עושה לכנידו אין
י
•אה״ח ■1234567
, .
,
,
כאן צער כנל :
דשחיטה פירש״י בחזקת שחיטה פי׳ שנמנה לי קחס ונוי קנוי
שהוא שחוטה ישוב פירש״י מלשון חמורה היגוף שחיטה פי׳ שנחנו
לו נפי׳ שהיא שחוטה ומלי׳ בפלונחח ר״ח שבחוק׳ לקמן ד״ה אמר אני׳ וכו׳:
מכללא מאי  .לעיל ל״ג ע״א אין מזמנן גוי על בני מעיס כ׳
גק׳ ח״ח ונק׳ ח״ש כשנחנבלה בהמה אין מזמנן דלא ש״ן מ־
איכא מידי וכי בפרי מגדים ק״י כ״ז דטרפה מוחר לזמן נוי על בני מע־ס
כיון דהועיל שחיטה להוצא מידי אמה״ח לישראל ע״ש ונ״ל מכאן ראי
ברורה דאל״ה ה״ל למימר דלמא איקפד משוס שיאכל הנוי בני מעיס
אע״כ מוחר להאכיל בני תעיס של טרפה לגוי :
עולא דחניב לי׳ לר׳ •הודה ובו׳ נראה דה" לו חניות פתוחות
וגס חניות סתימות המטרו׳ נהטני והי׳ יכול נהשקוהו מהפתיחות
ולכבודו פתח לו הקחימות ואייל כן אן לא לי שהן מכירות לחנוט שנמצא
זה נהנה הה לא חקר עולא נהנה ששחה מקתימות שיינם טוב וזה לא
חקר שבלאי׳ה היו מכירות והחנוני יפתחם ומ״מי ה״ל גניבת דעת שעולא
קני שאינם מכירות ומשו״ה משני שאני עולא דחביב לי׳ וכו׳ ולעולם מייד
דא״ל שלכבודו פתחם והאמת כן היו שלכבודו פתחס ונזה
ק׳ תיש׳
---אפידשי׳י-״צקמר-ב^ אינהו וכו׳ וקי"עד״ז נהרגו ג׳ נפשות מישראל פי׳ כבר מאז למדו חז״ל ד׳יא
שלא ימן ממה שלפניו לבני של נעה״ב
ועל שעברו עדחז״נ
אירע מכשול זה על ידה שנהרגו ג׳ נפשות מגלגלים חובה ע״י חייב  .וכן
הפרש הא דמים אחטנים הרגי את הנפש •
במקום שאין מכריזין ומצעהא גזירה שמא יתנו
■י
לו בפני ישראל פירש"■ לרב אשי פליג•
י
מתרתין אברייתא  .ולא פי׳ כן אבי• ורנא משוס דידע לתרץ כמ״ש חוק׳
דאינהו מוקי מתנימין כלישנא קמא במקום שעכריזן  .אן ארב אשי ק׳
אי קך מתניחין לא פליג אנרייתא וק״ל בשולח לא שייך שמא •הנכה אלא
במוכר  .א״כ היא גופי׳ קשי׳ מ״ט כקיט מהניחין שולח דלא שיין אלא
נמקים שמכריזין שחני מוכר דשיין בכל מקום אע״כ אה״נ מתשהין מיידי
אפי׳ במקום שאין מכריזין ומשום שהא יתנט ודלא כברייתא :
שהקשה מהרש״א אהתוק׳ שהקשו לפר״ת ליפלוג וליתני בדידי׳ מ״ט
נא הוקשו כן גם לשיטת רש״י וחוק׳ י״ל בפשיטות דלהחוק׳ ז־מיירי
הכל נקתמא ולא פי׳ לו א״כ רישא רבותא קמי ל ומצעהא רבותא קמ״ל .
רישא קמ״ל אע״ג דעשה מעשת בידים להטעית לגו■ שחתכה כדרך חתיכות
ישראל ואפ״ה שר•  .ומצעחא בנבלות וטרפות חע״ג דלא עשה העשה
להטעותו רק נתן לו קתתא אפיה אקוד ולק׳ה ק׳ תיק׳ לפלוג ולחני
בדידי׳ וכל זה לשיטת חוק׳ דמייר• בקחמא דלא פייש ניו אבל לר״ח
שמטעה בפיטש ואומר שהוא כשרה לא שיין לחלק בין עושה מעשה בידים
או לא ע״כ ק׳ לפלוג ולחני׳ בדידי׳ וא״ש :
 “22זה שעשה שלא כהוגן נאקרכל המקולין .השמע דמהימן לאקור
עכ״פ אותו הנשר ונלישנא נתרא נמי משמע הואיל דידע דלא
הוה פייקי׳ מיני' ושונאים זא״ז משו״ה אמר לצערו קא מכוון  .אבל זולת
זה הי׳ נאמן אחר שכבר יצא מתחת ■דו וצ״ע בפ׳ הכזקין גבי ק״ח ביד
׳!מ׳ דלא מהימן להפקיד ק״ת אחר שיצא מתחת ידו ועיין טוגףע י״ד קי׳

במר

וסי

שאני

אראב״י

לרצ״ה ע״ב בולה

מך

מ

סופר

קכ״ג  .ובירושלמי דשקליס איחא כפשט" לאו כל מיני לאסור מקולין
דציפורי׳ משמע דאיט נאמז :
הנמצא גיד נכרי פירש" נמקולין ערשנ״א שנדחק בלשי! זה של
יש״י .וכ״ל לפורש רץ דמיירי הכא במקום שלא ה" שום חקנה
אלא נהנו שלא מכרו טרפה לגוי כלל ולעומח זה קט ישראל מוכרים ע״ש
ונ״ל באותן מקומות לא הפקידו הטבחים טרפוח שלהם אלא כן נהגו שהטבחים
ישראל לא מכרו שיג טרפות לנכרים בעלי מקולין אבל מוחרים ליחידים
בבתיהם  .וישראלים לא קנו מנכרים יחידם אלא מנכרי שנמקולין וכן מורה
לשון חוק׳ ד״ה רבי לטעמי׳ וט׳ עיין וחמצא נכון הדבר .עמנ״א רק״י

בשר

חק״ז :

דאתחזך

פי׳ ר״ן קחם גו■ קונה טרפוח דמהיל גבי׳ פי׳ משום נהמה
י א׳ נאקור כל המקולין דמוק• כל גוי אחזק־׳ שהלך אחר הזול

וקנה הנהמה הטרפה אע״ג שא״א שכולם קנו מ״מ כל א׳ נפ״ע הוא בחזקה
שקובה מהזול .אמנם לקמן לא ק״ל הן קברא  .ודאמרינן בשמעמין בנמצא
דד גוי היינו כלישנא קמא .והנה הרמב״ס פקק כרב דבשי שבחעלם מן
העין אקור .כ״ל דק״ל דקי׳ד דש״ק דרג מדינא קאמר לכן פרין ממשניוח
ודחיק בשינוי׳ דחוקא בנמצא ביד נכר• .אבל למקקנא רב חומרא וגדר
גדר נזמנו מה שלא הי׳ בזמן המשנה כמבואר בירושלמי דשקלים .וזה
מבואר לקמן דר׳יה תלמידו הוה קי׳ד חרוז,׳ לא הוה סי׳ משום דהוהקבר
מדינא אקר רבי׳ .ורב השיב לו אל חהי שוטה בחרתי׳ ה׳ז קימן אז נתחדש
לן דרש חומרא בעלמא החמיר לכן מקיל בקימנא וממילא שוב לא צריכי
ללשנויי דחיקא בנמצא ניד ועומד ורואהו אלא הכל כפשוטו ואז עדיין לא
הי׳ חומרת רב ודאמר רב כמי מותרת משוס נבלה ואקורה באכילה לא
אמרה רב נהדיא אלא מכללא לפי הק״ד דמדינא קאמר אבל למקקנא לא
צריכנא לכל זה ומשו״ה פקק רמבי׳ס כרב דהרי לא לר־כי לשנוי דחיקא.
ולפ״ז רלא מוקמי׳ בנמצא יניד נכרי שוב י״ל נמצא ניד נכרי אקור משום
מקתמא נכר• אזיל נתר זולא וקונה טריפות וכל־קנא בתרא דלעיל וכן פקק
רמנ״ס דאפי׳ נמלא 3יר נכר• אקוד:
ןחן״ען תייק׳ לר״ש אין לומר דמשו״ה לא הוה חטה תרומה נרי' מקום
שלא נאקרה אלא אחר מירוח .רצונם לומר כל זמן שלא נתמרח
אפשר שיקדים לו• נשנולים ויפטור מתרומה גדולה משא״כ טבל משעה
שגדל התבואה חל עליו שם טבל לכשיתמרח וא״א נהפטי מזה שאפי׳ אם
•קדים בן לוי בשנוליס אכח• הוא טבל למעשר שני או לעני כנלע״ד .מ״ש
תוק׳ מערלה למ״ד בוקר אינו חייב בערלה נק״ע ער״פ כיצד מברכין.
וכלאים הוה כמו דבר אחר גרס לו ליאקר כמ״ש הר״ן לקמן לענין נבלה:
שנתבשל נו ג״ה קחס •רין שלמה משמע
 1ע״ב ■
י כדפירש״י לעיל כ״ג ע״ב ןומשו״ה דחוקא לי׳
י
לחוק׳ לאוקמי כשכולו חוץ לרוטב דנירן שלם נא שכיחא שיהיו מונח על
חתיכה אחרח ויהי׳ הוא כלוחץ לרוטב היות כן ק׳ קלח לשון משנהיט אס
יש בה ננ״ט בלשון אם יש בה אם אין בה ולמה לא שיערו חכמים שיעור
א׳ לכל הירכיס עם גידין כמ״ש אין לן עוף שאין גו ס׳ נגד לנו אין
לן עוף שיש נו ק׳ כנד כבדו ועמ״ז בטחול .א״כ ה״כ או כל הירכים יש
נהם ק׳ נגד ניד שלו או אין בהם ומה לשין אס יש בה בנ״ט מיהו א־
מפי־שין אס יש בה וברוטב י״ל אין לך ירך שהוא ק׳ נגד גיד שלו אלא
ע״י הרוטב איכא לפעמים ק׳ וא״ם אך אי מפרשן בל• רוטב ק׳ וצ״ל
משום קומט שאינו שוה בכל הירכיס כמ״ש ט ׳ז גני שומן טחול וכיון דלמשנחינו
הגיד אוקר גס השומן בכלל וכולי עלמא נין לר״ת נין לר״מ.

דף צ״

ירך

אס

יש בה בנ״ט .כ׳ חוק׳ משעה שנמלח כנר נאקר כדי קליפה ולפע״ד
אינו מוכרח לשיטת הקוברים דלהוציא דם קג• ננמלח מצד א׳ כי המלח
מוציא הדם מכל הצדדים אפי׳ בחתיכה עבה .ומ״מ פשוט דעכ״ם אישנו
כרותח בעבר השני שלא נמלח שם ואפי׳ בצלי אש מחלק ש״ק לעשן שנת
במק׳ זבחים בנצלה גו כגרוגרת מצד א׳ ולא מצד השש וחכ״ש במליחי״ל
שנמלח הירך להוציא דמי שלא מצד הניד ולא :אקר כד• קליפה וא״ש נמי
דהוצי־ן שיגאל לאשמעינן ל״ש נתבשל אבל נצלה קולף וכו׳ וק״ל:
חי׳ אהא דכ׳ חוק' דהרוטב יקייע לנטל דנאיקור דבוק לכ״ע
חנ״ב .ולפ״ז הייט נגיד אבל לדינא דקייי׳ל אין בגידי; ננ״ט רק
מקום שומן דרבנן וקיי״ל בדרבנן לא אערינן איקור דבוק כמ״ש ש״ן "; »pה
לענין אנר המדולדל .והש״ן העלים עין מזה נקיי ק׳ וכבר השיג עליו במנחת
יעקב .ולפ״ז מיושב ק׳ תוק׳ לעיל ר״פ שהקשו דלמא משנתינו משום שומנו ולק״מ
א׳כ הי׳ הרוטב הצטרף אע׳׳כ משום ניד דאורייתא ודיינינן בי׳ דין דבוק וק״ל:
תוק־ דלרש״י מיידי מחציתו ברוטב ובה ננ״ט ר״ל בה ירן לבדו
בלי צירוף ייטב כלל ולכאורה צע״ג הא כ• האי גוני דיט כצל•
ובקליפת קני כמבואר קי׳ ק״ת קעי' ט׳ ועכ״ן קי׳ צ״ב קק״ג וכל תירוצי
לא שייכי׳ הכא דאי כימא שהירך שומן ומפטס להגיד א״כ מ״ט דסמואל
־אמר נצלה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד הא שומן מפעפעו ועכצ״ל דהחוק׳
דהכא ק״ל כמ״ש מהיש״ל ומניאו שי׳ך קי׳ ק״ה קקכ״ח דנית לי׳ קברה
פיטום אלא ק״ל להחוק׳ הני היל׳ בצלי על השפוד ליכא פיטום אבל הכא
כיון דאיכא הבל הקדרה שפיר מפטם לי׳ וק׳ זו דהבל הקדרה עדיף קצה
כנר הזכיר שיין בשם הר״ן קי׳ צ״ב קק״ג הכ״ל יא״ק .אלא דלפ״ז נקל
לישב קו' חוק׳ אדשמואל דאמר אבל נצלה קולף וכו׳ והקשו תוק׳ פשיטא
דאלה״ה

ובהג״א

חתם סופר  -חולין סופר ,משה בן שמואל עמוד מס (110הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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כ״י

חשן משפט רכז — רכה הל׳ אונאה ומקדז טעות

ב״ח

רסג

רכח (א) א כשם שיש אונאה בטקח כך יש אונאה רכח (א) כשם שיש אונאה כמקח וכו׳ .משנה בסרק הזהב
ולפי דאונאה במקרז כתוב בפירוש וכי ממכרו ממכר
ומה
כדגרים .משנה בפרק הזהב (נ״מ נש:):
לעמיתך וגו׳ אל מונו איש את אחיו (ויקרא כה יל) אבל אונאת דברים
שאמר וגדולה אונאת דכרים מאונאת ממון וכר .בפרק הנזכר
ומה שאמר והצועק על אונאת זיכרים נענה מיד .דרשינן לה מדכמיב קרא יתירא ולא מונו איש את עמימו ויראת
(שם):
מאלהין (שם יד) והוה אמינא דלא
שם (נט ).אמר רב חסדא כל
כל כן לכן שכינו כשם
מכדי אונאה חוזר .ומה שטוען שמעון שהוא ממירא
השערים ננעלין מק משערי אונאה:

(ב) (ג) ב—ד ומה שאמר
צריך
ויותר
ליזהר באונאת הגר וכו׳ וכן מה
ליזהר באונאת
שאמר וגם צריך
’ :אוז״וז ;1234547
אשתו לפי שדמעתה מצויה וכר
וכן מה שאמר וכיצד הוא
אונאת דברים וכר עד זכר נא מי
הוא נקי אבד .הכל שם:

יסלק ממנו תרעומת של בני המבוי לאו טענה
היא אלא כמו שטוען ראובן אי איפשי לי לקנות

לי תגר בפתיחת הפתח .ועוד כיון שבשעת
החלוקה טעו הדיינין בזה שהיו סבורים שהיה
יכול לפתוח הפתח והוא אינו יכול החלוקה
מעיקרא בטעות היתה ובטלה לה:

סימן רכה
פרטי רמזי דינימ המבוארים בזה הסימ1

נא] גדולה אונאת דברים מאונאת ממון והצועק עליה נענה מיד[ :ב] צריך להזהר ביותר מאונאת הגר
ומאונאת אשתו[ :ג] כיצד הוא אונאת דברים ]7[ :יזהר מלכנות שם רע לחבירו[ :ה] אסור לרמות בני
אדם במקה וממכר או לגנוב דעתם כגון אם יש מום במקתו צריך להודיעו[ :ו] אסור לגנוב דעת אפילו של
גוי[ :ז] אסור לגנוב דעתהבריות אפילו בדברים[ :זז] אי זה דברים אסור לעשות כדי ליפות המקח:
[ט] כיצד אין מערבים פירות כפירות[ :י] אימתי מותר לערב יין ביין[ :יא] מי שנתערב יין ביינו למי מותר
למכרז ניב] אימתי מותר לערב מים ביין[ :יג] אימתי מותר לערב שמרי יין ביין .ועיין לקמן בסימן זה
(סי״ח־כ)[ :יד] התגר אימתי מותר לערב פירות כפירות או יין ביין :נטו] אם מותר לברור הפסולת מתוך
הגריסין או מתוך הקטנית :נטז] מותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו:
[יז] יכול למכור בזול יותר מהשער כדי שיקנו ממנו[ :יח] אימתי מותר לערב שמרי יין ביין ושמרי שמן
בשמן ואימתי אסור .ועיין לעיל בסימן זה (סי׳־נ)[ :יט] אסור לערב שמרי חבית בחבית[ :כ] אימתי צריך ליתן
לקונה שמן מזוקק ואימתי נותן לו שמרים .עיין בסוף סימן שאחר זה:

שאונאה במקח וכו׳ .ובמרדכי
הארון הביאהא דדרש רב חננא
בריה דרב אידי (נט ).מאי דכמיב לא
מונו איש את עמימו עם שאמן
במורה ובמצות אל מוניהו דמדכמיב
האי קרא באונאת דברים אלמא
דלענין אונאת ממון אף על גב
שאין מקיים המצות אשור להונותו
דאל מונו איש את אחיו כמיב ולא
כתיב את אמין כך אמר צי מורי

הכהן .ואני אומר אס כן מצינו
אונאת ממון ממור מאונאת דברים
ואנן תא קאמרינן גדול אונאת
דברים מאונאת ממון וכו׳ ואפשר
דלא ממעט הכא כי אס אונאת גוי
מתרווייהו אבל ישראל לא אפילו אין

עושה מעשה עמן ומיהו מדקתני
לעיל אס היה בעל משובה לא יאמר
לו וכו׳ משמע דאם אינו בעל
משובה אין בו משוס אונאת דברים.
(א) א כשם שיש אונאה במקח כך יש אונאה בדכרים (א) .וגדולה אונאת שסר המכמה עכ״ל .ובפרק מי
שמת אהא דתנן (ב״ג דף קנ״ו ):בני
דברים מאונאת ממון שזה ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון וזה בגופו וזה
בממונו והצועק על אונאת דברים נענה מיד( :ב) כ ויותר צריך ליזהר באונאת רוכל מקברם אמס דלפי שהיו
ג וגם צריך רשעים שהיו מקיימין קוצים בכרם
הגר בין בגופו בין בממונו לפי שהוזהר עליו בכמה מקומות:
ליזהר באונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה ועונש אונאתה קרובה לבוא :לא היו חוששין לקיים צוואת
אמם הקשה לשם בשם הר״א
מרעגנשפורג היכא מציגו שבשביל שעובר על דברי מורה שמומר לגזול ממונו ותיק דאין הכי נמי היכא דאין בידינו לכוסו בענין אסר לקיים
דברי תורה דהשתא גופו מכין לקיים מצות ממונו לא כל שכן עכ״ל לסי זה הן דרשא דרב חננא לעכין אונאת דברים אימאמרה דמותר
להונותו אס אינו מקיים דיני מורה ומכל שכן אונאת ממון דמותר ולענין מעשה צ״ע:
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וגדולה אונאת דכדים וכו׳ עד .טי הוא נקי אבד .הכל שם ברייתא ומימרא דאמוראי:

דרכי משה
רכח (א) כתב נמוקי יוסף פרק הזהב (דף צ״ו ע״ב)
למדנו שלא הזהירה תורה על אונאת דברים אלא ירא השם.
ואמדינן במדרש אם הונה את עצמו א] מותר אתה להוגהו שזה אינו
קרוי עמיתך בו׳ :כתב המדדכי פרק הזהב (ע״א) (סי׳ שו> על מי שהיו
עליו עדים שאינה את חבירו בדברים שראבי״ה צוה להלקות אותו
שהרי עבר על לאו גמור עכ״ל .ונראה דלאו מלקות ממש קאמר דהא

(לב סוע״ב)

לאו שאין בו ממש אין לוקין עליו (מכות ד ):אלא מלקות דרבנן דהיינו
מכת מרדות קאמר .וכן נתב הסמ״ג דיש מצות לא תעשה (לאוין ט)
דאין לוקין מוציא שם רע אע״ג דעון גדול הוא וכן כתבו התוספות
(ד״ה רבי) ורש״י פרק נערה שנתפתתה (כתובות מה ):ב] .מיהו במוציא
שם רע על בתולת בת ישראל שלא מצא לה בתולים פליגי שם אי
לוקין אי לא ועיי״ש:

פרישה

ומה שטוען שטעון שהוא יסלק .כצ״ל נד]
סוף סימן ה׳ עיי״ש:
כיון שבשעת
וכן הוא מבואר שם במשובה ששמעון רצה לסלק:
החלוקה טעו הדיינין .שם בתשובה מטאר כי סלוקה זו עשו על
פי דיינין עיי״ש:
רכה (א) כשם שיש אונאה כר .עד סעיף ה׳ משנה וגמרא בהזהב
דף נ״ת ע״ב ויליף לה מדנמיב (תקרא נה י 0לא מונו איש את
עמיתו דאי למקת וממכר הרי כבר כתוב (שם ?) וכי ממכרו ממכר לעמימן
שזה ניתן לחשבון כר .ועוד אמרו שס בגמרא טעם אחר
לא פונו:
שזה נאמר ט ויראת מאלהין וזה לא נאמר ט עיי״ש ורמו לא כמט משום
דכאן לא בא אלא לומר כשס שיש אונאה במקח ק־ יש אונאה נדברים ושלא
מאמר דוקא בממון משוס שתסר ממונו הוא דקפיד הנמאנה אלא אדרבה

גדולה קפידת הנמאנה בדברים מנממון שבממון אינו קפיד כל כך כיון דיכול
נענה מיד .שס
להשיט כשיתבענו וגס קפיד יותר אטשח גופו וק״ל:

דף נ״ט דכמיב (עמוס ז  )1והנה ה׳ נצב על מומת אנן ורדו אנן לשון
(ב) וגם צריך
אונאה ומדכמיב בידו משמע שהיא תמיד אצלו לענוש מיד:
ליזהר באונאת אשתו כר .לשון גמרא שם דף נ״ט לעולם יזהר אדס
באונאת אשתו ונר לפיכן צריך ליזהר מהאי טעמא נאונאחה יומר מבשאר
אונאות ואיותו דכמב לפר זה באונאת הגר קאי ובא לומר דאף דאשמו אין
דעתה ל" .אישה מ׳׳מ נענש על ידה ויזהר נאונאמה דכיון דדמעמה מצויה

ועונש אונאתה קרובה כר .וסימנך (שסלים לנו יג> ואל
ענשה מצויה:
דמעתי אל מחרש שאינו לשון מפיצה אלא הזכרת מדת הקב״ה שדרכו שאיננו
מחריש ואיננו מתעלם מדמע וק״ל:

הגהות והערות
נד] בטור הנדפס עם ב״י
רכה א] עיין סמ״ע ס״ק ד
בתועפות ראם שם אות
ב] נראה
אלא לירא השם:

דפו״ו איתא ״ומה שטוען שמעון שיסלק״ וכו׳ ותיבת ״שהוא״ ליוזא .ובדפוסים שמאחרי דפוס דיהתסורט ואילך תוקן בפנים:
כתב לפרשו בכמה אופנים ,ויראים סימן קפ גורס אם הונה "אותך" וכ״ה בסמ״ג לאוין קעא ,ועיין חינוך מצרה שלח ועיין
ח .ולגירסת "עצמו" אולי אפ״ל דלישנא מעליא נקט וכוונתו מי שמאנה כביכול את הקב״ה ,והיינו מ״ש לעיל מיניה דאין אונאה
דכוונתו למ״ש ד״ה ראב״י וד״ה והוא ,דלמ״ד דלוקין הוא משום דס״ל דלוקין על לאו שאק בו מעשה .וא״ב לדידן דלא ס״ל
כן אין לוקין על לא תלך רכיל:

טור <מכון שירת דבורה> ־ כ (חו״מ רה ־ רנח) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 292הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בית חדש השן משפט רכה הלכות אונאה ומקח טעות בית יוסף

רסד

([ג]) היו חמרים מבקשים לקנות תבואה וכו׳ .אפשר לפרש (ד) ה ומה שאמר ויזהר אדם מלכנות שם רע להכירו וכו׳.
שם (נס ):אמר רד חנינא כל היורדים לגיהנס עולים חון
שנחכוין לריש לבעל הבית ששלמס אצלו לומר שהוא מוכר
תטאה והוא לא מכר מעולם וכן נראה מדברי רש״י מזהב (נח :ד״ה משלשה שיורדים ואינם עולים ואלו הן הבא על אשת איש והמלרן
שהרי דגי) אי נמי נתכוין לריש לתמרים שישאלו תטאה מאותו בעל הרת פני פדרו בררם והמכנה שם רע לחדרו מכנה היינו מלבין אף
על גב דדש דה בשמיה ופירש רש״י
והלה אומר להם וכי מוכר תטאה אני
(ג) ד וכיצד הוא אונאת דברים לא יאמר בכמה דדש דה .כבר הורגל בכך שמכנים
שבאתם אלי לשאול ונמצאו מחרישים
אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו .אומו כן ואין פניו מתלבנות מ״מ זה
כן כתב בכסף משנה (סי״ד הי״ד):
היו חמרין מבקשין לקנות תבואה לא יאמר להם
להכלימו ממכרן:
ויזהר אדם מלכנות שם
()7

(ו)

רע לחברו .גס כן שם:
ואף אם הוא טי

לא

ימכור לו בשר
בחזקת שהוא שחוטה .בסרק גיד
נבלה

לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו למכור .היו
חבריו בעלי תשובה לא יאמר להם זכרו מעשיכם
הראשונים .היה בן גרים לא יאמר לו זכור
מעשה אבותיך .היו יסורים באים על חבירו או
שמקבר בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חברי
איוב לאיוב (איוב ד ו-ז> הלא יראתך כסלתך וגו׳

(ה) ו אסור לרמות בני אדם
או
ובממכר
כמקח
לגנוב דעתם כגון אם יש מום
כטקחו צריך להודיע ללוקח.
מתבאר ממוך מה שיטא בסימן זה:

הנשה (דף צ״ד ).אמר שמואל אסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של
גוי ולאו בפירוש איתמר אלא מכללא
זכור נא .מי הוא נקי אבד( :ד) ה ויזהר אדם
איתמר דשמואל הוה קא עבר מלכנות שם לחבירו כדי לביישו אפילו שהוא
( )1ואף לגנוב דעת הבריות
במברא אמר ליה לשמעיה פייסיה
רגיל באותו כינוי כיון שכוונתו לביישו (ב>:
בדברים אסור וכו׳ עד
למטריה פייסיה ואיקפד מאי טעמא
(ה) ו אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או
אלא צריך להודיע שאינו
איקפד אמר אדי תרנגולת טרסה
לגנוב דעתם כגון אם יש מום במקחו צריך
פותחם בשבילו .בפרק גיד הנשה
הואי ויהבה ניהליה במר דשחוטה
ופירש רש״י האי טרפה לאו דוקא להודיעו ללוקח:
ס ואף אם הוא גוי לא (חולין צד .).ומסיים שם בברייתא ואס
דטרפה בשחוטה לא מיחלפא אלא ימכור לו בשר נבלה בחזקת שהיא שחוטה :בשביל כטדו מומר איני והא עולא
כלומר טרפה שחוטה נתן לו במר (ז) ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אסור אקלע לד רב יהודה פתח לו חדות
דכשרה שחוטה עכ״ל וזהו שדקדק שמראה לו שעושה בשבילו ואינו עושה כגון המכורות לחנוני אודועי אודעיה
רדנו וכתב לא ימכור לו בשר נבלה שלא יסרהב בחבירו שיסעוד עמו והוא יודע בו ואיבעיח אימא שאני עולא דחדב ליה
לרב יהודה דבלאו הט נמי פמוחי
וכו׳ כלומר שנתנבלה בשמיטה
בחזקה שהיא שמוטה כשרה דאף זה הר גניבה דעח שמחזיק לו טובה מפתח ליה ופירש רש״י ואס בשדל כטדו של אורח להודיע לבריות
חנם .וכתב הרא״ש לשם (סי׳ ים) וההיא דשמואל דסייסיה למטריה שחביב הוא עליו מומר חה כמט רדט לקמן אבל הא דשאני עולא
לא הר ממנה דבממנה לא חיישינן לגניבת דעת אלא כמין מכר הוא דחדב ליה לרב יהודה וכו׳ לא ידעתי למה השמיטו רדנו ואפשר
דמשוס דמילמא דפשיטא הוא:
ואסור והכי מוכח ממה שכתט התוספות בד׳׳ה אמר אדי (דף צ״ד.):
ואע״ג דהגר אין לו אונאה כדכמב כסימן רכ״ז סעיף ל״ו ומשמע
דאין איסור כלל אפילו מדרבנן המס הגר לא  srדמאנה אוחו ואף' אם נודע לו אמר כך מחיל מדלא מבעו אבל הכא דגורס דממזיק
___ ____________________________־-לו טובה .בחנם -אסור מדרבנן
__
(ז) ואף לגנוב דעת הבריות אסור וכו׳ .כל זה בפרק גיד הנשה שם ואין זה אלא לישראל אבל לגר לחנופיה ליה אין איסור
בדברים:

(ו) ואף אם הוא גוי לא
ימכור לו בשר נבילה
בחזקת שהיא שחוטה [א]:

י׳יי^<0

ומ״ש שלא יסרהב וכו׳ .משמע דוקא הפצרה טובא אסור אבל אמירה גרידא פעם ושמים מפני הכטד אין שם
איסור .וכך נוהגים:

יד

דרכי משה
(ב) נראה דמוציא שם רע על דובירו הוא בכלל לא תונו .אמנם הסמ״ג כתב במצות לא תלך רכיל <שם) שהוא בכלל רכילות .ובכתובות
פרק נערה שנתפתתה <סו ).פליגי בה תנאים ר׳ אליעזר אומר אזהרת מוציא שם רע הוא בכלל לא תלך רכיל (ויקרא יט טז) ורבי נתן אומר
אזהרתו מונשמרת מכל דבר רע (דברים בג י):

פרישה-.

(ג) חברי איוב לאיוב .ומה שהן אמרו לאיוב כן זה היה מפני שהוא
היה מצדיק את עצמו וחשב שמידותיו של הקג״ה הם פול ח״ו:
(ד) אפילו שהוא רגיל .פירוש כשאינו רגיל סשיטא דאסור משוס דמלדן
פני סדרו דכיון דאינו רגיל מסלק ומתחוור אלא אפילו .רגיל בשס ההוא
אמור אם הוא מכרן לביישו כו ממאר בגמרא( . :ה) כגון אם יש סוס

אף שאין ט חסרון כלל וק״ל מיהו יש לומר דכאן בא לומר דעובר על
לאו דוכי ממכרו ממכר וגו׳ לא מונו דהזהירה המורה דלא ירמהו ויגנוב
דעתו נוסף על לאו דגזילה ודומה לזה כמב רבינו בריש סימן רל״א (ס״א) ז״ל
אסור לרמוח לסדרו בענין המדה כו׳ והעושה כן עובר נלאו דלא מעשו
(ו) בחזקת שהיא
עול (ויקרא יט לה) מלבד מה שגוזל אס חדרו פנ״ל:

(ז) ואף לגנוב
בפקחו כ*׳ .נראה דאפילו אינו מטעהו בשויי; דנומן לי 0י 5טפי כפך] שחוטה כר .שהנבלה אינו טוב ואינו ברי לגוף כשחוטה:
יערך המוס אפ׳׳ה אסור .והשתא הוה דומה לגניבס דעת דאסור אפיצו בלא דעת הבריות כר .עד סעיף ח׳ הכל ברייתא וגמרא פרק גש הגשה דף
כגון שלא יסרהב בחבירו .פירש רש״י לא יפציר
חסרון ממק ועוד דאס לא כן קשה פשיטא דהוה ליה נכלל אונאח מקח צ״ד ע״א עיי״ש:
ועיין דרישה:
וממכר דלעיל אם לא שמאמר שאין המסרק עולה לשמוס וא״כ ה״נ נאמר

.ד 

דרישה
רכה

()) כגון שלא יסרהב בהכירו שיסעוד כר .נלע״ד מדקתני בברייתא יסרהב שהוא לשק הפצרה וכן לא ירבה לו בתקרובת כו׳ משמע

חדושי הגהות
רכה [א] ואף אס הוא גוי וכו׳ גמרא מפורשח היא בחולין (צד .).ולולי שלשון
(נ׳" ס״ז) ומסיים שס בברייתא וכו׳ אינו מדוקדק הוה אמינא דנוונח
הב״י בהן בפרק גש הנשה דקאמר גם אסעיף ו׳ דלמעלה ור״ל מימרא דשמואל
שם .וז״ל הב״ח ע״ז נסרק גש הגשה אמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריוח
ואפילו דעתו של גוי ולא בפירוש אממר אלא מכללא אסמר דשמואל הוה קא עבר
במברא א״ל לשמעיה פייסיה למגוריה סייסיה ואיקפד מאי טעמא איקפד אמר
אדי מרנגולח טרפה הואי ויהינה ניהליה במר דשחוטה וסרש״י האי טרפה לאו
דומא דטרפה בשחוטה לא מימלפא אלא כלומר טרפה שמוטה נסן לו במר דכשרה

שחוטה עכ״ל ווהו שדקדק רמו וכחב לא ימכור לו נשר גבלה כו׳ כלומר
שנמננלה בשחיטה נחזקח שהיא שחוטה כשרה דאף זה הוי גניבת דעת שמחזיק
לו טובה חגם וכתב הרא״ש לשם וההיא דשמואל דפייסיה למגוריה לא הוי ממנה
מממנה לא חיישינן לגנינח דעס אלא כמין מכר הוא ואסור והכי מוכח ממ״ש
החוססוס בד״ה אמר אדי (דף צ״ד ):ואף על גב דגוי אין ט אונאה כדכמב
בסימן רכ״ז סעיף ל״ו ומשמע דאין איסור כלל אפילו מדרבנן המם הגוי לא
שע דמאנה אומו ואף אס נשע לו אס״כ ממיל מדלא מונעו אבל הכא דגורם
דמחזיק לו טונה לחנם אסור מדרבנן עכ״ל:

טור <מכון שירת דבורה>  -כ (חו״מ רה ־ רנח) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 293הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

i

בית יוסף השן משפט רכה הלכות אונאה ומקח טעות כית חדש

רסה

וט״ש אבל בסתם אסור ובו׳ .כך פירשו המוספות והרא״ש דלא
כפירוש רש״י דבסתס שרי ואין איסור אלא כשמשקר לו שבשבילו

ומ״ש ודוקא כה״ג דלא איכעי ליה לאסוקי אדעתיה וכו׳ כגון
שפגע בחבידו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבדו ובו׳.
ולא ימכור מנעל של עור בהמה
שם (ע״ב) מר זוכורא בריה דרב נחמן הוה קא אזיל [מסיכרא] לבי פתחו דודאי גונב דעמו:
מחוזא זרבא ורב ספרא הזז קא אפו לסיכרא פגעו אהדדי הוא סבר מתה וכו׳ .בריימא שם מפל של דברים אמד מפני שמטעהו דשל
ממה אין עורה מזק נשל בריאה
לאפיה קא אמו אמר להו למה להו
לרבנן דכוריח ואמו כולי האי אמר שאינו סועד .ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע
שמוטה ואחד מפני הסכנה שמא
ליה רב ספרא אנן לא הוה ידעינן שאינו מקבל .ולא יפתח לו חביות הפתוחים
מממת נשיכת נחש ממה והארס
דהוה קא אמי מר אי הוה ידפינן לחנוני וזח סובר שפתחם בשבילו אלא צריך
נבלע בעור ועכשיו שאין נחשים
טפי הוה טרחינן אמר ליה רבא מאי להודיעו שאינו פותחם בשבילו אבל בסתם אסור מצויץ בינינו ליכא איסור אלא מפני
שמטעהו ונראה דאפילו אינו נוטל
טעמא אמרת ליה הכי דאמלישמיה כיון שחבירו סבור שפתחו בשבילו .ודוקא בהאי
ממנו אלא דמי ממה אפילו הכי
לדעמיה אמר ליה והא קא מטמינן גוונא דלא איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שמכרם
איכא טעות כיון דאינו חפן בשל
ליה איהר _הו $דקא מטעי נחשיה .וסבור שפתחם בשבילו אבל בדבר דאיבעי ליה
ממה כלל דכווחיה בכל הגי דקמשיב
ובחט המוספות (ד״ה אינהו) והרב לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ומטעה
מאין מפרכסין וכו׳ ומ״ש ואין
רבינו אשר (שי׳ יש) [פירש בקונטרס] את עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבדו אין
השבח שמשגיחים בצבע כמו העילוי
ותא דקמני לעיל בפומח מבית צריך להודיעו כגון שפגע בהכירו בדרך וסבור
שמעלה אומם בדמים דמשמע שאס
המכורוח לחנוני כשאומר לו בשבילן זה שיצא לקראתו לכבדו אין צריך להודיעו:
היה העילוי במו השבמ שרי המס
אט פוממס דודאי גונב דעמו ואין ז לא יאמר לו סוך מפך זה והוא דיקן ולא ילך
ודאי אין דרן להקפיד כל כן על
נראה דהא אלא אס ק הודיעו קמני

דמשמע אפילו בסמס אסור ועוד
דמאי^פרין מרב יהודה דפמח ליה
לעולא דהא ודאי שלא היה מטעהו
רב יהודה לומר לו בשבילן אני
פוממס לכן נראה דהמס בסחס
אסור משוס דאין לאורס לאסוקי
אדעפיה דמכורות לחנוט אבל הכא
איבנניא ליה לאסוקי אדעחיה שלא
לקראמו היו באים אלא לצורן עצמן:

ז—ח

ומ״ש לא יאמר לו פוך
שמן ממך זה והוא ריקן

לבית האבל ובידו כלי ריקן וסבור האבל שהוא
ח ולא
מלא ואם הוא עושה כדי לכבדו מותר:
ימכור מנעל של עור בהמה מתה בחזקת שהיא
שחוטה .ולא ישלח לו חבית של יין ושמן צף
על גבו( ]:ח) מ אין מפרכסין האדם והבהמה
•והכלים? אדם כגון לצבוע עבד העומד לימכר
והוא זקן כדי שיראה כבחור .ולא בהמה
להשקותה מי סובין שמנפחין וזוקפין את

שאינן חדשים טון שהשבח הוי כמו
העילוי אבל בשאר דברים כגון מנעל
של מפה וטוצא ט שמקפידין עליו
שלא לקנותו כלל ודאי איכא טעות
(מ)

גמור:
אין מפרכסין וכו׳ .משנה
וגמרא סוף פרק הזהב:

שערותיה כדי שתראה שמנה וכן אין מקריין ומקרצפיץ אותה כדי לזקוף
שערותיה .ולא את הכלים לצבעם שיראו חדשים ואין השבח שמשביחם בצבע

ולא ילך לבית האכל ובידו כלי ריקן וכו׳ ולא ימכור מנעל של עור בהמה מתה וכו׳ ולא ישלח חבית של יין ושמן צף על
גביו .הכל שם (ע״א) ומפרש המם טעמא דלא ימכור לו מנעל של עור בהמה ממה בחזקת שהיא שחוטה מפני שני דברים אחד מפני
שמטעהו ואחד מפני הסכנה .וסרש״י בהמה שממה מאליה אין עורה מזק כשל בטאה שחוטה :הסכנה .שמא מחמס נשיכת נחש מתה
והארס נבלע בעור .ושלא ישלח חטת של יין ושמן צף על גט מפרש טעמא בבטימא מפני שיסטר שהכל שמן ויזמן עליה אורחים
ובטוח שיש לו שמן הרבה לצרכן ונמצא מתבייש:

(ח) ט

אין מפרכפין האדם והבהמה והכלים ובו׳ עד ואין כני השוק יכולים לעכב עליו .משנה וגמרא בסוף סרק הזהב
(נע -:ש:):

פרישה

ולא יפתח לו חביות הפתוחים לחנוני .לשון הגמרא שם מביום כדכמיב (משלי לא  pמנו שכר לאובד ויין למר נפש .וי״מ שהוא סטר שהוא
הממרוש ופירש רש״י כל מטוסיהן מגופוח היו וכשבא אדם משוב אצלו פו&ש מלא מאכל וסובר האבל שבא להברומו ולא נטרא דהא סעודס הבראה אינה
ואם הוא עושה כדי
לו סרח להשקותו ק חזק ואס מכר אניח שלימה למכוט והיא עדיין אצלו אלא בסעודה ראשונה וכאן מסמס אבל מיירי:
לא יסששנה לאורח הבא לו מפני שגונב לט להחזיק לו טובה שנס כסטר לכבדו סותר .זה קאי גס אסון מסן זה וכן הוא בהדיא בגמרא כלומר
זה הפסד גלול נפסד על ידי שהר ששאר שביש זו שטרה ומשקלקל יינו אס ידוע ומכר שלא נמכוין אלא לכבודו ולהודיע לכל ששיטחו של האורח אז
מנעל של עור כהפה מתה
וזה ימסרנה מיד לחטני שמכרה לו ושם בגמרא מסיק דאס היה חביב עליו אפילו אס הכלי רקן ליס לן בה וק״ל:
כגון כר .משני טעמים האסד שאינו חזק כשל שסוטה ועוד משוס הסכנה דשמא
דנלאו הט היה פוחש לו מוסר והב״י שמה למה השמיטו רטנו:
ושמן צף על
שפגע בהכירו כדרך כו׳ .שס ע״ב מביא מעשה דמר זוטרא ברה דרב משמת נשיכת נחש ממה והארס נבלע בעור .גמרא ורש״י:
נחמן הוה שאזיל באורסא וזה נלמד ממנו ועיי״ש במוספוס ורה איגסי) :גבו .טעמו משוס דאיכא למימש שמא הוא יסטר שהוא הכל שמן ויטה לו
'סוך טפך זה והוא ריקן .פירש רש״י שיודע ט שאינו סן וזה ודאי אסור כל הצורן ועל ידי זה יזמן עליה אורחים ונמצא ממטיש ושם בגמרא מייחי
משוס גניבס דעש שמטעה לזה שהוא סטר טון שא״ל סון ודאי טה ט אבל מעשה שכן טה וסנק בעל הטת אח עצמו על ידי זה משמח הטשה:
אם יש [ט] באמם אף שאין דעמו שיסוך ויודע בסטיו שלא יסון אפילו הט (מ) אין מפרכסין את האדם כר .משנה וגמרא סרק הזהב דף ס׳:
אינו אסור משוס גנינס דעח משום דמסממא לכטדו כמנוין וכל דרן כטד\ ואין השכה שמשביחם בר .פירוש אף שמממח הצבע שנמייפה ראוי
מומר וכמ״ש בדטשה בסמוך \ וסבור האכל שהוא מלא יין .כצ״ל .ור״ל טוסיפו על דמי הכלי מ״מ הוא מטעה לומר חיש הוא ומוסיף יומר מהראוי:

דרישה
דוקא בהפצרה ובהרבה תקרובת הוא דאסור משום גניבת דעת הא לומר
לוזבירו פעם אחת בוא לאכול עמי אף על פי שיודע בו שלא יאכל עמו
אק בו משום גניבת דעת משום שדרך העולם הוא לדבר כך מפני הכבוד.
ויש מביאין ראיה ממה שכתבו התוספות בתולין דף ז׳ <ע״ב) אמעשה
דרט פנחס בן יאיר שהשיב לרבי ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו
רוצה כו׳ וכתבו התוספות נד״ה ויי» ואפילו הכי קראן קדושים שמזמז

חבירו לאכול מפני הבושת כו׳ שמע מינה אף שאינם רוצים מכל מקום
דרך לקרוא מפני הבושת ועל זה קאמר קדושים הם .ואין הנדון דומה
לראיה דיש לחלק דשאני התם שאף שאינו רוצה מכל מקום כשקורא
לאכול מפני הבושת הנקרא הוא בא ואוכל ועל שם זה יש לומר דנקראו
קדושים כיון דסוף סוף מאכילו מה שאין כן היכא שיודע בוזבירו שלא
ירצה לאכול עמו ומכל מקום נראה לי מה שכתבתי:
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רסו

בית חדש השן משפט רכה הלכות אונאה ומקח טעות בית יוסף
(ט) י

ומ״ש בשם הרא״ש
בחדשים.

<פי׳ »>

דישנים אסור לערב

(ט) אין מערכין מעט פירות רעים וכר .גס זה משנה שס:
ופירש רש״י אבל ישנים מותר וכר .איכא לממוה טונא
(ה״ה)
דהא כריש פרק הזהב (טף דף מ״ה) אמרינן לגני מטכע אי אמר
ליה^מארגקי חדשה יטמא לך לא מצי יהיב ליה מארנקי ישנה אף (י) יא<א> ומ״ש
על גב דעדיסי מינייהו מאי טעמא
דאמר ליה לישנן קא כעינא להו כמו העילוי שמעלה אותם בדמים אבל
וכדלעיל כסימן ר״ג סעיף ה׳ אס כן מותר לצבעם כדי ליפוחם שבלאו הכי הם
כל שכן כפירום דמצי אמר ליה חדשים וטובים .ואין נופחין בקרבים כדי שיראו שמנים ורחבים .ולא שריין
לישנן קא נעינא להו והישנים הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן וכן כל כיוצא בזה( :ט) י אין מערכין
מתקלקלין אס הס מתיישנים עוד וכן מעט פירות רעים בהרבה פירות יפים כדי למכרם בחזקת יפים לפי שאין ניכרין
כתכ הרמנ״ס כפרק י״ח ממטרה בהם .אפילו חדשים בחדשים ואין צריך לומר חדשים בישנים שהישנים טובים
אין מערטן סירות כפירות אפילו יותר לאכילה .ופירש רש״י אבל ישנים מותר לערב בחדשים .ואדוני אבי הרא״ש
חדשים כחדשים ואין צריך לומר ז״ל כתב ישנים אסור לערב בחדשים אף על פי שהם טובים יותר לאכילה
כ״כ הרמנ״ס ז״ל נפרק י״ס מהלכות מכירה
ואפילו הישגים ביוקר מן החדשים:
בעירוב יין ביין .זה לשון המשנה (ס ).נאמת
כיין המירו לעת קשה כרך מפני
חדשים שהוא משכיח ובגמרא אמר ת נממן

לפי שזה שקונה חדשים אולי רוצה לישנם והישנים אין ראויין לישן:
(י) יא«א> ויין ביין מותר לערב בין הגתות אפילו קשה ברך ואף על פי שהרך

ישנים כחדשים וכו׳ ונראה שכך היה
גורס נסדר המשנה ואין צדך לומר
ישנים כחדשים ולא כספרים שלנו
שכמוכ כהן ואין צריך לומר חדשים כישנים ואפילו לסי ספרים שלנו הלא כאלפסי (לג ).הוכאה נריימא דחניא כה כהדיא אין צריך לומר
חדשוח משלש וישנות מארכע וקא מזכין מחדשוח דאין מערכין אלא אפילו חדשות מארנע וישנות משלש וקא מזכין מחדשוח אין מערכין
מפגי שאדם רוצה לישנן הילכן נראה עיקר כהרמנ״ס והרא״ש ודלא כפירש״י:
(י) ויין כיין מותר לערב כין הגתות ונו׳ .משנה שם וכדמוקי לה רב נחמן כין הנפוח שנו ועל סי מ״ש הרא״ש דהרך מומר
לערכו נקשה לעולם אפילו שלא כין הנמות דהרך משכיח לקשה לעולם ודלא כפירוש רש״י דרך לא יערב נקשה אם פסק עמו
קשה לא יערב נו אח הרך דלימא:

פרישה
שבלא| הכי הם חדשים וטובים .והרוצה להוסיף על דמיהם מפל יופיין
ולא שוו־ין הבשר כר .וכמקום שהמנהג הוא
מוחל הוא .רש״י:
שהקצבים קודם מטרחן שורץ הנשר וכדאמרינן בפרק כל הנשר (סולק קיג).
הא דחללינהו בי טבחי אין לחוש דמון דהמנהג הוא למשוח כן הכל יודפין
(ט) אין טערבין
ואין טועין מה לחשוב שהוא לק מחמת שמנוחו וק״ל:

מעט פירות רעים .לשון משנה שם דף נ״ט («״ pונמנו רבינו על
ופרש אפילו חדשים בחדשים .פירוש אפילו בשווי[
פי פירוש הרא״ש:
לגמרי ושניהם יפים אלא שהן משמי שדוח נמי אין מערבין מהאי טעמא

ואין צריך לומר
לאי אפשר שלא יטו אלו מעט רעים מאלו ועד״ר:
חדשיט בישנים .כן לשון המשנה ופליגי בה רש״י (ס ).והרא״ש דרש״י
סנירא ליה דדוקא קמט והרא״ש סבירא ליה דהוא מאמר כולל וכאילו אמר

ואצ״ל דאין מערכין ישנות וסדשוח זה בזה ועד״ר שם הוכחתי פירוש זה
להרא״ש ושמהאי טעמא גמי לא כמב רבינו שיבם "נמי" דהוה ליה לומר
(י) ויין ביין
דהרא״ש כמב דשנות בחדשוח "נמי" אסור עיי״ש ודוק:
טותר כר .משנה וגמרא שם דף ס׳ ע״א וז״ל המשנה נאמת ביין המירו
לערב קשה ברן ומפרש הגמרא דטינו בין הגימוח ופירש רש״י שאז מוססין

דרישה
(ט) אין טערבין מעט סירות כר .בב״מ דף נ״ט (ע׳ב> אין מערכין
פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים ואין צריך לומר חדשים בישנים
ופירש רש״י בעל הבית שאומר פירות שדה פלוני אני מוכר לך כך וכך
סאין לא יערבם בפירות שדה אחר ואין צריך לומר אם פסק למכור לו
ישנים שלא יערב בהן חדשים שהישנים יבשים ועושין קמת יותר
מחדשים עכ״ל וכן פירש נמוקי יוסף (לג .ד״ה מתני־) ורבינו עובדיה (פ״ד
פי־־א) ולפי זה לא נזכר כאן לא סירות יפין ולא רעים אלא שלא יערב
פירות של שדה זה בזה .ורבינו שכתב אין מערכין מעט פירות רעים
כו׳ בשיטת הרא״ש אביו אזיל שפירש דהא דקתני במתניתין אין מערבין
פירות כפירות היינו רעים ביפים והא דקתני אפילו חדשים בחדשים
מיירי אפילו כשהן שוים והם משני שדות והכי קאמר אין מערבין מעט
סירות רעים ביפים ומטעם זה אפילו חדשים בחדשים שהן פירות שוים
לגמרי נמי אין מערכין כל שהן משני שדות לפי שאי אפשר שלא יהיו
אלו טובים מאלו קצת :ומה שכתב רבינו ופירש רש״י אכל ישנים
כר .כבר כתבתי לשון המשנה דקתני ואין צריך לומר חדשים בישנים
וסבירא ליה לרש״י דהמשנה דוקא קתני וכמ״ש רש״י אחר זה (ס .ד־ה
מפני) בפירושו על המשנה דקתני ביין התירו לערב קשה ברך מפני
שמשביחו דפירש גם שם המשנה דוקא קתני קשה ברך ולא רך בקשה
ושגם חדשים בישנים דרישא דוקא קתני עיי״ש והרא״ש ורבינו סבירא
להו דגם שם לאו דוקא קתני ואדרבה רך בקשה מותר אפילו שלא בין
הגיתות .וצריך ליתן טעם מנא ליה להרא״ש לפרש הכי ונראה דהרא״ש
בשיטת הרי״ף והרמב״ס אזיל ומדבריהם מוכח דסבירא להו דהא דקתני
המשנה ואץ צריך לומר חדשים בישנים אינו ר״ל כשפסק עמו על
ישנים דאז לא יערב עמו חדשים אלא שהוא מאמר כולל וכאילו אמר
ואין צריך לומר שלא יערב חדשים וישנים זה בזה כי לכל אחד יש
מעלה מה שאין לחבירו הישנים טובות לאכילה יותר והחדשים לישן
יותר :ואשר כתבתי שכן מוכח ברי״ף ורמב״ם הוא זה משום דאמשנה
הנ״ל כתב הרי״ף (א ).ז״ל תנו רבנן אין צריך לומר חדשות עומדות
בשלש (פירוש שלש סאין בסלע) וישנות בארבע וקא מזבין מחדשות
דאין מערכין אלא אפילו חדשות מארבע וישנות משלש וקא מזבין
מחדשות דאין מערכין מפני שאדם רוצה לישנן עכ״ל הרי לפנינו
דמדהתחיל הברייתא וקתני אין צריך לומר חדשות כו׳ דמשמע דאלשון

המשנה קאי שמע מינה דסבירא ליה דמ״ש במשנה ואץ צריך לומר
חדשות בישנות אץ פירושו דפסק עמו אישנות דהרי הברייתא קאי עלה
לפרשו ואיירי בפסק עמו אחדשות וע״ב צריך לומר דסבירא ליה
להרי״ף דמ״ש במשנה ואין צריך לומר חדשות בישנות הוא מאמר כולל
ופירושו דאין מערבין אותן זה בזה .וכן מוכח מלשון הרמב״ם בהדיא
שהרי כתב בפרק י״ח דמכירה ז״ל אץ מערטן כו׳ עד ואץ צריך לומר
ישנים בחדשים אפילו הישנות ביוקר והחדשות בזול מפני שהלוקח
רוצה לישנן עכ״ל ודוחק לומר שגירסת הרמב״ם היה כן במשנה כתוב
בה ואץ צריך לומר ישנות בחדשות שהרי הרי״ף הביא לשון המשנה
כגירסת ספרים דיזץ ואפילו הכי כתב עליה הברייתא אלא על כרחך
צריך לומר כמ״ש :והרא״ש מביא לשון המשנה גם כן ואץ צריך לומר
חדשות בישנות וסיים בטעמו זה לשונו לפי שהישנות טובות לאכילה
(וטעם זה כתבו התוספות שם (ד׳-ה ואץ)) וכתב עלה ז״ל ונראה לי דאם
קנה ממנו חדשים שאסור לערב בהם ישנות מפני שהחדשים טובות
לישנן ורש״י לא פירש כן עכ״ל והמדקדק בלשונו רואה בעץ דהוה ליה
כאילו אמר פשטא דמתניתץ הוא דאסור לערב חדשות בישנות מפני
שהישנות'טובות לאכילה אבל נראה לי דעירוב ישנות בחדשות גם כן
בכלל מאמר זה שאמרו דאצ״ל חדשות בישנות וכמ״ש .והשתא אתי
שפיר דלא כתב הרא״ש תיבת "נמי" דנראה דישנות בחדשות "נמי"
אסור וגם רבינו לא כתב האי תיבת נמי בשמו משום דסבירא ליה דזה
הוא בכלל הלשון דואצ״ל זה ׳'כמו וה .וכיון דמוכח לפרש המשנה
דקתני ואין צריך לומר חדשות בישנות דהוה ליה כאילו אמר חדשות
וישנות בהדדי משום הכי נמי פירש הרא״ש הא דקתני במשנה אחר זה
דהתירו לערב יין קשה ברך דהרה ליה כאילו אמר קשה ורך דשניהן
מותר לערב זה בזה ודו״ק .ומהתימה דלא כתב הרא״ש הברייתא דכתב
הרי״ף הנ״ל ללמדנו דאפילו הן יקרות אפילו הכי אסור לערבן ונראה
דהיינו טעמא משום דרש״י (ד־ה ת־׳ר) גרס בברייתא איפכא וכדאיתא
בגמרות שבידינו בפרש״י שעליה וגם כן הוא ברש״י שהעתיקו ונדפס
סביב הרי״ף ז״ל אצ״ל חדשות מארבע וישנות משלש כו׳ וכן משמע
בנמוקי יוסף שם משום הכי לא רצה הרא״ש לנחות לגירסות וגם אין
נ״מ בזה לדינא דמאחר דכתב דלא דמי מעלה זו כמעלה זו ממילא
נשמע דאפילו היוקר אץ לערב בזול ודוק:
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בית יוסף חשן משפט רכה הלכות אונאה ומקח טעות בית חדש
ובין הגשות שנו ודברי רבינו בזה כדברי הרא״ש .ורש״י פירש מפני
שמשביחו .קשה משביח אח הרן לפיכך פשק עמו רן מערב עמו
קשה ודוקא קחני קשה ברך ולא רך בקשה פסק עמו קשה לא יערב
ט אח הרן

(יא) יג

ואהא דמי שנתערב
מים כיינו .גרסינן

בגמרא שס רבה ג] אמזיג ליה ממרא
שדריה לחטאה אמר ליה אטי והמגן
ולא למגר אף על פי שמודיעו אמר
ליה מזיגא דדי מידע ידע וכי מימא
דמייתי חמרא חייא ומערב טה עד
שלא יהא ניכר טעם [המיס] מ
אס כן אין לדבר סוף .ופירש רש״י
אס כן .דכולי האי חיישינן :אין לדבר
סוף .שאף המיס לבדם אסור למכור
לחטט שמא יערבם טין אלא לא חשו
חכמים אלא סמן שאני מוכר לו דבר
העשוי לרמות ט כמו שהוא עכשיו:

(יא)

(יב)

רסז

אין מערכין מים כיין וטי שנתערב וכר .משנה שם
מי שנחערב מים ביינו לא ימכרנו בחנוה וכר:
ובין הגתות וכר .בריימא ומימרא דרב שס וכל זה כחב

גס ברמב״ס בפרק י״ח ממטרה (ה״ו> רק דדין הישר בדבר
(כ*):
הנטעס כמט הרמב״ס אצל דין
,
יותר טוב לשתות מהל,שה וגם דמיו יקרים לפי עירוב יין לקשה ברן וכן הוא
שכשנותנין מעט קשה ברך הוא משביחו בגמרא .ואיכא לחמוה אדברי רטנו
ומתקיים יותר .אבל שלא בין הגתות לא .והרך
שלא כמט אדן עירוב יין קשה ברן
(יא) יב אין וכתבו כאן אצל דן עירוב מיס טין
מותר לערבו בקשה "■"לעולם:
מערבין מים ביין .ומי שנתערב מים ביינו לא ונראה דרטנו למד להורות כן מהא

ימכרנו בחנות אלא אם כן יודיע לקונה .ולא דאיתא החס רבה  pאמזיג ליה
ימכרנו לתגר אף על פי שמודיעו שמא ירמה בו חמרא שדריה לחנוואה אמר ליה אטי
אחרים( :י )3יג ובין הגתות מותר לערב בו מיס והתנן ולא לתגר אף על פי שמודיעו
בכל מקום ומקום לפי מה שנהגו בו אפילו עד אמר ליה מזגא דדי מידע ידע .שאני
יד,יא(ב> ובמקום שנהגו שכל נושן ט מים הרבה .וט תימא דמייתי
השליש והחצי:
חמרא חיא ומערב טה .עד שלא יהא
מי שקונה דבר טועמו תחילה מותר לערב בו
ניכר טעם המיס .אם כן .דלכולי האי
לעולם אבל אם אין הכל טועמין לא:
חיישינן .אין לדבר סוף .שאף המיס
לבדם אסור למכור לחנוט שמא
וכמקום
(יב) יא<ג> ומ״ש
שנהגו שכל מי שקונה דכד מועטו תחלה הותר יערבם טין ולא חשו אלא סמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמוס
לעו־כ כו לעולם וכו׳ .היינו דאמרינן בגמרא ושם) והאידנא דקא בו כמו שהוא עכשיו .והשתא מדקאמר רבה מזיגה דד מידע ידע
מערט שלא טן הגתות אמר רב פפא דדעי וקא מחלי רב אחא כלומר דבטעימחו טכר טעם המיס וליכא למיחש לרמאות כמות שהוא
בריה דרב איקא אמר הא מט רט אחא הוא דמטא רט אחא מתיר עכשיו אלמא דבמקומו הס נוהגים לטעום דאי לא נהגו לטעום אע״ג
בדבר הנטעס .ופירש רש״י בדבר הנטעם .שאדם טועם קודם שלקחו דמידע ידע מזיגה דדיה מאי הוי סוף סוף עשוי לרמוח ט אחרים
ויכול להבחין שנתערב ט .והרמב״ם בפרק י״ח מהלכות מטרה (שם> אלמא דבעירוב מיס טין נמי היכא דנהגו לטעמו וטעמו ניכר מומר
כתב כלשון הזה ואס היה טעמו ניכר מומר לערב בכל מקום שכל לערב וסטרא ליה לרטט דבעירוב יין קשה ברך נמי אם היה טעמו
דבר המכר טעמו מרגיש הלוקח עכ״ל .והא דרט אחא משיר בדבר ניכר דמומר לערב שלא טן הגסות היינו דוקא במקום שנהגו שהקונה
הנטעס אף על גב דבגמרא אמערב יין קשה ברן איתמר כתבה רטט טועמו מחלה ומשוס הט המתין רטנו וכתב דן הימר העירוב בדבר
גט עירוב מיס משוס דהוא הדין והוא הטעם .וכתב רטנו בסימן הנטעס לאחר שכחב דן עירוב יין קשה ברן ודין עירוב מיס טין
שאמר זה (ס״א) שכל אלו הדברים במקום שאין מנהג אבל במקום לאורויי דאתרווייהו קאי שמומר לערב בדבר שטעמו רכר ומרגיש
שיש מנהג הולטס אחר המנהג:
ודע דנש״ע
הקונה אוחו במקום שהכל נוהגים לטעמו ודו״ק:
סעיף י״ב כסב וז״ל לעולם אין מערטן מים טין וכו׳ והאי לעולם
ט״ס הוא וצדן להגיה בסוף סעיף הקודם לו וצ״ל ולפיכך מומר לערב אומו לעולם כלומר דטון שטעמו מרגיש הלוקח לפיכן מומר
לו למוכר לערב אומו לעולם אבל אי אפשר לומר דלעולס אין מערטן מים טין שהרי אחר כן כתב דטן הגמוח מומר לערב כשיעור
שדרכם לערב ופשוט הוא:

דרכי משה
(ב*) ועי׳ל סימן ר״ל

(אות א)

תשובת המדדכי בדין תערובות יין ביין:

פרישה
זה עם זה ונעשין טעם אמד אבל לאחר הניתוח שכבר קלט כל אמד ריחו
וטעמו אין משטחו אלא פונמו ע״כ וכמב הרא״ש ז״ל דאף על פי שהרן
הוא טוב יומר לשמות ונס דמיו יקדם יומר מהקשה אפילו הט מומר לערב
טן הגיחות לפי שכשנומנין מעט קשה ברן הוא משטס וממקיים יומר וכל
שכן רך בקשה שהוא משטחו עכ״ל אבל רש״י כמב בהדיא דדוקא קשה ברן
אבל לא איפכא (וכמ״ש בדרישה) וכן משמע מלשון הרמב״ם וד״ף .ורטנו
כמג כטטת הרא״ש והוסיף וכמב דרך בקשה מומר לערב לעולם נראה שלמד
זה מדכמב הרא״ש סחם וכל שכן רן נקשה שהוא משטחו לשמות ומזה הטעם
סטרא ליה דמומר לעולם אף שלא בשעס הנימוס דכשבא אדם לקנוס ממנו
יין קשה ניחא להקונה מסתמא שיערב בה מעט רן שיהא נוס לשמות ונס
דמיו יקדם .וגם י״ל דרטנו דייק כן לטרוש הרא״ש מהמשנה דמדסמם וקמני
דהמירו טין לערב כו׳ דהוה ליה לפרש דהיינו דוקא טן הנימוס אלא ודאי
פירוש המשנה דקמני המירו לערב קשה ברן הוא כאילו אמר מומר לערב
קשה ורן זה טה דומה למה שפירש הרא״ש הדשא דקמני בפירוש חדשות
טשנות וכמ״ש בדרישה (ס״ט ד״ה ומנדל) ומשום הט כמג סמם משום
דהימר רן בקשה הוא מומר לעולם ואף שבקשה ברן אינו לעולם סמך אהטעס

שכמב מפט שמשטחו אבל אי לא איירי המשנה נם בעירב רן בקשה ודאי
(יא) אין טנגרבין טים ביין וטי
לא הוה ליה לסמוס אלא לפרש ודו״ק:
שנתערב בו׳ .משנה שם ופירש רש״י לא ימכרנו בחנות הוא עצמו לא ימכרנו
פרוטה פרומה אלא אם כן יודיענו לכל אחד ואחד הבאים לקנוס ממנו שמיס
מעורטן ט ולא ימכרט למגר הכל טחד אף על פי שמודיעו מפני שהוא לוקחו
למכרו במנוח וירמה אומן שלא יודיע להן עכ״ל .ואף דהמשנה קמט ולא למגר
אף על פי שמודיעו שאינו אלא לרמוס שינה רטנו וכמב שמא ירמה כו׳ דסטרא
ליה דהט קאמר דהמנר ודאי אינו קונה להחזיק לעצמו אלא למכרו לאחדם
ואז יש למוש שירמה וכאילו אמר שאינו אלא למכור ומזה יש ללמוד דדוקא
למגר אסור למכרו אבל לבעל הטס מומר למכרו לו טמד כשמודיעו ודו״ק:
(י )3הותר לערב בו׳ .לשק הגמרא רב אחא מחיר בדבר הנטעם ואף על
פי דרט אחא אעירב יין טין קאי משמע לרטנו דהוא הדין בעירב מים טין:
ומשיר לעולם .פירוש אפילו שלא טן הניחוח ומיהו דוקא בשיעור שגרגש
בחוש הטעם וק״ל .ואמדנן שם בגמרא דלא חיישינן שמא הקונה אוחו יוסיף
עליו מעט יין ויבטל טעם המים וירמה מ אחדס דאינו אסור אלא דבר
שיכול לרמות כמו שהוא דאס לא כן אין לדבר סוף:

הגהות והערות
ד] עיין הגהות והערות אות ג:
ג] בגמרא שלפנינו הגירסא "רבא" ,וכן כתבו תוספות שם דרבא גרסינן עיי״ש .ועיין דקדוקי סופרים שם:
שלא יהא ניכר טעם המיס" הוא מפירוש רש״י שם ,ועפי״ז הוספנו לתיבת "המים":

ה) האי "עד
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רסח
(יג)

כית חדש השן משפט רכה הלכות אונאה ומקרו טעות בית יוסח
אין מערכין שפרי יין כיין וכו׳ .משנה ואוקימחא דגמרא

שם ומשמע בגמרא דאפילו מודיעו שהוא מפרג שמרי מגיח
זו בחדת זו אסור שמא ירמה ט אחרים אבל יכול לערב השמרים
עם היין שכמוך אומה מטח אפילו לא הודיעו:
(יד) התגר נוטל מחמשה
גרנות וכו׳ עד ואין כני
השוק יכולין לעככ עליו .משנה
וגמרא שם:
(יח) הקונה מחכירו הכית יין
או של שמן וכו׳ .חזר
וכמב דין זה משוס שמן לומר דכשס
שהדין טין בדבר זה כן הוא בשמן.
ועוד לפי שכמב כאן אפילו אם הוא
מוכר בשעה שהוא צלול דהכי אימא
בפרק המפקיד (דף מ׳ ):גט שמן
וקאמר רטנו דהוא הדין גט יין.
והדין הראשון הוא סוף פרק הזהב
גט יין ולהט פלגינהו רטנו למרמי
נט אבל לטנא אין לחלק טן יין
לשמן וכמ״ש הרא״ש במסקנת דבריו
בפרק המפקיד ומטאו ב״י:

(יח) פוו,יט—כ הקונה מחבירו חבית של יין או שטן סתם
וכו׳ אפילו אם טוכר כשעה שהוא צלול
וכו׳ אכל אם טכר לו הרבה שטן כיחד וכו׳ .כפרק המפקיד
(ג״מ מ ).חנן המפקיד פירות

(יג) טו אין מערכין שמרי יין ביין אפילו אם
קנה ממנו שתי חביות של יין .אין מערבין שמרי
חבית זו בשל זו לפי ששמרי חבית זו מקלקלין
חבית אחרת .אבל אם קנה ממנו חבית של יין
המדה בכך וכך כשבא למדוד יכול לערב
השמרים עם היין ומודד לו הכל ביחד:
(יד) טז התגר נוטל מחמשה גרנות ונותן למקום
אחד או מחמשה גתות ונותן לחבית אחת שהכל
יודעים שלא גדלו כולן בשלו ובחזקה זו קונין
ממנו .ובלבד שלא יכוין לקנות הרוב ממקום
הטוב כדי שיצא עליו קול שהוא קונה הכל

ממקום הטוב וקונה גם ממקום הרע ומערבו
עמו( :כוו) יז מותר לברור הפסולת מתוך

הגריסין ומן הקטנית כדי שיראו יפים שזהו דבר
הנראה לעין ויכול הלוקח לראות ולהבין כמה
שוות יותר בשביל שהוציא מהם הפסולת וטוב
הוא לו לעלות בדמיהם כדי שלא יצטרך לטרוח ולבררם .ובלבד שלא יברור
<טז) יה ומותר לחנוני לחלק קליות
העליונים ויניח הפסולת בתחתונים:
(יז) ויכול למכור בזול יותר
ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו:
מהשער כדי שיקנו ממנו ואין בני השוק יכולין לעכב עליו <ג):
(יח) ימ-ב הקונה מחבירו חבית של יין או שמן סתם המדה בכך וכך מותר

אצל חטרו הרי זה יוציא לו חסרונות
וכו׳ יוציא לו שלשה לוגין שמן למאה
לוג וממצה שמרים לוג ומחצה בלע
אס היה שמן מזוקק אינו מוציא לו
שמרים רט יהודה אומר אף המוכר
שמן מזוקק למטרו הרי זה מקבל
עליו לוג ומחצה שמרים למאה וכמט
הרי״ף (« ).והרא״ש (סי׳ טס והלכה
כתנא קמא .ובגמרא סס ):אמר אטי
כשממצא לומר לדברי רט יהודה
מומר לערב שמרים ופירש רש״י
המוכר שמן למטרו סחס בעח שהוא

מזוקק ששקעו ושקטו שמריו מומר
לערב ולבלבל שמרים המשוקעים
שיחזרו ויתערט ויצאו עם השמן חון
המדה ורב פפא אמר איפכא
מסחברא לדברי חכמים מומר לערב

שמרים .וכמב הרא״ש וסי׳ י!)
והלכמא כרב פפא דבמראה הוא
ומומר המנוני לערב ולבלבל השמן
שהוא מוכר כדי שימכור השמרים
שבמטח עם השמן והכי נמי אמרינן
בסרק הזהב (ס ).גט יין דאין
מערטן שמרי יין זה טין של מטח

דרסי משה
(ג) כתב רבינו ירוחם נתיב ל״א ח״ו <קא ע״ד) אם שני בני אדם דרים בעיר אתת והאחד רוצה להלוות במעט רבית יותר מוזבירו לא
מצי מעכב עליו כדאמרינן פרק לא יחפור <ב״ב כא!> לענין חנוני .ועיק במרדכי פרק לא יחפור <סי׳ תקיג>:
פרישה
(יג) אין סערבק שפרי יק ביק כר .לשק המשנה סוף פרק הזהב
ונשבשי לשונו בדרישה והארכשי בביאור דעש רטנו מ״ש כאן ובסמוך
מסעיף י״ש והלאה ובביאור דעש הרמב״ס והטאו רטנו שם ס״ן וכאן
בפרישה אקצר ואכשוב פירוש סרטי דבריהן^ :מ״ש אק מערכין שמרי
יין ביין .ר״ל שמרים של שטש זו אסור לערבן טין של שטש אשרש

ומה שכתב רבינו אפילו אפ
וכן כשב הרא״ש סי׳ מ> בהדיא:
קנה טמנו שתי כר .פירוש אף על גב דשמרי כל שטש מושר לערב
מקלקלין
טין שלו לא אמרינן טון שקנה ששיהס כשטש אשש דמי וק״ל:

יכול לערב השמרים כוי.
חבית אחרת .פירוש ק של שטש אשרש:
פירוש אפילו אינו מודיעו וכל שכן אם מערה יק משטש זו לחטש אשרש
(יד) התגר גומל מחמשה גרנות כר.
שנישן שמטו למוכו ודוק לקמן:

(טו) מותר לברור כר שזהו דבר הנראה .נס
משגה שם דף ס׳:
(טז) ומותר לחנוני כר .משנה
זה משנה וגמרא שם והלכה כשכמים:
(יז) ואין בני השוק יכולין לעכב כר .אסילוק קליות ואמטרה
שס:
סול קאי ולאפוקי מאבא שאול שאסר שם מפני שמקפש בזה פרנסש חנוני

סטרו עיי״ש:

דרישה
(יג) אק מערבק שטרי יק ביין כר אבל א& קנה ממנו הבית כר.
כעין זה כתב רבינו עוד בסמוך סעיף י״ח וי״ט לענק שמן וכתב אח״כ
דבט הרמב״ם <פי״ח ה״ו )1הפליג עליה .ומקור דק עירוב שמט יין מפרק
הוהב ומקור דין עירוב שמרי שמן מפרק המפקיד (ב״ס  ):0ובק לרא״ש
(סי׳ יז> ובק לרמב״ם למידים השמועות זה מזה ודינים הנאמטם ביין
לשמן ובן להיפך .וז״ל המשנה (בהזהב דף ם׳) אין מערבק שמרי יין
ביק אבל נותן לו את שמטו ובגמרא נותן לו את שמטו והא אמרת
רישא אין מערבי! כלל כו׳ א״ר יהודה הכי קאמר אק מערבק שמטם
של אמש בשל יום ולא של יום בשל אמש אבל נותן לו את שמריו
ופירש רש״י דאמש ויום לאו דוקא אלא משום דשתם אמש ויום משתי
חביות הן ואמר ששמטם שנשארו בחבית זו אין מערכין אותן בחבית
אחרת של יין לפי ששמט יין של זו מקלקלין יין אחר .ובפרק המפקיד
(דף מ׳) תגן יוציא לו לוג ומחצה שמרים כו׳ אם היה שמן מזוקק אינו
מוציא לו שמרים כר רבי יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחבירו
מקבל עליו לוג ומחצה שמטם למאה ובגמרא אמר אביי לרבי יהודה
מותר לערב שמרים והיינו .טעמא המקבל דאמר ליה אי בעי לערובי לך
מי לא ערבי השתא נמי קביל לדברי חכמים אסור לערב שמטם והיינו
טעמא דלא מקבל דאמר ליה אי בעית לערובי לי מי הוה שרי לך השתא
נמי לא קבילנא אמר ליה רב פפא אדרבה לדבט חכמים מותר לערב

שמרים והיינו טעמא דלא מקבל דאמר ליה מדלא ערבת לי אחולי אחלת
לי לרבי יהודה אסור לערב שמרים והיינו טעמא המקבל דאמר ליה אי
בעית לערובי לך לא שרי לי קבולי לא מקבלת זבק ודבין תגרא אקרי
ע״ב .ופירש רש״י  0יוציא לו בו׳ המפקיד שעירב יין הפקדון עם יינו
ינכה לנפקד לוג ומחצה לשמטם :רבי יהודה אומר אף בו׳ .כלומר כשם
שהמפקיד מנכה להנפקה כך המוכר לחביט שמן ונותן לו תמיד כשהוא
צריך והוא מזוקק מנכה ללוקח לוג ומחצה מחמת שמרים (ומדקתני רבי
יהודה אומר כו׳ שמע מינה דלדבנן מוכר אינו מנכה ללוקח כלום) :מותר
לערב .המוכר לחבירו סתם בעת שהשמן מזוקק ושמטו משוקעים מותר
לו לערבו ולבלבל השמטם המשוקעים שיחזרו ויתערבו ויצאו עם השמן
בתוך המרה .ופסקו הרי״ף <כג ).והרא״ש (סי׳ «ו> הלכתא כתנא קמא דר״י
וכתב עוד הרא״ש (סי׳ יז> זה לשונו והלכתא כרב פפא דבתראה הוא
ומותר החנוני לערב ולבלבל ז] ממה שהוא מוכר כדי שימכור השמטם
שבחבית עם השמן והכי נמי אמטנן בהזהב גבי יין דאין מערבין שמטם
שבחבית זו ביין של חבית אחרת אבל נותן לו את שמטו של אותה חבית
עכ״ל הנה הלך הרא״ש ו״ל בשיטת רש״י ובשיטתו הלך רבינו:
והרטג״ם נראה לי הפסק גם כן כאוקימתא הרב פפא שהיה בתראה אלא
דסבירא ליה ההלכה כרבי יהודה וטעמו נראה לי משום דלא מצינו
דהזכיר הבינו הקדוש המסדר המשניות דברי חכמים בהמשנה בהמפקיד

הגהות והערות
ו] גרש״י שלפנינו לא מצאנו:

זז לפנינו ברא״ש ולבלבל "השמז":

טור <מכון שירת דבורה>  -כ (חו״מ רה ־ רנח) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 297הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בית יוסף השן משפט רכה הלכות אונאה ומקח טעות כית חדש
אמרח אכל נותן לו אח שמריו של אומה חכיח ואס יש לחלק בין

רסט

(יט) אבל אם מכר לו הרבה שמן ביחד ונותן לו מעט מעט
וכר .משנה כפרק המפקיד מי שהפקיד שמן אצל חבירו
וערכו עס שלו אס היה שמן מזוקק אינו מוציא לו שמרים רבי יהודה
פליג ואמר דמוציא לו שמרים וכשס שאמרו שמרים במפקיד כך אמרו
במוכר שהמוכר שמן למטרו ונותן לו

עכירות דיין לעכירוח דשמן מהן דהכא אין ראיה שהמוכר שמן
לחכירו כעח שהוא מזוקק שיכול לערב ט שמריס דשאני הכא שלקח
השמן בשעח טח הכדים שכל השמן בחזקת שהוא עכור והמנה עמו
לימן לו כל השנה להסתפק ממנו
ובאותוזמן יצטלל השמן ובהא למוכר לערבו כדי שיתערבו השמרים המשוקעים ממוך חטוחיו כשהוא מסתפק תמיד
אוצר היזכפה :י
קאמרי רבנן דמומר לערב טי 1בחבית וימדוד הכל ביחד אפילו אם מוכר בשעה והוא מזוקק הרי הלוקח מקבל עליו
שלקחו בשעת עכירות אף על סי שהוא צלול:
(יט) ובלבד שלא יערב שמרי לפחות לו לוג וממצה מחמח שמרים
שההסתפקות סמן צלילותו ומיהו חבית זו בשל חבית אחרת כדפירשתי לעיל (סי״ג> .למאה לוג ובגמרא סליג רב פסא
מדקאמר מלמודא אי ערבת לי אבל אם מכר לו הרבה שמן ביחד ונתנו לו מעט אדאטי ומפרש לדברי חכמים מותר
מעיקרא הוה מזטננא ליה וסלקא מעט מתוך חביותיו ונתנו לו הכל צלול אינו לערב שמרים פירוש המוכר שמן
דעתך דאיירי בחנוני אלמא [אפילו] מנכה לו בשביל השמרים שהיה יכול לערב בו לסבירו סתם בעת שהוא מזוקק
ששקעו ושקטו שמריו מותר לו לערב
בשעה שהשמן מזוקק מומר לערב ט
שמריו ולמכרו עם השמן עכ״ל והשחא מה שהשוה רטנו יין ושמן ולבלבל השמרים המשוקעים שיחזרו ויתערבו ויצאו עם השמן במוך
להתיר לערב שמרים שבחטח וימדוד הכל טחד ואפילו אס מוכר המדה והיינו טעמא דלא מקבל דאמר ליה מדלא ערבת לי אחולי
אחלת לי ולדברי רט יהודה אסור לערב שמרים שבחזקת מזוקק לקחו
בשעה שהוא צלול ממאר בדברי הרא״ש שכתבתי:
(יט) (כ) ומ״ש אבל אם טכר לו הרבה שטן ביחד ונתן לו ממנו וזה מקלקלו והיינו טעמא דמקבל עליו לוקח לוג ומחצה שמרים
מעט טעט וכו׳ אינו מנכה לו בשביל השטרים בשלא ערט ונמנו לו מזוקק דאמר ציה מוכר אי בעינא לערוט לא
שהיה יכול^ערב בו וכו׳ .כסב כן משום דאהא דתנן (נג) רט שרי לי לערוט לך קטלי נמי לא מקבלת עלך חסרון השמרים בממיה
יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחטרו כל ימות השנה וכו׳ אס כן מה אשתכר הרי השכר כלה בשמרים .וכתב הרא״ש והלכה
פירש רש״י כשם שאמרו במפקיד בן אמרו במוכר שהמוכר שמן כרב פפא דבמראה הוא ומומר המנוני לערב ולבלבל השמן וכו׳ עד
לחטרו ונותן לו ממוך חטותיו כשהוא מסתפק תמיד והוא מזוקק אלמא אפילו בשעה שהשמן הוא מזוקק מותר לערב ט שמריו ולמכרו
הרי הלוקח מקבל עליו לפחות לוג ומחצה מממת שמרים משמע עם השמן עכ״ל והיינו משוס דהלכה כחכמים לגט רט יהודה ומומר
דלמנא קמא דפליג עליה אינו מנכה לו כלום בשטל השמרים וכבר לערב לכמחלה כשהוא מודד לו אבל אם לא ערבס תו לא מקבל
לוג וממצה למאה לוג דמדלא ערבו לו מחל לו וז״ש רטנו
נתבאר דהלכה כתנא קמא:
אבל אס מכר לו הרבה שמן טחד וכו׳ דאע״ס דהיה יכול לערב
לו השמרים כשמכרו לו מכל מקום עכשיו שלא ערבס הרי מחל לו .מיהו משמע מלשון רטנו שכתב אבל אס מכר לו הרבה שמן טחד
ונתן לו מעט מעט וכו׳ דהיינו דלקת ממנו להסתפק מעט מעט והשמן איננו בעין המס הוא דאינו מנכה לו בשטל השמרים אבל
אס השמן הוא בעין ביד הלוקח לא הויא מחילה טון שעדיין יכול לערב השמרים בשמן וכן כתבו התוססות וז״ל בד״ה לדברי חכמים
ולרב פפא דאמר דטעמייהו משום ממילה סבר דהשמן אינו בעין דאילו הוה בעין לא שייך טה מחילה עכ״ל אלא דכחט עוד אי נמי
סבר דאף על פי שהוא בעין שייך טה מחילה טון דמדדו מזוקק עכ״ל אבל מדברי רטנו שדקדק לכתוב ונמן לו מעט מעט משמע
שבא לומר דטון דהסמפק ממנו מעט מעט ואינו בעין לפיכך הוי מחילה הא לאו הט לא הוי ממילה וכשינויא קמא דתוספות:

פרישה
(יט) ב׳ 6ל חבית אחרה .פירוש מטח אחרת של יין לא של שמרים ודוק:
ונותן לו
אבל א :פכר לו הרבה שפן כר .והוא הדין יין וק״ל:
נט כר .פירוש שקנה ממנו מאה מדוח ונתן לו מדה אמר מדה
פעם
אינו פנכה לו בשביל השפרים.
מל פעם שצריך לקת מדה אמת:

דיכול לומר לזה מדלא ערבס לי מתלה בכל פעם שמדדח לי אחולי אחלח
לי ומה שסיים רטנו וכתב ז״ל אינו מנכה לו בשביל השמרים שהיה יכול
לערב ט כתב כן לנתינת טעם וכאילו אמר אינו מנכה טון שהיה יכול
לערט כר .גם כתט להבדל ולדיוק ללמדנו דדוקא השמרים שהיה יכול לערב ט

דרישה
והמשנה והברייתא והסוגיא דפרק הזהב אזלי אליבא דרבי יהודה שפיר
ומה שהלק הרמב״ם וכתב תחלה אסור לערב ואח״ב כתב ואם עירה
כו׳ מותר וגם הוסיף איסור עירוב אפילו שמרים בשמרים נלע״ד דלמד
הכל מסוגיא דפרק הזהב הנ״ל כי משנה דקתני אק מערבין שמרי יין
ביק מפרש רב יהודה דהכי קאמר אק מערכין שמרים של אמש כשל
היום כר וזה הלשון משמע דאפילו השמרים עצמן אסור לערבן בכהאי
גוונא אלו לתוך אלו וזה ע״כ מיירי כשבא לערב מחבית זו לחבית זו
ולמכרם יחד דאק דרך למדוד השמרים לאחדים מדות מדות שתאמר
שבשעת מכירת מעט מעט איירי וגם אין טעם לעירוב אלו לתוך אלו
בשעת המדידה מעט מעט דדוקא בעירוב שמרים לתוך יק רגילין לערכן
בשעת המדידה למכרו אגב היין ודומה דהכי קתני אבל נותן את שמריו
לתוכו דהיינו כשבא לערות כל החבית לחבירו וקאמר דאחד ששפה
המוכר כל היק מחביתו לחביתו דהלוקח אזי מותר לערות לבסוף גם
שמרים דאותו יין עצמו לתוכו .והרי לפנינו שני הדינים דכתב הרמב״ם
דאסור לערב אפילו שמרים בשמרים של אמש בשל יום ור״ל דשתי
חביות וכמ״ש רש״י הנ״ל ושבאם מערה כל החבית יחד דמותר ליתן
בסוף שמרים בתוכו .ומ״ש בתחילה אסור לערב שמרים בתוך יין ושמן
זהו מיירי אפילו בשמרים ראותה חבית עצמה ומיירי כשמודד לו מעט
מעט דאז אסור לו לערב השמרים ביין כדי למז־דן יחד ולמד זה מדברי
רבי יהודה דפרק המפקיד דאמר המוכר שמן מזוקק מקבל עליו לוג וחצי
שמרים ופירש רש״י דלא התנה עמו למוד השמן מזוקק אלא למכור

לו מעט מעט יין או שמן סתם והמוכר מודד לו מחביתו מעט מעט
כשהיה צלול וקאמר דמנכה לו בסוף לוג וחצי למאה לוג וסבירא ליה
כאוקימתא דרב פפא דהיה בתראה דסבירא ליה דלמאן דאמר דאוסר
מתחילה לערב ס״ל דצריך הלוקח לקבל עליו לבסוף שמרים מוכח מזה
דאסור לערב שמרים דרך מכירתו מעט מעט אפילו מאותה חבית עצמה
ומהאי טעמא נראה דקיצר רבינו וכתב סתם בלשון הרמב״ם אסור לערב
כו׳ ולא הזכיר אמש בשל יום כלשון הגמרא והרסב״ם שם (ואכתוב
לשונו בסמוך) משום דסבירא ליה דכל עירוב אסור אפילו מאותה חבית
עצמה אם לא כשמעדה כל החבית יחד ומ״ש הגמרא והרמב״ם אמש
בשל היום אשסריס כ״כ וכמ״ש הדמב״ם בהדיא בשמרים ולא כתב כן
בתחילת דבריו בעירוב יין משום דאין דרך שמרים למכרן מעט מעט
במדה כי אם הכל יחד וכמ״ש ואין איסור בהן אלא לערב משתי חביות
יחד דיקלקלו זה בזה .ועיין מה שכתבתי עוד בסמוך בסעיף כ׳ בביאור
דברי המגיד משנה והוכחתי דמה שכתב המגיד משנה שם דיש מי
שפירש כו׳ הוא כפירוש רבינו להרמב״ם על פי מה שכתבתי מכל וכל
ושאותו פירוש תפס המגיד משנה לעיקר עיי״ש .גם הב״י כתב בשם בעל
המרשים דהרמב״ם פסק כרבי יהודה עיי״ש אך דבריו סתומים והב״י דחה
דבריו וכתב דגם הרמב״ם פסק כחכמים ובאוקימתא קמייתא ועל דרך
שכתב המגיד משנה בפירוש הראשון שאכתוב בסמוך וגם שאר דברי ב״י
בזה הן קצרים וסתומים ומעורבבים ואשר כתבתי כאן ואוכיח אותו בסמוך
בסעיף כ׳ מכמה קושיות הוא הפירוש המדוייק בעיני ודוק:
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ומ״ש אבל מנכה לו בשביל הקטחים וכר .נריימא רארקיממא
דגמרא נסרק המפקיד:
(כ) ודזרמב״ם כתב אסור לערב שמרים וכר .נראה דפוסק

ומ״ש אבל סננה לו בשביל הקטחים הצפים עליו בנוה דברים
אמורים שקנאו מטנו בשעת הבדים וכר .שם (ע״נ) חנא אמד
הלוקח ואחד המפקיד לפקטים דכי היכי דמפקיד מקנל פקטים לוקח

כסמס משנה דקוף פרק הזה 3אין מערכין שמרי יין ביין אבל נמי מקנל סקטים והמלא רני יהודה אומר לא אמרו שמן עכור
לוקח וווזזל
שהה ייוהח
כלכד »זררהי
 tUלמוכר י\דז-
’
.
י
!
. .
מקנל
אלא
נומן לו אח שמריו ומנא כיין והוא
כשמכר לו אילו היה נותן לו הכל ביחד אבל עליו לוג ומחצה שמהם נלא פקטים
הדין כשמן וכדמפרש לה רג יהודה
מנכה לו בשביל הקמחים הצפים
עליו :לא קשיא הא ההי 3ליה זוזי כחשה
דאשור לערב שמרים של חכימ זו
(כ) במה דברים אמורים שקנאו ממנו בשעת וקא שקיל מיניה כניסן ה מדה
3חבימ זו אפילו של אמש נשל היום
ושל היום נשל אמש ולא מינעיא הבדים שדרכו להיות עכור אבל אם קנאו לאחר דמשה הא דיהיכ ליה זוזי כגיסן וקא
שמרים כיין ונשמן אפילו נל שהוא שהוא צלול אף בשביל הקמחים אינו מנכה לו .שקיל מיניה כניסן ה מדה דניסן.
פסולת
פקטים.
רש״י
דאסור אלא אפילו שמרים כשמרים והרמב״ם ז״ל כתב אסור לערב שמרים בין ביין ופירש
הגרעינים הצפין על פני השמן:
אסור לערכ דלא שה אלא כדקמני
סיפא דממנימין אכל נוחן לו את שמהו פירוש דכמערה מכלי אל לוקח מקכל פקטים .אס מכר לו שמן סחס יקכל ממנו שמן עם
כלי נומן שמהו למוכו .והוא הדין כמוכר סחם נשעה שהוא צלול פקטים :לא אמרו שמן עכור אלא למוכר .לא אמרו הפסד עהרח
דלא יערכ כשעח מדידה וימדוד הכל כימד דזה נמי ודאי אסור וכדמנן השמן אלא למוכר :כי מדה דמשה .כשער הדמים של חשה שהוא
אין מערכין שמה יין כיין וה״ה כשמן וממנימין דהמפקיד דפליגי בזול וסמס שמלם עכוהם וקיכל עליו פקטים :הא דשקיל מילה
כה רכי יהודה וחכמים מפרש לה הרכ כמפרש ואומר שמן מזוקק כניסן .כשער של לסן ביוקר דדרך כל השמנים להיוח מזוקקים נלסן
ומה
אני מוכר לך והחס הוא דהלכה כחכמים דאינו מקכל עליו לוג ומחצה והלוקח סחס והמוכר סחס אין מוכר אלא מזוקק עכ״ל:
שמהם למאה לוג הון שפירש לו שמן מזוקק משמע דאין מקכל שכתב רבינו בשם הרטב״ם .הוא נפרק י״ח מהלכות מכירה
עליו שמהם ופסק כארי דלדנה חכמים אסור לערב שמהם וכסמס
ממנימין דסוף סרק הזהכ אכל מכר לו שמן סתם אף על פי שמכר
לו נעח שהוא מזוקק מודי רכנן שמקכל עליו לוג וממצה לכל מאה
לוג ואע״ס שככר נמן לו מעט מעט ונסן לו הכל צלול ואינו כעין
אפילו הה מנכה לו נשכיל השמהס .והשתא כהא פליגי דלהרא״ש

(ה״ח-י) ומחלת דנהו שכמכ אסור לערכ שמהס כין כיין נין כשמן
וכו׳ כיין ממלמיךהיא כסוף פרק הזהב (ס ).אין מערכי( שמה יין
הין אכל נותן לו את שמהו ומפרש כגמרא דהה קאמר אין מערכין
של אמש נשל יום ושל יום כשל אמש אכל נותן לו את שמהו מלא
נמי הה רה יהודה אומר השופה יין לחהרו הה זה לא יערג של
אמש כשל יום ולא של יום נשל אמש אכל מערכ של אמש כשל

אמש ושל יום כשל יום ופירש רש״י של אמש .מיין ששפה אמש ונשארו השמהס אין מערהן אומו הין ששפה היום ששמה יין זה
מקלקלין יין אמר :אכל נותן הוא לו אח שמריו .שליין עצמו ויום ואמש לאו דוקא והוא הדן ליום ויום משמי חהוח אלא אורחא
דמילמא נקט דסמס יום ואמש משמי חהות עכ״ל .והרמכ״ם נראה שמפרש גם כן דוס ואמש לאו דוקא ולא קפיד אלא אשמי חהות
ומ״ש דכשמן נמי אסור לערכ היינו כארי דאמר (« ):כשממצא לומר לדנה חכמים אסור לערב
אפילו לער־נ שמה זו כשמה זו ח]:
ופסק כמותו משוס דהוא מאה דמלמודא טפי מר־כ פפא .וכנוסמי דדן כספה הרמכ״ס כתוכ אכל אס עירה היין מכלי אל כלי נותן
שמהו לתוכו ומשמע דדוקא הין הוא דשה אכל לא כשמן דרין דאיממר איתמר כשמן דלא איתמר לא איתמר:

פרישה
וט״ש
אינו מנכה אכל הקממיס דאין דרך לעת נו מנכה כלמפיק וק״ל:
בשביל הקמחים .כגמרא אימא פקטים והרש רש״י ססולח הגרעינין:
(כ) בד״א שקנאו מטנו בשעת הבדים שדרכו להיות עכור .פירוש
עכור מקמחים אכל לא משמהם .ושעם הכדים היינו חשה שסחם  .שמנים
עכוהם והם בזול וזה הלוקש לקש ממנו השמן בזול כשער של חשה ונוטל
השמן ממנו בניסן שאז השמנים צלולים להר מנכה לו קמחים אבל אם לקחו
ממנו בשער של נישן שכל השמנים ביוקר רק שהם צלולים אינו מנכה לו

כלום כך מפורש בגמרא על פי פירוש רש״י והוא דעח ררנו ודו״ק:
והרטב״ם כתב אסור לערב כו׳ עד סוף הסיטן .בפרק י״ח דמכירה.
והאור דבריו נ״ל דהה הוא אסור לערב שמהם הן הין כו׳ כלומר המוכר
שמן או יין לחררו אפילו סמם שלא השנה עמו למכרו לו מזוקק אסור לו
לערב ולבלבל השמהס המשוקעים שיחזרו ויחערבו ויצאו עם השמן בחון
המדה (ומכ״ש שאסור לערב שמה חהח זו בחהח יין אחרח) .ועיין דהשה
שהוכסחי פירוש זה ולא כב״י ודו״ין:

דרישה
(כ) והרטב״ם כתב אסור לערב שטרים בין ביין בין בשטן כר
עד סופו .כן כתב הרמב״ם שם בפרק י״ח דמכירה אלא ששם פירש
יותר וכתב ז״ל ואפילו שמרים של אמש בשמהם של יום אסור .וכתב
המגיד משנה שם ז״ל אסור לערב שמרים כוי ברייתא שם ובהלכות וסוף
הברייתא אבל מערב של אמש בשל אמש ושל יום בשל יום ופירש דש״י
דיום ואמש לאו דוקא אלא חילוק הכלים הוא שיש להקפיד מהבית
להכירו וז״ש המחבר אבל אם עירה היין וכו־ .המוכר להכירו שמן
מזוקק כו׳ פסק דלא כרבי יהודה דמתניתין דפרק המפקיד וכן דעת
ההלכות שם ויש מי שפירש שאפילו רבי יהודה מודה באומר לו שמן
מזוקק ולא חולק אלא באומד שמן סתם ונתן לו בסתם מזוקק ונשארו
בידו השמרים ואומד רבי יהודה שנותן השמרים ופוסק רבינו כאוקימתא
קמא דאמרינן לדברי חכמים אסור לערב השמרים וזהו שכתב למעלה
אסור לערב שמרים ביין ובשמן .מכר לו שמן סתם כו׳ זה נתבאר שם
עכ״ל הם"מ :והגה דברי המשנה והברייתא והגמרא ואוקימתא קמא

ויש מי שפירש שאפילו רבי יהודה מודה באומר שמן מזוקק כו׳ עד
ופסק רבינו כאוקימתא קמא דאמרינן לדברי חכמים כו׳ ור״ל דפסק
הרמב״ם כחכמים מדסיים וכתב עליו ז״ל וז״ש למעלה אסור לערב
שמרים ובו׳ ור״ל כדברי חכמים דנקט דאמרו אסור לערב כו׳ וקשה
מאחר דלפי זה בסתם שמן הוא דפליגי ואמרו חכמים דלא יקבל שמרים
ואיך כתב דפוסק כחכמים הלא הרמב״ם כתב בהדיא דבשמן סתם מקבל
עליו .השני׳ בהתחלת דבריו כתב ז״ל אסור לערב בו׳ ברייתא שם דלא
יערב אמש בשל יום כו׳ הרי דפירש דברי הרמב״ם במה שכתב אסור
לערב דהיינו מחבית של זה ליין או שמרים של זה משום דמקלקלו
ובסוף דבריו כתב ו״ל ופסק כאוקימתא קמא ראסור לערב שמרים וו״ש
למעלה אסור לערב שמרים ביין ובשמן כו׳ משמע ומוכח דפירש האסור
לערב דכתב הרמב״ם אפילו בחבית אחת דהא מזה איירי שם בהמפקיד
המשנה והנהו האוקימתות ודוחק לומר דכוונת המגיד משנה במה שכתב
וזה שאמר למעלה כו׳ אינו אלא לומר דמ״ש דאסור לערב שמרים בשמן

ובתרא דפרק המפקיד ודפרק הזהב כבר כתבתי גם ביאור דברי הרמב״ם

הוא מפרק המפקיד דאילו מההיא דפרק הזהב הנ״ל לא משמע אלא

כפי הנלענ״ד הכל תמצא מבואר לפני זה בדרישה בסי״ג ועתה באתי איסור שמרים ביין ומשמן לא איירי ראם כן לא הוה ליה להמ״מ להזכיר
להוסיף ולבאר דברי המ״מ הללו כי קצרים גם סתומים הם מאד גם' כאן איסור עירוב שמרים ביין .ועוד דאכתי קשה כיון דמכאן מוכח
מעורבבים ואי אפשר להולמן לענ״ד כסי מה שהן מוצגים לפנינו כנ״ל .דאפילו במוכר יין ושמן סתם מדות מדות אסור לערב אפילו שמרי עצמה
וזה יתבאר משלש קושיות גדולות שקשין בדבריו .האחד הוא מ״ש לתוכה למה התחיל המ״מ לפרש דמ״ש הרמב״ם אסור לערב כו׳ דמיירי

הגהות והערות
חן

בטיט

שם כתב נמי הכי וסיים וזהו שבתב המחבר אבל אם עירה הייז וכו׳:
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ומ״ש המוכר לחבירו שטן מזוקק אינו מקבל שמרים מכר לו אפילו אס מוכר לו בשעה שהוא צלול מומר למוכר לערבו כדי
שמן כתם מקבל עליו לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג .כשב שיפערבו השמרים וימדוד הכל ביחד ולהרמב״ס אסור לערב השמרים
המרשים נראה שפוסק כרבי יהודה ומפרש דהא דאמר רבי יהודה אלא ימדוד לו הכל צלול .אידך להרא״ש אס מדד לו מעט מעט
המוכר שמן מזוקק מקבל עליו לוג ומפצה שמרים לא באומר בפירוש צלול ואינו בעין אין מנכה לו לוג וממצה למאה לוג ולהרמב״ס כיון
שמכר לו בסמם שלא פירש שיהא
,
,
כן אלא במוכר ספס וספן לו שמן
מזןקק ןכ3ר כמ 3הר 3המגיד (ה״ט) בין בשמן אפילו כל שהוא ואפילו שמרים מזוקק מנכה לו לוג וממצה לכל
שיש מי שפירש כן דברי הרמב״ס בשמרים אסור לערב אבל עירה מכלי אל כלי מאה לוג .אידך להרא״ש (סי׳ יש) הא
ז״ל .ואין נראה לשוויי הרמב״ס מולק נותן שמריו לתוכו .המוכר להכירו שמן מזוקק דממלק מלמודא בין משרי לניסן
על הרי״ף ופוסק כימידאה וטפי אינו מקבל שמרים .מכר לו שמן סתם מקבל היינו בין שהקדים לו הדמים בתשרי
עדיף לומר שהוא ז״ל סובר דלא עליו לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג .ומקבל מנכה לו בשביל הקממיס ובין שלא
פליגי רבנן עליה דרבי יהודה אלא עליו שמן עכור העולה למעלה על פני השמן נתן לו הדמים עד ניסן דאין מנכה
במפרש ואומר שמן מזוקק אני מוכר יותר על השמרים הידועים באותו מקום .במה לו בשביל הקממיס אבל להרמב״ס
לך אבל במוכר שמן סמם מודי ליה דברים אמורים כשנתן לו המעות בתשרי שהשמן בהקדים לו המעות בתשרי אם
דמקבל לוג ומפצה שמרים למאה :עכור ולקח השמן בניסן מקבל עליו במדת חשדי מקבלו בניסן במדה הגדולה מנכה לו
מן הקממיס אבל אס מקבלו במדת
ומה שכתב ומקבל עליו שמן שהיא גדולה מפני אותו השמן הצף למעלה.
ניסן שהיא קטנה אינו מנכה לו
עכור העולה למעלה על פני אבל אם לוקח במדת ניסן שהיא קטנה מפני
בשביל הקממים אלא בשביל השמרים
השמן .זהו לדעמו פירוש פקטים
שכבר שקט אינו מקבל עליו אלא השמרים בלבד
בלבד לוג וממצה לכל מאה לוג
ומה שאמר
האמור בגמרא:

במה דברים אמורים כשנתן לו
המעות בתשרי שהשמן עכור

עד כאן .ואדוני אבי הדא״ש ז״ל כתב כסברא

ראשונה:

ודו״ה:

ובו׳ .זהו לדעתו פירוש מה שאמרו
בגמרא הא דיהיב ליה זוזי בתשרי וקא שקיל מיטה בניסן כי מדה דמשרי וכו׳ כי הוא ז״ל מפרש דמדה דמשרי ומדה דניסן לענין
גודל המדה וקטנה הדברים אמורים:

פרישה
ואפילו שמרים בשמרים כר .מרימוני כמב שמרים של אמש בשל יום
ור״ל שמרים של שביש זו בשמרים של מביש אשרת מטעם שמפמלקל .ועד״ר
שם כשבשי דנראה דמשום הכי השמיטו רטנו משוס דאין לאסור לערב
בשמרים כשמדד אושס לבד כי אם לערב לו שמרים דבשביוש זו בזו וסשמא
אבל עירה בו׳ .פירוש מ״ש לא יערב היינו דוקא
כפירושו דמי:
כשמוכר היין מדוש מדוש אבל אם מערה כל השביש לשבישו של לוקש שמודד
המוכר לחבירו
לו כל היין שבשביש זה נושן לו גס שמריו שהיה במוכה:
שמן מזוקק .פירוש שהמנה עמו שימן לו שמן מזוקק אינו מקבל שמרים
דמון דהשנה עמו שימן לו מזוקק בכללו נמי שלא יקבל שמרים מה שאין

 pבמכר לו שמן סמס דאף דאסור לערבב השמרים בשמלה על סי אוקימשא
דרב פפא לרבי יהודה מכל מקום בכלל המכירה הן גם  pהשמרים וצריך
לקבל לוג ומשצה למאה לוגין ולפי דאמר ליה אי בעינא לאערובי לא שרי
לי לאערובי לן אי קיטלי לא מקבלת עלן שסרון השמרים זבין וזבין שגרא

איקרי כלומר מה ארויש הרי השכר כלה נשמרים ועד״ר:
שמן עכור .זהו פירוש פקטים הנזכרס בגמרא הנ״ל:

ומקבל עליו
בד״א כשנתן

לו המעות בתשרי p .פירש הרמנ״ס סילוק הנזכר בגמרא טן ניסן ומשרי
לעמן גודל וקוטן המדה במשרי כיון שהשמטס עדיין עכורים ומלאים פקטים
לכן המדה גדולה בעת ההיא ובניסן שהשמניס צלולים גומטם במדה קטנה
ולהכי זה שנשן מעושיו במשרי והיה ראוי לקבל מדה גדולה משמן עכור
והוא לקש בטסן מדה גדולה משמן צלול  piדין הוא שינכה לו הפקטיס
אבל אס לא לקש בניסן אלא מדה קטנה צלולה אינו מקבל שוס סקטים
ולקח השטן
לסי שכן דין הוא שכל מדה קטנה שהיה צלולה לגמרי וק״ל:
בניסן במדת תשרי .כצ״ל וכן הוא במיימוט וליש שם לשט שיטש אלו
דהיינו "מקבל עליו" .מיהו אין צריך לממוק הספרים דיש לומר דהכי קאמר
אז מקבל עליו לוג ומשצה טון שלוקש ממנו בטסן במדש משרי שהיא גדולה
וק״ל:

דרישה
דוקא שמרים דמדובית זו אסור לערבו ביין דחבית אחרת .והשלישי
דסיים המ״מ וכתב ז״ל מכר לו שמן סתם כו׳ זה מתבאר שם עכ״ל
וקשה הלא שם משמע דפליגי בשמן מזוקק ולא איירי בשמן סתם ודוחק
לומר דכוונחו היה מדפליגי בשמן מזוקק משמע דבשמן סתם הכל מודים
דקבולי מקבל עליה דא״ב לא הוה ליה למימר סתם זה מתבאר שם אלא
הוה ליה למימר זה נלמד משם ואין זה מדרכי המ״מ לכתוב דבר שנוכל
לטעות בו .ועוד יש לדקדק בדברי המ״מ שהתחיל וכתב המוכר לחבירו
שמן מזוקק כו׳ פסק דלא כרבי יהודה כו׳ דהוה ליה לפרש אלא כמאן
דהא כרבנן נמי לא אתיא הרמב״ם דהא לפי אותו פירוש דפליגי במתנה
עמו למכור לו שמן מזוקק נמצא האוקימתא דאביי ורב פפא קאי כולם
אשמן מזוקק דאיירי בהו ר״י וחכמים ולפי אוקימתא דרב פפא סבירא
ליה לחכמים דלא יקבל עליו שמרים מטעם דמתחלה היה מותר לערב
ומדלא עירב מחל וכיון דס״ל כן בשמן מזוקק כל שכן דהוה ליה למימר
הכי בשמן סתם דמתחילה היה מותר לערב ומדלא עירב מחל ולא היה
לו לקבל עליו שמרים ואם כן למה כתב הרמב״ם דבשמן סתם מקבל
עליו שמרים אלא על כרחך צריך לומר לפירוש זה דס״ל כאוקימתא
קמייתא דאביי דס״ל אדרבה דמאן דסבר דמתחלה אסור לערב ס״ל דאין
מקבל שמרים ולפ״ז אתי שפיר משום דחכמים לא פליגי ארבי יהודה
כי אם במתנה עמו על שמן מזוקק ובזה סבירי להו דאסור לערב שמרים
ומשום הכי נמי אין מקבל עליו שמרים מה שאין כן במוכר לו שמן
סתם דמזה לא איירי האוקימתות ובו הכל מודים דמתחלה היה מותר
לערב ומשום הכי נמי מודים חכמים דכל דלא עירב דמקבל שמרים דחדא
באידך תליא לאוקימתא דאביי ואם כן הוה ליה להמגיד משנה לכתוב
זה בפירוש קמא מיד אחר שכתב דפסק דלא כרבי יהודה הוה ליה לסייס
ולכתוב אלא כחכמים וכאוקימתא קמייתא .ועוד יש לדקדק במה דסיים

וכתב שם אחר זה ז״ל ואמר רבי יהודה שנותן השמרים ופוסק רבינו
כאוקימתא קמא דאמרינן לדברי חכמים כו׳ דמאחר דפסק כחכמים למה
הכניס רבי יהודה בנתיים במ״ש ונותן השמרים :מכה כל הקושיות
והדקדוקים הללו אני אומר דמ״ש המ״מ לבסוף ז״ל ופסק רבינו
כאוקימתא קמא דאמרינן לדברי חכמים אסור לערב השמרים הוא מהופך
וצריך לסדרו בפירוש הראשון (ואפשר דגליק היה כתוב מבחוץ ופסק
רבינו כאוקימתא קמייתא וקאי אפירוש הראשון וטעו וכתבוהו בפנים
וקבעוהו אחר פירוש השני בסברם שגם אפירוש השני קאי דסבירא ליה
דפלוגתת רבי יהודה וחכמים איירי במתנה עמו בשמן מזוקק וכמוזכר
בפשיטות דברי רבי יהודה) (וכתב) ןשכתב] שם ז״ל פסק דלא כרב יהודה
עליה סיים וכתב ופסק רבינו כאוקימתא קמא דאמרינן דלדברי חכמים
בו׳ וכמ״ש והוכחתי לעיל בסמוך דלפירוש הראשון דכתב המ״מ
דפלוגתתן איירי במתנה עמו שמן מזוקק אי אפשר לפרש דברי הרמב״ם
אם לא שפסק כאוקימתא קמא וכחכמים משא׳־כ לפירוש השני דסבירא
ליה דבמתנה עמו על שמן מזוקק רבי יהודה מודה דאין מקבל שמרים
ופלוגתייהו הוא דוקא במוכר לו שמן סתם אז אי אפשר לומר דסבירא
ליה כאוקימתא קמא וכמ״ש לעיל בסמוך וגם אי אפשר לומר דסבירא
ליה כחכמים וכאוקימתא בתרא דהא לפי זה חכמים ס״ל דאין מקבל
עליו שמרים ואפילו במוכר שמן סתם והרמב״ם פסק דבמוכר שמן סתם
דמקבל עליו שמרים ומחוורתא דלפירוש השני צריך לומר דסבירא ליה
להרמב״ם דפסק כרבי יהודה אליבא דאוקימתא בתרא וכן כתב ב״י בשם
המרשים וכמ״ש :והשתא אתי שפיר הכל דמשום הכי סיים וכתב המ״מ
על אותו הפירוש ואמר רבי יהודה שנותן השמרים ר״ל דסבירא ליה
להרמב״ם כרבי יהודה דאמר שנותן פירוש דמקבל השמרים במוכר שמן
סתם ולא הוצרך לכתוב בפירוש דהיינו כאוקימתא דרב פפא דמסתמא

טור <מכון שירת דבורה> ־ כ (חו״מ רה ־ רנח) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 300הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

יד

דעות פרק ב הלכה ו

המלך

בלתי לה׳ לבדו ובדבר אשר איננו ישר בעיני ה׳ ב״ה לא

של סעודה ותקרובות ופתיחת חביות הובא גס הא דלא

נשא פני שוס בריה ,כי כל נברא גס הוא עבד השם כמונו.
ומשום דכל חנופה ונשיאות פנים עבודת עבד הוא ,לכן כל

יאמר אדם לחבירו סוך לי שמן מפך ריקן .ובברייתא
השניה דבשר נבילה ומנעל מתה הובא גס הא דלא ישגר

המחניף לבשר ודם הרי הוא עבד לעבדים.

אדם לחבירו חבית יין ושמן צף על פיה .והדבר תמוה

ועינינו הרואות את אשר סמכו חז״ל [ברכוה ו ,ב] על

שרבינו צירף להביא בדין זה עניניס שונים משני ברייתות
נפרדים ,ולמה השמיט הא דסוך שמן מפך ריקן ,וגס הא
דחבית יין ושמן צף על פיה.

קרא [תהילים יב ,ט] דכרוס זולת לבני אדס דמה
כרום הזה נשתנה לכמה גוניס כך משנצרך אדס לבריות
פניו משתנות לכמה גונים .ואס המה אמרו כן על
הצטרכות ממון די מחסורו אשר יחסר לו ,מה יענו כת
החנפים אשר כל תהלוכותיהם ועניניהם ופעולותיהם הוא
רק להשתבח מבני אדם ,הלא אין לנו נצרך לבריות גדול

מזה ,כי מה לי אם אחד צריך לבריות אל ממונם או שהוא

והנראה

לי בזה ,דמסתבר ליה לרבינו דכיון דבברייתא
השניה מייתי על הא דלא ישגר חבית יין ושמן

צף על פיה ,מעשה באחד ששלח לחבירו חבית כזה והלך

וזימן אורחים עליה ונכנסו ,מצאה שהיא של יין וחנק את
עצמו .הרי הראה לנו המשנה דעיקר הטעם דלא ישגר

צריך לכבודם להשתבח בתהלתס .ובפרט כי דרכי בני אדם

חבית הוא רק מפני הסכנה אבל לא מפני גנבת דעת ,ולכן

חלוקות לכתות שונות ,ואם אחד רוצה למצוא חן בעיני

הביא רבינו לדין זה דלא ישגר בפ״ז מהל׳ ברכות הל׳ י׳

כולם אזי הוא מוכרח לשנות את עצמו בכל פעם ,דלכל כת
צריך להראות את עצמו כאחד מהם ,ולכן מילא את ידו
הרב החסיד בעל חובת הלבבות בספרו הנעים לחרוץ ענינו

של החונף כעובד ע״ז .ואנו אין לנו בשום מקום בדברי
חז״ל שיהיה החונף כעובד ע״ז ,אבל הכוונה בזה הוא,
דפעולת החונף ועבודתו היא זרה ממנו דהוא בעצמו
ברצונו הפנימי איננו מסכים לעשיותיו אשר יוכרח לעשות

גבי שאר ענינים כיוצא בו ,וכתב
שלא יתבייש .ולפיכך לא הביאו
באיסור גנבת דעת ,ולדעת רבינו
דעת כלל,ן־דמסתבר ־ליה לרבינו

שם הטעם בפירוש בכדי
כאן [משום] דכאן מיירי
לא שייך בזה איסור גנבת לזיי
דאיסור זה דגנבת דעת־

הוא רק היכי שלא יתודע לחבירו אמיתת הענין איך הוא,
ויהיה ערמימותו נשאר מוחלט בדעת חבירו ,אבל היכי
| שיתודע ויתגלה שקרו לחבירו אין בזה משום גנבת דעת
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ללכת בדרכי האנשים אשר רוצה להחניפם ,ופעולות האלה  £כלל_,ןבחבית־יין~ושמן צף ע ־פיה הרי יראה חבירו דהוא יין.
עבודת פגול המה המקריב אותו לא יחשב ,וכמאמרם ז״ל
ולפיכך לא הביא רבינו גם [אח] האיסור של סוך שמן מפך
[סוטה מא ,ב] דלבסוף נופל בידו .על כן כל אדם הירא וחרד
ריקן ,משום דדחה רבינו דין זה האמור בברייתא בשם
על נפשו צריך לפלס מעגלותיו ולהשיס אורחותיו כל איש
יחידאה מקמיה סתמא של אידך ברייתא של איסור יין ושמן
כאשר ישר בעיניו ,כי היא המסילה הישרה ודרך הנכון

צף על פיה [לאשור] מפני הסכנה ,אבל גנבת דעת ליכא בכי

לעלות בית אל .ואם כי יש בזה הרבה דרכים לאין מספר,

האי גונא ומשום דיתודע שקרו ,והכי נמי גבי סוך שמן מפך
ריקן יתגלה שקרו דהבירו יהיה רואה דאין שמן בפך.

בכל זאת חפץ כולם אחת הוא ,ושם העיר מיום ה׳ שמה.
וכאשר ישים האדם אהבתו ויראתו של הבורא יתברך אליו
למטרה ,והיה על מצחו תמיד ,אז יהיה נכון לבו בטוח כי

ואנו רואין דהטור בח״מ סימן רכ״ח הביא איסור זה
דלא ישגר חבית יין ושמן צף על פיה משוס גנבת

הולך שמה לא ימוטו פעמיו.

דעת ,הרי דמסתבר ליה דגם בהאי גונא שייך איסור גנבה
דעת .דמסתבר ליה דמעשה הסכנה שהביא הברייתא בזה
לאו בדוקא הוא ,ולפיכך שפיר הביא הטור גם איסור דסך
שמן מפח ריקן .ועוד יותר מזה מוכרעין דברי אלה בלשון

לא ימוט לעולם ולא ימעדו קרסוליו ,ובכל דרך אשר הוא

שם באותה הלכה ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעת עכו״ם .כיצד לא ימכור
לעכו״ם בשר נבלה במקום בשר שחוטה ולא מנעל של
מתה במקום מנעל של שחוטה ולא יסרהב בחבירו שיאכל

הב״י בש״ע ח׳׳מ סי׳ רכ״ח ,דבסעיף ו׳ הביא [השו״ע אח]
האיסור של גנבת דעת בסירהוב הסעודה וריבוי תקרובות,

אצלו והוא יודע בו שאינו אוכל ולא ירבה לו בתקרובת

ותיכף אחר זה בסעי׳ ז׳ הביא האיסור של סוך שמן מפח

והוא יודע שאינו מקבל ולא יפתח לו חביות שצריך

ריקן לדין בפני עצמו ,ולמה לא כללו יחד עם סירהוב

לפותחן למכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל
כיוצא בו.

וריבוי תקרובות כאשר נכללו שלשה דברים האלה יחד
בברייתא .אמנם לפמ״ש ניחא ,דאף דגם הב״י סבירא ליה
כדעת הטור דגם ביתודע שקרו לחבירו שייך ג״כ גנבת דעת

(חולין דף צ״ד ע״א) .והנה בברייתא הראשונה

ולא כדעת רבינו ,בכל זאת חילק סוג זה דגנבת דעת בסוך

די

אלו משני ברייתות המה והובאו בפרק גיד הנשה

מב

יד

המלך

דעות פרק ב הלכה ו

שמן מפך ריקן מגנבת דעת דסירהוב וריבוי תקרובות,
דבהני יוחלט כן בדעת חבירו ולא יתגלה ערמימותו לעולם,

גונב דעתו באותה שעה קודם שיושיט ידו אל הפך,

ובשתי אלה וכדומה הוי גנבת דעת לכ״ע ,על כן חלקו הב״י

והרי״ף והרא״ש והטור והש״ע כשהעתיקו דין זה דסוך
שמן מפך ריקן באמת לא הזכירו כלל הא דיודע בו שאינו

להביא הא דסוך שמן לדין בפ״ע ,להשמיענו דגם בכה״ג

סך .והסמ״ע ס״ק ו׳ הרגיש בזה ודחק ליישבו.

שייך גנבת דעת ודלא כדעת רבינו.
ובדברינו אלה ניחא דקדוק עצום שיש לדקדק בסוגיא

דפרק גיד הנשה שהבאתי ,דרצה הגמ׳ !שם]
לאוקמי מתניתין דשולח ירך לנכרי במקום שאין מכריזין ,והא
דחתוכה אסור משוס גזרה שמא יחננה לו בפני ישראל אחר.

ואב״ע משוס דגניב ליה לדעתיה דנכרי דסבור שהגיד כבר
נלקח מתוכו ,וכדשמואל דאמר שמואל דאסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת נכרי[ .ויקשה] דהלא אף לתירוץ הראשון

אמנם לפמ״ש ניחא ,דגם רש״י סבירא ליה כדעת רבינו
דהיכי שיתגלה לחבירו ערמומיותו אין בזה משוס
גנבת דעת ,ולפיכך הוסיף רש״י לפרש אהא דסוך שמן
מפך ריקן דמיירי דיודע בו דלא יסוך ,כי רק באופן זה
שייך גנבת דעת דלא יתגלה שקרו ויוחלט בדעת חבירו
שהיה שמן בהפך ,ובאמת לקמן בברייתא אהא דלא ישגר

חבית יין ושמן צף על פיה פירש רש״י הטעם משוס ביוש
וסכנה כדעת רבינו ולא משום גנבת דעת ,משום דלדעח

דגזרה שמא יתננו לו בפני ישראל אחר אנו מוכרחים ג״כ

רש״י גס בשמן צף על פיה לא שייך גנבת דעת ומשוס

לאיסור זה של גנבת דעת ,דאל״ה מה בכך דיתננה לו בפני

דיתודע ערמומיתו ,וכמו שכתבתי לדעת רבינו .ואפשר דגם

ישראל אחר ,הלא במקום שאין מכריזין אכתי איך יסמוך
הישראל האחר דכשרה היא ,הלא יכול להיות בכל זאת

דעת רבינו כך הוא בסוך שמן ריקן דדוקא ביודע בו
שאינו סך ולא יתגלה שקרו דאז אסור משום גנבת דעת,
רק דלא חש להביאו משום דאינו מפורש כן בברייתא .ולפי

לו הישראל הנותן להעכו״ם דכשירה הוא ,הלא מבלעדי

מה שהסברתי ניחא גם זאת לדעת רש״י דבדוקא נקט

איסור גנבת דעת אין לו לישראל האחר לסמוך גם על אמירת

הברייתא סוך שמן מפך ריקן ,ואף דביודע בו שאינו סך
גס בפך שמן אסור וכמו בסעודה ותקרובות ,בכל זאת

דהישראל קנה טרפות במקולין ונוחנה לעכו״ס .ואף אם אמר

הישראל ,דדילמא שקר הגיד לו ונתן לו טריפה בחזקת כשרה
בכדי להחזיק לו טובה יותר ,וכיון דגם בתירוץ הראשון על

השמיענו הברייתא חידוש נוסף דאף דבפך ריקן יכול
להתגלות שקרו ,מ״מ כיון שהוא ידע בו שאינו סך ולדעתו
לא יתגלה גנבת דעתו הרי הוא אסור .ולפיכך לדעת

כרחך ידע מגנבת דעת מה חידש לנו התירוץ השני .אמנם
לפמ״ש ניחא ,דבתירוץ הראשון לא ידע הגמרא רק מאיסור
גנבת דעת ליתן לו טרפה בחזקת כשרה דזה לא יתודע

הרי״ף והטור והש״ע דבלא״ה לא סבירא להו החילוק בין

להעכו״ס לעולם ,משא״כ ליתן לו עם גיד בחזקת מנוקרת

יתגלה שקרו או לאו ,על כן לא הזכירו כלל מהא דיודע בו

איכא למימר דכיון דכשיחטט העכו״ס אחריו יראה שעדיין

שהוא אינו סך ,דלדעתס אף אם אינו יודע בו שלא יסוך

הגיד בתוכה אין בזה משוס גנבת דעת .על כן חידש לן התירוץ
השני דאין אגו צריכין לגזרה דשמא יחננה לו בפני ישראל
אחכ ,דהנתינה להגוי בעצמו בחזקת מנוקרת הוי גנבת דעת,
דכולי האי לא טרח לחטט ולדקדק אחר הגיד ,ויסמוך על

בכל אופן שהוא מכוין לגנבת דעת אסור ,וכמו דאסור
לשגר חבית יין ושמן צף על פיה ואף דבזה יתגלה שקרו.

הגדת הישראל דנתן לו בחזקת מנוקרת ,ויוחלט כן בדעתו ולא

יתודע אליו הערמומיות של הישראל לעולם.
*

*

*

ויש לי להביא ראיה לדעת רש״י דדין זה של סוך שמן

מפך ריקן הוא ביודע בו שאינו סך ,דאנו רואין
דבאיסור גנבת דעת דסעודה הביא הברייתא דלא יסרהב
בחבירו לסעוד ויודע בו שאינו סועד .גס בריבוי תקרובות
דקדקה הברייתא דלא ירבה לו בתקרובות ויודע בו שאינו

וראיתי לרש״י דהוסיף בפירושו אהא דלא יאמר סוך

מקבל ,דלשון לא ירבה הוא ג״כ לשון הפצר .וכן העתיקו

שמן מפך ריקן מפגי שיודע בו שאינו סך והוא
גונב דעתו .ובהשקפה ראשונה דברי רש״י אלה המה

דין זה הרי״ף ורבינו ג״כ בלשון זה של סירהוב והפצר,
ולמה נסוך שמן מפך ריקן לא הוזכר לשון הפצר כלל ,רק

תמוהים ,דאס יודע בו דאינו סך אפילו בפך שמלא שמן

דלא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ,דזה מורה דאף
האמירה גרידא אסור בו ,ובודאי אין חילוק לשון כזה בלי

אסור להגיד לו שיסוך ,וכמו בסירהוב הסעודה דאסור אף

טעם

וכוונה.

אמנם

לדעת

רש״י

ניחא,

דבסעודה

דשלחנו מלא אם יודע בו שאינו סועד ,וכי האי גונא גם
בריבוי תקרובות .ומלבד כל זה דברי רש״י המה אך

והקרובות דשתי אלה מוכנים תחת ידו לתת לו ,ולפיכך אין

למותר ,דמי הכריחו לרש״י לזה דיודע בודאי שאינו סך,

האמירה גרידא אסור בהם ,דאף דיודע בו שלא יסעוד

הא אף אס סבור דיסוך ויראה בו שהוא ריקן מ׳׳מ עכ״ס

ולא יקבל התקרובות בכל זאת מה־ בכך ,דהוא גילה לו

יד

המלך

דעות פרק ג הלכה א

מג

דעחו דלבו שלם עמו ,ומצידו לא יבצר לימן לו ,ובאמירה

היותר נכונה דגם כבודו של אדם איננו שלו ,כי איך יטעה

גרידא אין גנבת דעת כלל רק בהפצר יותר מדאי .דכיון
דכבר גילה לו דרצונו ודעתו הוא קרובה לו למה לו
בהפצר וריבוי דברים אס ידוע לו שלא יועילו ,אס לא
דרצה לגנוב דעתו ואין פיו ולבו ש וין בההסצרה זו ,ולכן

האדם את עצמו לחשוב על הכבוד דהוא שלו ,הלא איננו
אפילו רגע אחת ואי אפשר כלל להיות כמו רגע תחת ידו,
רק תמיד רשות אחרים עליו ,כי כבודו של אדם מונח
תמיד ביד מכבדיו .ואמר החכם כי המתכבד צריך אל

בקט הברייתא בשתי אלה לשון הפצר וסירוב .משא״כ

מכבדו ,ואין המכבד צריך אל המתכבד .והואיל דהאיש

בסוך שמן נקט הברייתא מפך ריקן ,להודיענו דבזה אף

אשר הוא צריך לאחר הוא בעל חסרון יותר מהאיש אשר

באמירה גרידא בלי הפצר ג״כ אסור ,דכיון דאין שמן בפך
הרי אף באמירה לבדה אין לך גנבת דעת יותר מזו ,אבל

הוא נצרך אליו ,על כן המכבד גדול מהמתכבד .ואמרו

ביש שמן בפך אף דיודע בו שאינו סך אין האיסור רק

חז״ל [אבות ד ,א] איזהו מכובד המכבד את הבריות,
שהמכבד הוא שלם במעלתו יותר מהמכובד.

בסירהוב והפצר .וכמו בסעודה ותקרובות כמו כן גם
בסוך שמן דאם השמן מוכן תחת ידו ג״כ האמירה גרידא

ואמרו בב״ר מי הוא זה מלך הכבוד ה׳ צבאות הוא מלך
הכבוד סלה .מלך שהכבוד שלו .והכוונה הוא,

מותר ,ואינו אסור בו ג״כ רק דרך הפצר ,וכמו בסעודה

דהשס ב״ה יתרומם ויתעלה הוא לבדו הוא מלך הכבוד,

ותקרובות וכמו שביארתי.

דהוא יתברך כל ברואיו צריכים אליו ,אבל הוא אינו צריך

הלכה

זיין לא יהיה אדם בעל שחוק כו׳ ולא בעל
קטטה ולא בעל קנאה ולא בעל האוה ולא

רודף אחר הכבוד .כך אמרו חכמים הקנאה והתאוה
והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.

זה הוא משנה בפרקי אבות נד ,כא] .ובמשנה
באבות נדר״נ נ" ,א] אמרו עין הרע ויצר הרע
הבריות מוציאין את האדם מן העולם .אמנם
מקומות אלה לדבר אחד נתכוונו ,דעין הרע זו

אחרת
ושנאת
בשתי
קנאה,

דעינו רעה בשל אחרים .ויצר הרע הוא התאוה .ושנאת

לבריותיו ,ולכן הכבוד שלו הן הוא לבדו הכבוד האמיתי.
והכתוב כיון בזה באמרו מלך הכבוד ,והלא כבוד הוא שם

המלה ולא שם התואר .אך הכוונה הוא ,דהשס ב״ה הוא
מלך ומושל על הכבוד דהכבוד הוא בידו במקום גדולתו אין
סוף ,אמנם הכבוד המדומה אשר לבשר ודם אין לאדם שוס

ממשלה על הכבוד רק אחרים המכבדים אותו המה ימשלו
בו ,וע״כ לא מצינו בבשר ודם תואר זה של מלך הכבוד,
משוס דכל כבוד של בשר ודם לא יצויר מבלעדי אחרים
המכבדין אותו ,ולכן אין בידינו לתארו רק בתואר נכבד או
מכובד ,דהמה מבנין נפעל ,אבל מלך הכבוד לא יתואר בלתי

הבריות זה הוא הכבוד ,השקר המדומה אשר הכסיל חפץ

בה׳ לבדו שהוא מולך על הכבוד ,וכמו שייסד הפייטן

בו .דעי״ז שהוא מנשא את עצמו על הבריות ורוצה

[בתפילה] אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא.

להתכבד מהם בכבוד אשר איננו יאתה לו ,הרי הוא משניא
את עצמו על הבריות ,וגס הוא שונא את הבריות .ולחומר
האזהרה משלשה העניניס המסוכנים האלה ,שנו חכמים
בלשון המשנה ענין זה פעמים .והנה חז״ל כללו שלשתן

אלה כסוג אחד ,משוס דשלשה אלה המה בתכונה רעה
אחת ,כי המה מיגעים ומאבדים את הגוף ואת הנפש,
להיות האדם נבהל ומשתוקק לענינים שאינם שלו .כי
הקנאה הוא בשל אחרים .וגם התאוה ג״כ אינו רק על
דבר שאינו שלו ומתאוה להשיגו ,אבל בדבר שהוא שלו לא

ולפיכך שלש אלה הקנאה והתאוה והכבוד אין באפשרי
כלל לפי טבע תכונתן להיותם ביד האדם הרודף
אחריהם ,וכיון דהמה תמיד ביד אחרים על כן הרודף

אחריהם רודף אחר דבר שאינו שלו ואשר הוא ביד אחרים.
ולפיכך שלשה דברים הללו ענינס קשה מאוד ,וייעף ויגע

כל כך האדם ברדיפתו אחריהם כאדם הרודף אחר הצל
אשר ג״כ איננו בידו ואין באפשרי להשיגו ,והוא מאבד
בהם חיי גופו ונפשו ,וכמאמרם ז״ל [אבות שם] דמוציאין
את האדם מן העולם.

שייך רק אהבה אבל לא תאוה וחמדה .גס הכבוד הגם

דרוב באי עולם חושבין אותו לאוצר נחמד וענין יקר כל

כך ,עד שהם מבהילים ומבלים כל ימיהם ושנותיהם לרדוף
אחריו להשיגו ,בכל זאת לו חכמו ישכילו אז בעיניהם יראו
ובלבביהס יבינו פחיתת ענינו ,כי אס היה הכבוד חמדה

גנוזה כל כך כאשר חשבו בני אדם ,היה גס אוצר הכבוד
גנוז ושמור תחת יד האדם אשר לו הכבוד ,כמו שאר
חפציו

היקרים

האצורים

תחת

ידו.

וזה

הוא

ההוראה

פרק שלישי

הלכה א

שמא יאמר האדם וגו׳ עד שלא יאכל בשר
ולא ישתה יין וגו׳ ולא ילבוש מלבוש נאה

אלא השק והצמר וכיוצא בהן כגון כהני עכו״ם גם זה דרך
רעה הוא ואסור לילך בה והמהלך בדרך זה נקרא חוטא

שהרי הוא אומר בנזיר

[במדבר ו,

יא] וכפר עליו מאשר חטא

)C^p
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רכו

שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד .ופן לומר לחבירו בכמה אתה רוצה לימן חפץ
זה והוא אינו רוצה לקנותו .יותר מזה אפי׳ אס חבירו משעה עצמו .כגון שיש לזה
חביות יין שלם והוא צריך לפותחו בלאו הכי בשביל חנוני שמכר לו כבר .ובא חבירו
לקנות ממנו מרה יין .נזה הולך ופוחח החביות (ח) ואפי׳ לא אמר ולא מידי .כי
אס שחבירו סובר שפתחו בשבילו ולכבודו הרי זה אסור אלא צריך להודיעו שלא
פתחו בשבילו .לפי שלא היה לו לחבירו לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו .אבל
אם הוא דבר שהיה לו לאסוקיה אדעתיה שאינו עושה בשבילו .והוא משעה עצמו
וסובר שעושה בשבילו אין צמך להודיעו .עוד יותר מזה מה שאמרו אשר מי
שמכבדים אותו במדריגות הכבוד הראויות לתת למי שהוא יודע שתי מסכתות.
והוא אינו יודע זולתי אחת .עליו שיאמר להס אחת לברה אני יודע .וכבר נמצא
עניניס רבים של גניבת דעת ואונאת דברים .וחכמינו דל הכניסו אותם בלאו דלא
מגנובו ולא חזנו .ובהגיעי ברצון השם ללאוין האלה יתבארו עניניס האלה על
פרשן ביותר ביאור .וכבר אסרו חפי׳ לגנוב דעת גוי( .ש) והנה החשא הזה חמור
אצל חכמי ישראל יותר מגזל הגוי .יען וביען כי שפתי שקי אשמה רבה .ונתחייבנו
על גדרי האמת כי הוא מיסודי הנפש:

החלל! השלישי

בשקר שאין בו שום הפסד לזולתו .וגם אינו אוהב
 .השקר מבלי הועלת .ובסיפור דבריה לא יחליף מכפי
’
ששמע .ובהגדת^אורעית לא ישקר .אבל יחליף וישקר על אודות חפצו וימצא הנאה
בשקרותו .אע״פ שאין מרויח ממון ולא יפסיד לאדם בדבר .אמרו רבותינו אשר
גס זה אסור .שנאמר למדו לשונם דבר שקר .אבל אין ענשו כעונש המשקר ללא
דבר וללא תועלת אשר זכרנו ענינו בראשון שבחלק השני .וכבר התירו רבותינו זה
החלק .לצורך קיום מצות ודרישות טוב ושלום .ואמרו שמותר לשבח הכלה לפני
החתן בעת חתונתו ולאמר שהיא נאה וחסודה אע*פ שאיט כן .ואמרו מותר לשנות
מפני השלום .שנאמר אביך ציה לפני מומו לאמר כה תאמרו ליוסף אנא שא נא
וגו׳ .ואמרו לשנות בשלשה דברים .באושפיזא ובמסכתא ובפירי״ .היינו לבל יאמר
כמה טוב פלוני שנתארחתי אצלו .פן ירגילו רבים אצלו ויעני .וכשישאלו אותו על
מסכתא אס שגורה בפיו .מדת עטה היא שיאמר לא .ואם שהה לבא מפני ששימש
מעתו .אז כשישאלו אותו למה שהה .יתלה בקברים אחרים ולא יאמר האמת

 W 0אב^

מפני המוסר:
אף בכל אלה אם יוכל לעשות שלא לשקר הוא יותר טוב .כגון
במסכתא להשיב וכי אתה סבור שאט יודע .או על דרך אחר בעני
שלא

מנרות עני
(<ן) כך ©ירשו התופסת ניןולין דף צ״ד וכן סי‘ הרא״ש .יכן ספק הש״ע גקושן משפט סי׳
רכ״ת ולא כדעת רש״י( :ט) ל' רבעו יוכה שם ואיני יודע היכן ואט^ר מה שאסר יותר
מגזל הגוי הוא לאו דוקא כ״א כוונתו יותר סססון גוי והיא סה שאסרו טעו׳ טי סותר וגת
אמרו גדול אונאת דנרים יותר סאונאת ססון .והיותר נכין .כי כבל נראה דעת הרסנ׳יס
שגזל גוי אינו סן התורה .אבל גניבת טי הוא מן התורה וככר הכניסו המכסים גכינת דעם
נלאו דלא תגנוב .והרי גניכח דעת טי הוא שן התורה וגדלה סדרננן ועיין פס״ג לאו קנ״ה:
(י) אוריזת צדיקים כשם ספרהססידים .ונראה ראית גדולה לדנריהס? .תלמוד ינסות סרק
הנא על ינמתו דף ס״ג רג הוה מצער ליה דניתהו אסר לה טלסמי וענדא סיסצי .אסר

מיסצי ענדא טלסתא בי גדל ליייא כריה אסיך לה אסר ליה דנסיק סנן טעסא סלסך סירש״י
תעגיד הכי שנאמר למדו לשונה דני־ עקל <ג״נ ואף
אני היי» לי לעשות כן כרם את לא
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נסחכל חרב כסגיו ואטר לו סר עוגך סה היה הרבר ואו הגיר לו הענין ,ער
כאן .מוכח מזה שאין לסמוך על ניקור התרנגולים בחצרות וביוצא .ומפני
שיש איסור לאכול קורם להם לכן אם הפסיק בין המוציא לאכילת הבציעה
לזרז ליתן להם מאכל אין צריך לחזור ולברך .ונראה לי רבין נטילה להמוציא
רשאי להססיק לכתחלה לצוות ליחן מאכל לתרנגולים.

דין הליכה למשא ומתן•
שלו
אחר הלימוד רשחריח כתב הטור רילך לעסקיו ,רכל חורה שאין עמה
מלאכה סוסה בטלה וגוררת עון שאם אין לו מה יאכל העוני יעבירנו על רעת
קונו .ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע כי אין
מעצור לה׳ להושיע ברב או במעט ,ער כאן .אבל לא לסמוך על גם מבלי
שיעשה הוא שום רבר כי אין הברכה שורה אלא על יש וכסו שררשו רבותינו
ז״ל וברבתיך יכול אפילו יושב ובטל תלמור לומר בכל אשר תעשה.

שלז
ובלכתו לעסקיו אל ילך אחר טיולים וכל שכן אחר שיחות יושבי קרנות
רק ימהר לעסוק טה שיש לו לעסוק ואם בשעה שהולך בררך ואינו עוסק בעסק
מהרהר ברברי תורה מה טוב חלקו ואז אחרי שאינו בטל הרשות בירו לילך
לטייל על שפח הנהר או במקום רבסים אוירא כרי שיהיה רעתו צלולה וכשיחזור
לליטורו וכמו שפירש במדרש שמואל על ואחהלכה ברחבה ■כי סקוריך ררשחי
שרצונו לומר שהלך רור המלך עליו השלום לטייל ברחוב אחרי שלמר וררש סקורי
התורה ברי שתחזור רעתו להיות צלולה אחרי עבודתו מיגיעת פלפול התורה.

שלח
וטי שליכורו הוא על ררך זה כקרי תורתו אומנתו ופטור מברכת התורה
כשחוזר ללימורו .אכן המפסיקים אחרי לימודם בהרבה דברים בטלים שלא
לעורך משמע בטור רמחויב לחזור ולברך שכתב שממהר לעסקיו כרי לחזור
וללמוד .אכן בשלחן ערוך כתב פחמא ראם רעתו לחזור וללטור פטור
מברכת התורה ,וטי שלמר באופן הג״ל יוצא סירי ספק זה.

שלט
ומשמע רלכולי עלטא היכא ראין רעתו לחוור וללמוד טרם שישכב
בגון סי שיש לו עסקים נרולים או טי שאינו לומר רק קביעתו ואירע במקרה
שחוזר ולומר צריך לחזור ולברך ברכת התורה.

דין משא ומתן וגניבת דעת•
שמ
כחוב בספר המוסר בשם טררש הנושא והנותן באמונה נכסיו מתברכין
מפני שבני ארם בוטחים באמונתו וממונם מצוי בירו תמיר ,ונקרא עריק
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שנאמר וצריק באמונתו יחיה .אבל הנושא והנותן שלא באמונה הרי זח
מזומן להפמר נרול בממונו ונפשו שנאמר ואץ להעשיר לא ינקה .וטוב המעט
הקנוי ברין מהרבה הקנוי שלא ברין.

שמא
יזהר טלשקר בדיבורו ובמשאו ומתנו אף שאינו משקר במרה ובמשקל
כגון שישבה ממכרו במה שאין בו או שיאמר סלוני רצה ליתן לי כך וכך
בערו והוא שקר שאמרו חכמינו ז״ל המשקר כאלו עובר עבורה זרה והוא
מאותן כתות שאינן טקבלין פני השכינה ,אטח יעשר .דרכו.

שמב
ואפילו אם לא ירבה ברטים על ירי שקרו כגון שאומר פלוני רצה
למכור לי או אני יכול לקנות ממנו בסך זה ואף על פי כן אקנה ממך או
אמכרנו בסך זה לאהבתך וזה שקר שיש כו איסור והוא גנבת רעת.

שמג
ואפילו בלי ריבור שקר אסור לעשות שום מעשה שיטעה הארם עצמו
בממכרו .וכתוב בספר הררים אסור לגנוב רעת הבריות ואפילו רעת הערל
ולפי שגנב אבשלום שלשה לבבות נתקעו בו שלשה שבטים .כיצר ,היה"
יורע שיש מום בממכרו יודיענו ללוקח אין טפרכסי! כלים ישנים כרי שיראו
כתרשים אין נופחין אח הקרביים ולא שורין אח הבשר במים לפי שמלכן והכחוש
נראה כשטון ,ער כאן .ובר״ח כתוב שהגונב רעת הבריות כגונב רעת עליון.

שמד
במסכת חולין תניא אל יסרב ארם לחבירו לסעור אצלו ויורע שאינו
סועד ואל ירבה לו בתקרובות ויורע שאינו מקבל ואל יפתח לו חביות
המכורות לחנווני רצונו לומר שפותח לו חבית מלאה ואומר שלכבודו פותח
והאמת שרוצה לפתוח בלאו הכי כרי למכור אותה במרה ,ואם בשביל
כבורו סוחר .מכאן יש היתר למה שרנילין פה לקרוא ולזמן לכל הסעודות
אלמנות אף על פי שיורע שאינן הולכין למשתה גם טסרבין לגרולי העיר לילך
למשתה אף על סי שיורע שאינם סוערים ולהרבות מנוח מסעודה לאותם
שירוע שאינם מקבלי־־ .כי בזה מראה אח כבורם כי באמת אם לא יעשה
להם כנ״ל הוא בעיניהם גריעותא.

שמה
הנה אי אפשר להעלות על ספר כל אופני גניבה רעת רק האדם יראה
ללבב עצמו אם הדברים מלב או בגניבה ויזכור לעונש הגרול הכתוב לעיל
וישמר מהם כמפני חרב .אכן אם הארם מטעה אח עצמו ומחזיק טובה
לחברו על מה שסבר שטה שעשה חברו היה כרי לכברו אז איננו מחויב
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לומר לא עשיתי ובר לכבורך רק הרשות למחוק אחרי שהוא לא רצה
להטעות אח חברו רק הוא מסעה אח עצמו.

דיני שבועה והזכרת השם•
שמו
מפני שדרך העולם לישבע על ירי משא וטחן כתב הטור בריגי משא
וטחן ווה לשונו ,ויזהר מלהזכיר שם שמים לבטלה שכל מקום שהזכרת השם
מצויה מיתה מצויה ומאד טאר יזהר הארם בענין השבועה שהרבה הפליגו רבותינו
אפילו בענין שבועת אמת כמו שאמרו חכמינו ז״ל אלף עיירות היה לו לינאי
מלך ובלם נחרבו על שבועת אמת ,ער כאן .וכתוב בחרדים המזכיר שם שמים
לבטלה חי*ב גרוי ולרכרי קצת מפרשים אם לא נרהו השומע חייב הוא נירוי
שהיה לו לגרותו בפומבי ואם מתיירא טמנו היה לו לנרוחו בינו לבין עצמו
ולהתירו טיר כרי שלא יהיה מכשול לרבים .ולזה נהגו התרת גירוי לעתים
ירועים כרלעיל.

שמז
עור כחוב שם הזכרת שם לבטלה הוא בכל לשון בין בשבועת חנם
שלא השביעוהו בית רין או בקללה או ברברי הבאי .מכאן מוכח נרול העונש
לאותם שאומרים בלשון אשכנז אז ג^ט לעבט ,וכן השומע ושוחק.

שמח
ראה העון הנרול בהזכרת השם לבטלה שאפילו בפרשת קרבן למרו
חכמינו ז״ל מן המקרא שלא יאמר לה׳ עולה לה׳ שלמים ,שלא ינמור דיבורו
על ירי דברים אחרים ונמצא שהזכיר אח השם לבטלה רק יאמר עולה לה׳.

שמט
אכן להזכיר השטוח המוזכרים בנמרא ובפוסקים נראה לי רשרי ,ומצוה
להזכיר בפירוש בשעת לימור ולא לכנות ארושם וכיוצא רלרעתי אינו ררך
ככור כלפי מעלה לכנות שהרי הבנוי לארם הוי ביזוי וכן שמעתי מהקדמונים.

שג
כר״ח וח״ח כתבו שאין לישבע ח״י נפשי כי הנפש חלק אלתי ממעל.
כחוב בס״ה סימן חרס״ן אל יאמר ארם אם אעשה כן איני יהורי ררבר רע
אפילו בתנאי אסור לאסרו.

אחזור למשא ומתן•
שנא
אף על סי שהנושא והנותן ברברים אין חברו יכול לכוסו בתגי ארם
שיק״ים דברו ולא לענשו לקבל עליו טי שפרע מכל מקום בתני שמים יש
יוסף אומץ האן ,יוסף יוופא בן פינחס זליגמאן עמוד מס (88הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

(0

ספר

עמור ד איסורי ממון

יר

נ

Ci

בעה״ב ולא שכחוהו פועלים שכחוהו פועלים ולא שכחו בעה״ב אינו שכחה .פי׳ דבתרווייהו משתעי קרא,
כי תקצור חיינו פועל שקוצר בשדך זח בעה״ב וכתיב ושכחת אתרווייהו.
ךןני בפאח פ״ו וטייתינן לח בכ״ט [י׳א א׳] שלפניו אינו שכחה של אחריו שכחת שהוא בבל תשוב .זה
י הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחת כל שאינו בבל תשוב אינו שבחה .ב׳ עומרים שבחה ג׳ אינו שכחה.
וטעמא דכתיב עוטר ,עומר ולא נדיש וכיו; דאיבא נ׳ מקרי נדיש מכאן אמרו בפיאה פ״ו העומר שיש בו
מאתים ושכחו אינה שכחה פי׳ (ד) דגדיש סיקרו ,ב׳ עומרים ובהם מאודם רבן גמליאל אומר לבעל הבית
וחכמים אומרים לעניים והלכה כחכמים .וטעמא תנן התם שעומר גדיש ושני עומרים כריכות .ותניא בב״ט
פ״א יהיה לרבות שכחת העיר פי' בא בעיר ושבחו זכור ולבסוף שכוח בשדה לא הוי שכחה דאיתא נביח
וזכה ביה כעיר לא (ה) הוי שכחה דליתיה גביה דליזביה בית והשכחה נוהגת באילן ,דתניא בספרי וטייתינן
ליה בחולין בהזרוע והלחיים [קרא א] כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך אחריך זו שכחה ושאר אילנות ילפי מזית:
ותניא בתוספתא דפיאה (ו) ג׳ בתבואה לקט שכהה ופיאה ארבעה בכרם פרט ועוללות שכחה ופיאה:
תניא בספרי מניין שספק שכחה שכחה ת״ל ליתום ולאלמנה יהיה .אמר ר״א (ז) מניין למאכד סלע
טתוך הכיס ומצאו עני והלך ונתפרנם בה שמעלה עליו הכתוב כאלו זכה לו ת״ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה.

סימן קכד

[רנה]

לא תגנובו .את ה׳ אלהיך תירא ותעבוד ותקיים ככל אשר צור .בפ׳ קדשים לא תגנובו• ותניא בתים
לא תגנובו מה ת״ל מכלל שנאמר בגניבה שנים ישלם למדנו עונש אזהרה מנין ת״ל לא תגנובו לא תגנוב
ע״ם למיקט (א) [לא תגנוב] ע״מ לשלם תשלומי ד׳ וה׳.בן בג בג אומר לא תגנוב [את] שלך מבית אחרים שמא
תראה כננב אלא שבור את שיניו ואמור לו את שלי אני נוטל  .ותניא בסנהדרין כאלו הן הנתנקין [ש״י א׳]
לא חננובו בגונב ממון הכתוב מדבר אתה אומר בגונב ממק או אינו אלא בגונב נפשות אמרת צא
ולמוד מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהם  ,במה הכתוב מדבר בממון אף כאן בממק.
נ״ל לפרש בטמון למעוטי נפשות אכל גונב דעת הבריות במידי דטמון הוי בכלל ממון ועובר על לא
תגנובו .כדתניא בתוספתא (ב) ומייתי לה בחולין בגיד הגשה [צ״ד א] ג' ננבים הן הראשון שבכולם
גונב דעת הבריות והמרבה לו .בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל מסרב בו לאכול ויודע בו שאינו אוכל .ואין
לומר שאיסור גניבת דעת במידי דמטון דרבנן שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו בסוטה פ״א [«׳ נ׳]תנן לפי
שגנב ג' גניבות לב אביו ולב ב״ד ולב כל ישראל נתקעו בו ג׳ שבטים שנאמר ויקה ג׳ שבטים בכפו ויתקעם בלב
אבשלום (ג) לב אנשי ישראל וכתיב ותגנוב את לבבי וחמור גונב דעת מנונב מטון ונפשית שהרי התירה תורה
בעובדי כוכבים גונב נפשות דבתיב גונב נפש מאהיו מבני ישראל ולא מבני עובדי כוכבים .ממון ,אמרי׳ בב״ק
בשור שנגח (ד) את הפרה ראה ויתר נוים התיר ממונן של כנענים לישראל וגונב דעת אפי׳ של עובדי כוכבים אסור
שלא מצינו שהתירה תורה בעובדי כוכבים.ואע״ג דכתיב לא תננובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו (ה) לא

!תועפות ראם
הירושלמי וגי׳ השפר׳ לפנינו וחכמים מחייכים מכאן אמרו נו׳ וע״״ש כז״א( .ד) פי' דנדיש מיקרי .עיין נ״ב ע״נ נ' רשנ״ם ד״ה
תורש גדש עליי שכחב דאפילו כשהוא לכדו אינו שנחה כדדרשינן כשפרי עומר ולא הגדיש עכ״ל והיינו פי' רנינו הרא״ם ונש' מילי
ט׳
דנזיקין לנ״נ שם הניח דנרי הרשכ״ס נצ״ע דלמאי.הוצרך לזה דהא מלקחתו יצפינן ליה כמש״ה הרשכ״ם שםשד״ה שני עומרים
ועיין כמשניות הנד״מ כתוש׳ אנשי שם פיאה פ"ו מ״ו נרע״ב ד״ה לא אם אמרת משכ״ש נשם ס' ש״ל( .ה) לא .ט״ש הוא וכן מחקה
הווי העמודים כנדפש וכ״כ השם חדש( .ו) פ"נ והוכא כחולין שם ושם אמרו כאילן נ' שכחה ופיאה וכ״הכנדפש וכאן ליתא ועיי; נש'
פאת השצחן שי' ד' שקל״ד שישה הגר״א ועיין להל; שי' ק״ם שכתב שם רנינו שכיס שנאילן( .ז) ראנ״ע אומר ממן כו' כצ״ל וכן כת״כ
ויקרא ה' ׳״ז איתא ראנ"ע יע״״ש כאורך יותר ממשכ״ר כאן ונש׳ הרוקח כראש השפ־ שוך• הל׳ חשידות הוכא כלשון הח״נ אלא נמרי
רני שם שכתב הרוקח בזה״ל רני אימר הה״א יאשר ינא אח רעהו ניער לחנויב עצים ונו' ואם הכתוב מנש למי שנא לו ספק נפש אמור
מעתה המגנה את הצדקות כי' עאכ״ו שהנהן לי .נפשו עכ״ל אכל בלשו; הת״כ לפנינו כתוב רני אומר הה״א כו׳ מנע הכתוב פתוח נפש
למי שנא לידו שפק נפש וצא ידע אמור מעתה כו׳:
(א) למיקש ע״מ לשכם תשלומי כפל ע״ני כו' כ"ה ננדפם וכנ״ל אולם נשה״נו להרמנ״ס ל״ת רמ״ד כחוב כמש״ב כאן וכ״ה נשאלחוח דרא״ג
שאילתא ד'( .ב ).פ"ז דנ״ק ושם איתא ז׳ גננים הס וכ״ה כמכילתא משפשים פי״ג( .ג) וכתיב [ש"נ ט״ו ו׳] ויגנג אבשלום את לב ט'
כנ"ל( .ד) שנגח ד' וה׳ [ל״ת א'] כנ״ל( .ד ).האי כעמיתו לא כו' כצ״ל והשמ״ג לאו׳; קנ״ה כ׳ לא תננוכו צא קאי אנעמיתו במליצת
הלשון דא״כ היה לו לומר מעמיתו ועיד כי ניגון שעם כו' וידרוש כעיני שלא זכר שם רניכו ע״ז ,וראיתי נש' קוק להרמנ״ס פ״נ מהל׳
דיעות ה"ו של דאפי' לפי השוכרים דננ״ד אשיר מה״ת אף לגוי היינו דוקא במטרה אנל גשי מתנה דג״כ אשר ;:,גניכת דעת ידא׳ אינו

אלא
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קטוד ד איסורי מטון

יראים

קאי אתגגובו ,שהרי טעם נ י נ ו ן מפסיקו ומציגו פסוקי מעסים מן התורה (ו) כדאטרי׳ מדדים ס״א (ז) אין בין
הסודר הנאת [ל״ז נ׳] ושום שכל אלו פסוקי ה ט עטים .ואסר שמואל בם' גיד הנשה אפור לגנוב רעת
הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים .ושמואל (אמר) במידי דטמון סיירי וגניבת נוי במקום שברור לו שאינו
יודע העובד כוכבים הוי בטעות ושריא .ואפילו איסור דרבנן ליכא .כדאסרינן בהנוזל ומאכיל [ין*כנ׳]רב כהנא
זבן מעובד כוכבים מאה ועשרים חביתא בכלל סאה ואבלע (ח) ליה זחא ,רבינא זבין דיקלא אידו וגוי לצלוחי
א״ל ??זסעיה קדים ועייל דאי עקבא דגוי מניינא ידע .רב אשי הוי קאזל בארבא חזא שיבשא דנופנא
דתלי לבר מפרדסא א״ל לשפעיה זיל חזי אי דעובד כוכבים נינהו ואייתי לי .ו נ נ ב נקרא כל היכא דמיתאטר (ט)
מאינשי גנב הוא  .ועונש נגיכת ממון בס׳ ואלה המשפטים כי יגנוב איש שור [או] שה וטבחו או מכרו

תועפות ראם
אלא מדרבק ע״״ס ואינו נראה כן מלשון היראים דכלל המרבה לו בתקרוטת מודע  0שאינו מקבל מ׳ מלל שאר• עבים במידי דמטין
ונראה מדנד רנינו שפי׳ לא תננוג ע״מ צמיקס כהי״נג של הש״מ לנ״מ מם דמ״רי שאמו רוצה לענג מנינה נידו אלא הוא ט5נ tfo
לצערו וכמש״כ רא״ג נז׳ ד׳ והדר אהדדה ניהליה עיי״ש הפ״ש אות ו׳ דודא׳ מיקד גונג דעת הנריות נמיד׳ דממון והוי דאורייתא כמנואר
נדנד רנינו ונדן נדרים פ״ח ל השותק ע״מ לנדקנז נו׳ ונס׳ •דוח נדרים יד שאול אות כ'( .ו) מה״ת מ׳ .נס' רביד הוהנ ס' קדושים
ם׳ לא תנטנו ל ע״ו תימה הד ס’ל ר׳ יוחנן (נדרים ל״ו נ׳) דמקרא אסור ללמוד למודר הנאה דפיסוק עעמיס לאו דאורייתא ונתג
הר״ו דרב ור׳ ׳ותק הלנה כר"* ונ״ם הרמנ״ס נפ״ו מהל׳ נדרים עכ״ל וראיתי להגאון ׳ענ״ן נסדר תפלה סלו נמלק
מנדל 'עוז עליית הנתינה של וו״ל אמנם למשקנא דנמרא שם [נדדס ל״ז ל] נם פס״ס דאודיתא .ועלה מיית• ההיא דיקר> סתירת
האלהים נו׳ זה פס״ט א״כ מ״! דאמר התם נחנינה [ו' ל] נ׳׳מ לפיסוק מעמים אליבא דר׳ יוחנן אמרה למילתיה .וראנ״ד סלינ עליה ואמר
נ״מ לעולה שהקרים ישראל נמדנר .סבר כרג יאלינא דהלכתא עכ״ל המג״ע .ותד תמיד מזיק הנא .א) אנה מצא מסקנא ננדדם דפס״ס
דאורייתא .נ) מה שאמר דהלנתא כרב הוא להיפך ממש'׳נ הר״ן לענין הלנה רנ ור״י הלכה כר"• ולס הרמנ״ם ז׳ל וכמש׳כ הרה״ז כלל
והנה הריפנ״א שסנינ להרמלן נמס׳ נדרים ל וז״ל ר׳ יוחנן אמר שסר סס״פ דנמי ללוקרא כדנפ״ל מקרא דכחינ ויקראו נספר תורת
האלהים וגי׳ וימנו נמקרא זה פס״ט והא ליתא מלל ואותי צוה ה׳ ושכר למודו שד עלל ולכאורה דברי הריפלא תמומן הא ממרא הונא
מנד רג שאמר ויננו נמקרא זה פס״נו לסיועי לדנדו שאמר שנר שימור אבל שנר פס״פ דאור״תא ואסור ליפול שכר פס״ס משא״כ ר׳
יוחנן ע״כ לא ס״ל דרס זה וכמש״כ התוס׳ בנדרים סם לה ואמד לס אלו המסורת וז״ל מאן דאית ליה פס״פ צאו דאור״תא מפרש אצו
המסורת חסידת ויתירות עכ״ל ומה זה שהניא הריפנ״א נדר׳ יוחנן מדרש רנ נר פצונידה ונחמת קשה ל׳ דהנה רג חננאל אמר רג דדס
ג״כ מפורש זה תרגום וא״כ הוי תרגום נ״כ דאורייתא דומיא דפס״ס ואסור ציסול שכר על התרגום ולהדיא אמד נירושלמי דנדדם לד ה״נ
יכול מקרא ותרטם ת״ל תקים ומשפנרם תקים ומשפנרס אתם מלמדים נתנם ואי את־• מלמדים נתנם מקרא וחדים עכ״ל והונא בר״ן ורא״ש
ורי״ף מטאר נקה דאף על תרגום רשאי ליפול שכר יע״ב הנראה ל׳ מיה דנאמח הירושלמי פליג על הנגל׳ דננל• מפרש דר׳ יזחגן דאמר פכר
פס״ס ס״ל דשס״ט לאו דאורייתא והירושלמי ס״ל דאע״ג דפס״ש דאורייתא מ״מ מדכתיג ראה למדתי וגו׳ תקים ומשפמים *לפיק מזה דדוקא
תקים ומשסנרם אסור ללמוד נשכר ולא מקרא [ר’ל פס״ס] ותרגום ואזדא לה נזה מש״כ נס' תעודה נישראל מ״ת שער הראשון ט״ג מפרה
תשונה נצחת להחכס מהרמ״ק נס' נן יוחאי מענה ס״ס שאמר שהנגינה ופס״ם הלמ׳׳מ ת״ל ואס״ד דמסיני הוה היה אסר למלמד ליפול שנר
פס״ם נ״נ משום ראה למדת• מ' עכ״ל ולפמס״כ הדין עם הנן יוחאי ואע״ג דכל היכא דפציג׳ הירושלמי והנבל׳ הלכה ככסא מ״מ בשעמא
דר׳ יוחנן דהוא סתמא דירושלמי סמכינן יותר על הירושלמי כיון דגראה משם ברור דעת ר׳ יוחנן מאי פעמיה וגדולה מזו ע״ן נעהד״ק שורש
ק׳ ונזה א״ס ד׳ הריטנ״א דאף ר׳ יוחנן ס״ל ויבינו נמקרא זה פס״ם ואפ״ה ליתא נכלל ואותי צוה ה' ישכר לימוד סד ומתורץ פתה ד׳
היראים והסמ״ג מתמיהת הרה״ז דס״ל נשיפת הירושלמי וכהריענ״א ולא כדברי התיס' דהתיס׳ כ״נ לפי שיפת תצמודא דדן שו״ר נס'
הנד’מ פנים מאירות על הירושלמי להנאנד״ק •אנאווא נדדם פ״ד ה״ג של גם ק דהירושלמ׳ ס״ל נהא דלא כגמרא דלןאךמשכ״ש בענין
מקרא שנידשלמ׳ נמחלת לא הנין דפי׳ מקרא ר״ל פס״ס גס הפעם סל שם ע״פ הגמרא דנדדם ל״ת א' ת״ל אנל מדרס והלטת דהס
נדרשים ע״י פלפולא זאת ניתנו למשה לנד והוא נהג סונת עין ונתנה לישראל נחנם כו' מש״ה ע״ז ילפינן ממשה דמה אני נתנם אף אתס
נתנם ומש״ה דרשו כאן כירושלמי חקים ומשפפים בחגם נו' הוא תמוה מאד דיוקים ומשפמים אינם פצפולא נעלמא שניתן למשה לנדו נמ״ש
בגמרא דנדדס סם אלח פלפולא בעלמא ולשון אלא מוכח דהנמרא הדר משיט" קמאי אותי צוה ואני לכס אלא דחקיס ומשפטים צוה השם
למשה שילמדם לישראל הד דאינם פלפוצא בעלמא ובעיקר דבריו שם שמשה קיבל שנר בעד וזרה שבכתב הייט פסולת של הלוחות חליצה
לומר ק ודו״ק עי״ן תשנ״ן קטן סי׳ תקכ״ה שהניא שם לשון הירושלמי דנדדם בזה״ל מה אני בחנם אף אתם בחנם יכול אף סכר מלמדים
ושכר סופרים ת״ל ראה למדתי אתכם תקים ומשפנדס חקיס ומשפטים בחגם אבל צא שכר מלמדים ושכר סופרים עכ״ל( .ז) ס׳ כצ״ל משכ״ר ושום
שכל אלו פסוקי הפעמים צ״ל דה״ט לא״ד שם דוינינו נמקרא אלו המסורות א״נ נפק״ל משים שכל פיסוק טעמים ג״כ נמש״כ נס' שלמי נדרים שם
וע״״ס נר"ן ד״ה ושום ויותר נראה דנירסת רטנו שם נגמ' להיפך ושום שכל אלו פס״ס ויביט במקרא אלו הפסוקים וכ״ה נתוס׳ ב״ב י״ד ב׳ ד״ה
בסורענותא וכגי' הירושלמי פ״ד דמנילה ה״א( .ח) ואנלע ליה זוזא  .וכ״ה בנדפס ועיין בד״ף ורא״ש שלא אמרו זה אצא גני שמואל דוק לקנא
דדהנא נמר דפרזלא נד׳ זוזי ואנלע ליה זווא .ונסמוך בהא דרבינא צ״ל ועייל דעיקרא דנוי כו' וננדפס חסר תיבת דעיקרא וע״ן להלן סי'
רמ״ה אות ג' ,ועיין בדקאנש׳ ד' פיעפרקוב תרנ״ד סי׳ רפ״ז ובביאור מעשה בצלאל שם שב׳ ניראיס לא מצאתי זה כו׳ עד .סוף ונאמת
תחת מסנ״ש נריקאנפ׳ דגנינת גוי צ״ל דננינת גת וא״כ הוא מטאר ביראים כאן וננדפס ואין זה ש״ך לדיני מאכלות כ״א למט ממונות ק
אמר לי הנאנ״ד דקאפוציא המחבר שו״ת נית אב ודפח״ח וש״׳ ועיין יד שאול יו׳ד כד' רנ״ד או״ג( .ם) דמפמר מאינש׳ כדאמדנן בפרק
הסנס צאן לדר [נ״ז א׳] טון דמירתת מאינשי גנב הוא .נ״ה בנדפס וכצ״ל כאן ולפנינו שם בגמרא טון דנלסמר מאעשי וגי׳ רטט שם

דמירמת
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ד איםורי ממין

יי*’X

נא

לי) חפשה בכך ישלם תחת משור וארבע צאן תחת השה וכתיב ואם הסצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד
[שה] חיים שנים ישלם .ותגן [נ״ק ס־נ נ'] מרובה מדת תשלומי כפל ממרת תשלומי ארבעה וחמשה שמדת תשלומי
כפל נוהגות בין בדבר שיש נו רוח חיים בין בדבר שאין בו רוח חיים וכר .התם בגמרא מפרש טעמא (יא):

סימן קבה

[מי]

לא תגזול .את ה׳ אלהיך תירא ואותו תעבוד ,צוה בפ' קדשים לא תעשוק רעך ולא תגזול וגזל הוא
בממון דילמוד סתום מן המפורש ,דבתיב ויגזול את החנית מיד המצרי וכתיב ו י ג ז ל ו את כל
אשר (א) לאבימלך ,וגזלן נקרא בל היכא דמיטמר (ב) מאינשי.
תולדה לגזלה הערמה ,כדאמרינן בשבת פ' מפגין [קנ״ 8א'] כולהו איערומי אסירי לבר מהא ,האי מאן
דעבד מילתא ולא איפשר ליה נשקול זוזי מאבא וניזל (נ) אחנותא עד דניטעום רביעתא דחטרא.

תועפות ראם
רמירתת ועיין ננ״ק  tfsב' שאמרו שם ור״י הא דקא מטמרי דלא ניחזינהו אינשי וניערקו מינייהו וא״כ אימתי קרא גנב היכא דמיטמר
משוס דמירתת מאינשי .וראיתי להעיר פה בדברי רש״י נ״ק ע״ח ג' ד״הננב פטר עצמו כי׳ 5כ׳ שסואפסידא דהקדש פטור דמנית האיש
כתיב כו׳ ואליבא דר"ש כו' ענ״ל והגרי״פ נחי׳ הש״ס שלו שבס״ש קשות מיושב כ׳ מונח מדנרי רש״י דבגנב מן ההקדש פטור אפי׳ מן
הקרן ולא ידעתי מנליה שהרי ונוגב מנית האיש למעט הקדש^היעו מכפל נו׳ וכ״כ הרמנ״ס רפ״ב מהל׳ נמנה כו' הרי דקרן ודאי חייב
ולפי ששה נעלם ממגי עכ״ל ועיין חשק שלמה נשס״ח ולענ״ד הפשוט בדעת רש״י דס"ל כהראנ״ד של הרשנ"א נחי׳ לב״ק וז״ל דלדעת ר״ש
קמבע״ל ולתשלום נפל לנעלים דנטגין הקדש ודאי שור הוא משלם שהרי הזיקו שור אנל הכפל שהוא משלם לנעלים שהרי מנית האיש
קרינן ניה הואיל וחייב באחריותו לדעת ר״שמאי משלם כנש שהרי לא הזיקו אלא כנש שהוא פוטר עצמו נכנש א״ד מצי א״ל בק״ג בטנא
ענ״ל וכן הוא כוונת רנינו שמחה נ״ר שמואל של האו״ז לנ׳יק ד' קט״ז א' וז״ל שם ע׳׳כ לא קמנע״ל אלא דוקא הפריש שור לטלה דאין
כאן דנר הנורם לממון אלא תור או בן יונה דלא נשאר ניד הגנב ממונו כלום כששלם הפסד דנר הגורס לממון דהיינו תור והמותר משל
הקדש דאמר רחמנא וגונב מנית האיש ולא מנית הקדש על׳ל ור״ל נמי לעמן תשלים הכפל דהא מקרן לא ממעסיק הקדש וא״כ משלם הגנב
להקדש שור אך כפל לר״ש כשישלס הפסד דנר הגורס לממון דהיינו כנש לרננן ותור או ק יונהלראנ״ע יצא דלא נשאר ניד הגנב ממונו כלום.
(י) הנה ננ״ק ע"ת ל אמרו ת"ק פנר וטבחו כולו נעיק אי מכרו כולו נעינן ובמכילתא משפטים פי״ב אמרו הקיש הכתיב טובח למוכר
ומוכר לטונח כו׳ מה מניחה כלה אף מכירה כלה וקשה צמ״ל ההיקש מכרו כולו משמע יי״ל דההיקש הוא מה סניחה כולה כאחת
אף מכירה סלה כאחת וצאפוקי מכרה תציין או מכר חנייה לזה וחצייה לזה וכההיא דירישלמי פ״ז דנ״ק ה״ה עיי״ש ננלה״ש
למפרשי הים וא״כ בעינן מכרו לאדם אחד אבל מכר לשני נני אדם פטור מד' וה' וה״ה נתן נמתנה דוקא לאדם אחד חייב ולא
לשני כני אדם דומיא דמכירה וא״כ גנב שור אי שה והפקירו פטור מד' וה' דלא עדיף הפקר ממתנה ודלא כמו שכתב נשפר הנד״מ
משכנות ישראל סי׳ כ״א דהפקר מתחייב נד׳ וה' מה לי נתנו לאחד מה לי נתנו לרניס עכ״ל דאדרנה נתנו לרנים פטור וה״ה הפקר שנתנו
לכל העולם לזנות נו ואע״ג שלא זכה נו אלא אחד מ״מ נשעה שהפקירו נתנו לכמה נני אדם שיכולי; לזכות נו כאחת ,נם מה שחידש שס
דהא דחייבה תורה תשלומי ד' וה׳ בגונב שור ומכרי לאו דיקא שימכור לאחרים אלא אפי׳ כשמכרו להנגנב עצמו נמי משלם ד׳ וה׳ ולא
מצעו שום חילוק נזה עכ"ללא קהדנר דלהדיאאמרו במכילתא שם מה מכירה חון לרשותו אף טניחה חון לרשותו הרי דמכירה פשיסא שהיא
חיץ לרשותו וצא כשמכרו לנעליו ודברי המכילתא שאמרה טנח נרפות הנעלים דפטור ר"ל גנב ומנח ברשותם כמשנתנו נ״ק ע״ט א' זיצפינן
לה ממכירה דמנירה ע״נ מוכר חון לרשותי הנעלים ,אולם הנונ"י מ״ת חיי"ד סי' קנ"ד חידש שיכול להפקיר דנר לאחד לנוכח עיי"ש וא״כ
ננה״ג יתחייב נד׳ זה׳ ונס' ערוך השלחן להגרי״נו עפשטיין שליט״א לחו״מ סי׳ רע״ג ס״י דחה דנרי הטנ״י דאי; זה נדר הפקר ופי' ד׳
המנ״א סי׳ חמ״ח סק״ד דהטעם הוא משוס דהוי הפקר נטשת ונמחכ״ת ז״א דא״כ הוה חמן של ישראל שענר עליו הפסח ואסור כהנאה
כיון דצא אפקריה( .יא) נ"נ הנ״י חסר צאו דלא תעשוק .יאפ"ו .ועיין מה שכתבת• ראש עמוד הרגיעי:
(א) יעבור עציהם בדרן ויגד לאנימלך כצ״ל ועיין נ״ק ע"ט ני■( .ב) דצא מיטמר נצ״ל וכ״ה ננדפס( .ג) ונזול אחנוהא .לפנינו ננמרא
הגירסא ולחיל לשב חנותא וכ״ה בנדפס ונ״ה נערוך כרך מן וכתב לי הרב הגאון מהרמ״א ראנינאווין שציט״א נעל ס׳ נר למאור
וז״ל יתכן עפי״מ דתנן (פאה פ״ח מ״ה) אין פיחתין לעני בגורן מחצי קב חסים מ׳ חצי לוג יק כו׳ ושאר כל הפירוח אר״ש כדי שימכרם
ויקח נהן מזון נ׳ סעודות ונ״פ הרמנ״ס (פ״ו ממת״ע ה״ח) ושיפור מזון נ״ס הוא פונדיק כמבואר שם (מ״ז) אין פוחחין כו׳ מנכר
נפונדיון וטיי׳ש נרע״ב וגס חצי קב חסים היא שיעור פונדיון לפי השנון ד׳ סאין נסלע .וצפי״ז נראה דנם חצי לוג יין הוא עכ״ם לא
יותר מדמי פונדיון דלא עדיף משא״ד שאין ניתנין לו •ותר משיה פונדיון שהוא שיטר נ״ס פת ואף דמנואר שם בירושלמי דשיעור זה
הוא מפום דנתיג ושנעו תן להם נדי שניעה והוא מזין נ׳ סטדוח וחצי לוג יי; כוא שיטר מיון נ״ס לאכול נו כמבואר בפירונק (5׳ א׳)
מ“מ ענ"פ איט טלה דמיו יותר מפונדין דכל שיכול למכור ולקנות בדמיו מזון ב״ס אינו מחויב ליתן לו יותר ואדרבה נראה דביי; הוא
פחות מפונדיון ועכ״פ לא יותר [ומ״ש בפסחים כ׳ נ' שותק מלוג נסלע ומזלפין בשתים הוא ע״ד גוזמא .ועיין נ״מ מ׳ א׳ נאתרא דר״י
רמו מ״ח כוזי נדנא אזל דנא נשימא זוזי נו׳ אך לא נתבאר שיעור כוזא כמה עיי״ש בפרש״י] ופונדיו; שני איסרים נמצא רביעית יין
צא יותר מדמי אישר ולפי״ז למ״ד ששה פריסות נאיסר כשיטעוס נשב חטתא שיעור רניטית יניע לכאו״א פחות משו״פ שאין בו דק ממק
וזהו שהורה להם שאף לצורך אין לעשות הערמה כ״א באופן זה שלא יפסיד רק פחות משו״פ לכאו״א ואחוצי קמחלי ליה ענ״ל ודפח״ח
אך צפמש״כ כאן בהכת״י נראה דלאי דוקא היא .והנה ראיתי נספר זכרו! שמואל ננ״ק קי״ט א׳ שכ' שם דלר“ש דס״ל כל שהוא למכות
ול״נ שיעורי :אלא לקרבן א״כ לאו דלא תגזול נאמר אפי׳ אפחות מכשיעור אלא כיו; דממו{ ניתן למחילה אינו טנר דהוי כאילו כנר
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הנתיב בעשרת הדיברות לא תנגב ותניא ,.נפרק הנחנק׳!

לא תגנב בגונב נפשות הכתומדבר אתה או' בגונב נפשות
או אינו אלא בגונב ממון אמרת צא ולמד • סייג מידות שהתורה נדרשת בהן דבר
לסד סעג״נו במה הכתוב מדבר בנפשות • ואזהרת הכתוב במכירה נתיב בהר
סיג׳ לא יסברו מסברת עבד י וענש נפרשת תצא נ׳ ימצא איש גונב נפש
מאחיו מבג׳ ישראל ואינו ח״ב עד שיכניסנו לרשותו וישתמש נו שנאמר
והתעמר נו ומברו ואמרינן בגמרא ותנא קמא לא נע׳ עיטור ואמרינן ע׳מור
תנן הגונב את בנו רב♦
נפחות משוה פרוטה איבא ביניהן וקיימא לן כרבנן •
ייהנינן נרוקא מחייב י וחכמי' פוטרין • גנב חציו ענד וחציו בן חורין • ר' יהודון
מחייב וחכמים פוטרין י ונתרויהו קיימא לן ברבנן •ומנלןדנחנק דאמרי׳בפרקד'
מיתות • כל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק • ופירש ר׳הטעם נאמרח
מיתה ניד׳ שמים • ונאמרה מיתה ניד׳ אדם מה מיתה בידי שמים אין נח רושם י
אף מיתה בדי אדם אין בה רושם •
רנד צ1ה הקנה בעשרת הדיברות• לא תחמוד בית רעך ולא תחפד אשת רעד י
וחימוד נקרא שלוקח דבר נעל ברחו מחסד שחומד אתו או בא עליו,
בעקיפין שלא בדין ונותן דמיו אבל חומד במחשבה בלא מעשה לא נקרא חימוד •
ותניא נמכילתין יבול החומד נדברים עובר תל לא תחמוד כםףווהב עליהם ולקחת
לך מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן שעושה מעשה והיינו חמסן ויהיב דם׳ ועל
אונס נוה מקשי׳נננא מציעא פק והא קא עבר בלא תחמוד • ומתרץ לא תחמוד
לאינש׳ בלא דם׳ משמעלהו י פי'ואינו בי אם דמים אלסא חומד לוקח נעל ברחו
של חבירו י לא תתאוה שנה הכתוב לעבור עליו בשת׳ לאו׳ ן י
הקנה נפרשת קדושים לא תגנבו י ותניא נתורת נהנים לא תגנבו•
רנה צ1ה
מה חל מכלל שנא' בגניבה שנים ישלם למדנו עונש אוהרח מנין תל
לא תגנונו על מנת למקט לא תגנבו על מנת לשלם תשלום׳ נפל ותשלוט׳ ד' וה' •
ושנג אוילא תגנב את שלך שמא תראה כגנב י ניא שנור שיניו ואומר לו שלו אני
נוטלי ותגן נפרק נחנקין בסנהדרין לא תגנבו בגונב ממון הכתוב מדבר אתה אז'
בגונב מכון או אינו נ1א בגונב נפשות אמרת צא ולמד סייג מידות שהתורה נדרשת
בהן במה הכתוב מדבר בממון אף באן נמסק • ( ניאס לי פי' למעון לעעט נפשות י )
אבל גונב דעת הבריות במידי דממון הוי נ׳ גונב ממון ועובר על לא תגנבו בדחנים
בתוספת'דבבא מצ׳עא ומ״ת׳ בפרק גיד הגשה נ׳נננ׳ןהן הראש שננולן גונב דעת
הבריות י והמרבה בתקרובת ויודע נו שאינו מקבל מסרב בו לאבל ויודע; בו שאינז
אוכל ואינו לומ׳שאיסוידעת במידי דמסון ורבנן הוא י שהרי מציגו שנענש אבשלום
עליו דתנן נסונוה נפרק קסא ולפי שגנב נ׳ננינותלכאביו ולב בית דין ולב כל ישב'
נתקעו נו ג'שבטים שנאסר ויקח שבטים נכפו ויתקעם בלב אבשלום • ואעפ שאינו
□פורס במקרא נראה ל׳ בפירוש בתקרובת ונסיר׳ דממון גנב י ומגלן דנונב דערת
הנו ות נקרא גנב וכתיב וינגב אנשלום את לב אנשי ישראל ונתיב וינגב את לבבי
חמור גונב דעת הבריות כגונב ספון ונפשו' שגונב ממון ונפשו'הותרו לבני כותים
ע! י נפשות
כי א

ספר

יראים

נפשות ונתיב וגונב נפש מאחיו מבני ישראל למעוטי מתים ׳שאינו ח״ב מפון •
ונתיב ראה ויתר גוים הותר ממונן נולי כדאיתה נפרק שור שנגח את הפרה וגונב
דעת הבריות אמור שלא מעינו לו התרי ואעגדלא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו
שהרי כמה טעמין
איש בעמיתו נתיב ולא גו׳ • הא בעמיתו לא נתיב אתגננו ’
מפסיק! י וטעינו פיסק׳ טעמין מן התורה בנדרים נפרק אין נין המודר ושובו שכל
אילו פיסק׳ טעמים י ואמרינן נפרק גיד הנשה • אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעתו של גוי י ושמואל במידי דממון איירי וגנבת כותי במקום שיודע שאין הכותי
מניר שרי דהוי בטעותו ושרי ואפי׳איסור דרבנן ל׳נא • בדאטרינן נפ׳הגוול ומאכיל
רב נהגה זבן מגו׳ קב חנ״תא נבלל ק' ואנלע ליה זוזא י רנינא זבן מגו׳ לעלות׳
דקלא אסר ליה קדים ועייל דגו׳ לאו מנ״נא ידע רב אשי הוה קא אויל נארנא
זיל חזי אי
חזא שיבשה דגופגא דתל׳ לנר טפרריסה אמר ליה לשסעיה׳
דגו׳ נינה! איית׳ ל׳ • וגנב נקרא בל הינא דמטטר מאיגש׳ נדאטרינן נפרק הכונס
עאן לדיר ביון דסירתת טאינש׳ גנב הו'• ועונש גונב כמון נתיב נפרשת משפטים •
דכתיב כי יגנוב איש שוראו שה וגומר י וטבחו או □כרו ארבעה חסשה ודווק׳ח"'•
ותנא מרובה מידת כפל שנפל נוהג נין נובר שיש נו רוח חיים יבין נדבר שאין נו
רוח חיים נול׳ י והתם מפרש טעסא י
הקב הוא נפרשת קדושים לא תגזול וגול בממון יילמוד סתום מן
רני צ1ה
המפורש דכתיב ויגזל את התנית מיד הסער׳ י וגולן נקרא כל ה׳נא
דלאםיטמרמאינש׳׳ (תולדה ינול נעימה) נדאכרינן בשבת בפרק מפנין כולהו
הערמות אשיר׳ לנר מהאי מאן דענדמילתא ולא איפשר ליה ליש ,-.יל והא □בה
וליזילאשיב חנותא עד דניטעוס רביעית חמרא י ודברים דאיכא נהד״הו כתן •
מעות אסורלחזור כדאמרינן נפרק הזהב רבי שמעון אומר אע״פ שאמרו טלת קונה
דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית נך הלכה י אבל אסרו מ׳ שפרע דור הכבול כול•
ובי קא׳ נם׳ נם׳ שפרעהינא דהרר סחסת יוקרא אבל הינא דאיכא אונאה ומקח
טעות אף יעאו עליו עוררין ליכא ם׳ שפיע נרא תה נ פרק הוהב אושפזיבניה ורם׳
נר חסה ונין חסרא וטעה חו״ה דהוה עעיב אל אמא׳ עעינתאמ׳ליה חסוא ובנית
זטעא׳ אמר ליה ויל הדו נך ואי הוה קאינלז׳ שפרע לא היה מיעעו לחוור ולקבל
ואמר'ההוא גברא דיהב וווי לחטרא שמעדהוונעילסנסניהדב׳ פרוק
קללה׳
רופילא י אמר ליה הב ליה וווי דלאנעינא אפר ליה רנחסדאכדרךשתקיו משינה
בסוברין כך תיקנו כשיכה בלקוחות פירוש הדר בך י ובדברים בלא מעות יש בהן
אמנה באותן הרניים וקא׳ נסי שפרעואיתפר דברים רב אסר אין בהן משוימחוסר׳
אמנה י ורבי •וחנן אמר יש נהם משום מחוסרי אמנה • ומפרש רנא נריה דר׳יוחנן
נמתנה מועטת דסמבא דעתיה אבי 1מרובה לא י דאסרינן בירושלמי לא שנו אלא
נעשיר • אבל בעני נעשה נדר •
היוערנפיישת ויקר;! נפש ני תחטא ומעלה מעל נ"'וכחש בעמיתו
רנז צוה
בפיקדון או בתשומת יד או בגול או עשקאת עמיתו •והיהכ״חטא
ואשם והשיב את הגדלה אשר גול וגוי׳ ואינו לומר שלא ח״ב הכתוב להחויר אלא
בנשבע

אדני יד החזקה
ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת ,ולא
יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח .ע״כ .בחולין
צ״ד הוסיפו עוד ולא יאמר לו סוך שמן מפח ריקן ואם בשביל כבודו מותר ,תימה על רבנו
שלא מביא הך ראם בשביל כבודו שהוא מותר ,ויש לדקדק בכלל דבהך מימרא ולא יפתח
לו חביות המכורות לחנוני אא״כ הודיעו כלשון הגמרא .מוסיף הרמב״ם את המלים "לפתותו
שבשביל כבודו פתח" ,כלומר הרמב״ם סובר שעדיין יש בזה משום גניבת דעת שזה סובר
שהוא פותחו בשבילו ויש לו הפסד גדול ובאמת אין רצונו להפסיד ממונו בשבילו רק
לכבדו בלבד ,ואיך ס״ד דשרי בכהאי גוונא ,דאפילו אם הוא סבור שמכבדו בכבוד גדול
והוא אינו מכבדו רק בכבוד קטן יש בו משום גניבת דעת כפי שברור מלשונו של הרמב״ם
שאפילו אם משום כבודו פתח אסור ,ומ״ש בגמרא אם בשביל כבודו מותר לא קאי על
פתיחת החביות אלא אמימרא שם דלא יאמר לו סוך שמן מפח ריקן דבזה אם בשביל
כבודו מותר ,ומ״ש לפ״ז דאל יסרהב היינו רק בהפציר בו שיאכל אצלו והוא יודע שלא
יאכל ,אבל בפח מלא אם יאמר רק פעם א׳ ולא יפציר מותר ולכן קמ״ל דבפח ריק אם
יאמר בלי שיפציר בו ג״כ אסור ומותר רק אם יאמר בפני קהל ואנשים כדי לכבדו ,ולכן
הרמב״ם לא הביא את "סוך שמן מפח ריקן" דמובן ממילא ממ״ש לפני זה ואין בו שום
חידוש.

אור הישר
ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו .עי׳ ברכי יוסף חלק או״ח סי׳ קנ״ו סק״ג
ול״ג דמקורו של אחד בפה ואחד בלב הוא מפסחים קי״ג ע״ב דנחשב ראשון מהשלשה
שהקב״ה שונאן.
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי וכו׳ .עיין מש״כ בחידושי לחולין צ״ד ע״א
בד״ה דאמר שמואל וברש״י ד״ה סנדל.

לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה .עי׳ מה שהאריך בזה בחידושי מקום
שמואל ליו״ד סי׳ ס״ה סי״א וסי׳ קי״ו ס״א וע״ע בהרב המגיד הל׳ מאכלות אסורות פ״ח
הי״ד.
אור שמח

ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב הוא ממה שאמרו בפרק ערבי פסחים דף קי״ג שלשה
הקב״ה שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב ,ראם מהך דהזהב דהן שלך צדק הוא במקח
וממכר יעוין רש״י שם וזה נכלל בהך דמשאו ומתנו באמונה כו׳ לקמן פ״ה הלכה י״ג.

בן ידיד
ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו וכו׳ .עיין להרב לח״מ ז״ל
שהקשה שלא הביא האיבעית אימא שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה וכו׳ שהוא לישנא
בתרא והביא שם תרוץ מרן הב״י ודחאה ע״פ דברי התוס׳ כמו שיראה הרואה שם באורך
ואנכי הרואה לא ירדתי לעומקו דאי חילוק התוס׳ הוא חידוש אינו אלא בדבר שלא עשה
בשבילו דאע״פ שהיה עושהו בשבילו דאינו מותר ברם הכא רעשה והיה עושהו בשבילו
פשיטא הוא דשרי ועוד דמאי מקשה מרבדי התוס׳ דאינן אלא לדעת רב ספרא אבל לדעת
רבא דהלכה כמותו בכל גוונא שרי (ר״ל) [וכרב יהודה] בחביות כיון דחביב ליה שרי
ובעובדא דמר זוטרא דאיהו הוא דטעה אנפשיה והיה לו לאסוקי אדעתיה שרי וכמ״ש
התוס׳ והרא״ש והטור סימן רכ״א ואם כן פשיטא הוא דדוקא לגנוב דעת אסור ברם היכא
דליכא גניבות דעת דבלאו הכי היה פותח שרי .ולענ״ד רבינו ו״ל דייק ואמר ולא יפתח לו
וכו׳ כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח ולא נקט כלישנא דש״ס דקאמר ולא יפתח וכו׳ אלא
א״כ הודיעו נראה דבא להודיע דאינו אסור אלא כשהוא לפתותו דלכבודו עשה אבל אם
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אינו לפתותו דמלבו פותחן ואפי׳ לא היו מכורות בעבור כבודו שרי ובזה ניחא נמי קושית
מרן הכ״מ ז״ל דסגי לן במה שהודיענו דלגנוב דעת אסור וממילא משמע דכשכוונתו אינו
לגנוב דעת אלא לכבדו דשרי ולא הזכירו רבינו כל הנהו דבש״ס דרצה לקצר ולכן כתב
וכן כל כיוצא בזה דכלל הדברים הוא שלא יגנוב דעת וסגי בהני דאין אלו דברי איסור
והיתר להאריך בהם וסגי בכולל הדין דאסור לגנוב דעת ובמידי דלא אסיר לא הוזקק לבאר
ולהאריך דממילא משמע ולומר כתירוץ הרב ז״ל הוא דוחק לענ״ד.

ולי נראה דהרי״ף והרא״ש שלא הזכירו ההוא תירוצא שלא הביאו כלל ההיא דעולא היינו
משום דליכא צורך דכיון שהביאו הברייתות שאמרו דבשביל כבודו מותר דלא מקרי גניבות
דעת אם כן ממילא משמע וכל שכן הוא דהפותח חבית מכורה לכבודו ממש ולא לגניבות
דעת כלל דשרי ומה צורך להאריך ורבינו נמי קצר יותר מהם מטעם האמור.
אך אמנם הא ודאי צריכין אנו למודעי דבמנעל של מתה בש״ס איתמרו תרי טעמי אחד
מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ומדברי רבינו נראה שאינו אלא משום גניבות דעת ואפשר
שיסבור רבינו דעכשיו שאין נחשים מצויין בינינו כנודע ליכא אלא טעמא דמתעהו וכ״כ
הרב ב״ח ז״ל יעו״ש ורבינו אף דמביא הדינין שאין נוהגים עכשיו מ״מ כיון דבלאו הכי
אסיר בשביל שמתעהו והביא אותו לא חש לטעמא שאינו נהוג עכשיו עוד קשה דהכא
כתב רבינו בשר נבלה במקום בשר שחוטה ובפי״ח מהל׳ מכירה כתב בכלל שחוטה ואפשר
דהכא העתיק לשון הגמרא (דגם) [ולכן] נקט במקום איידי דמנעל והתם הוסיף מדעתו
דאפי׳ בכלל שחוטה מעט ממנו אסור והדבר פשוט והדברים ק״ו אי הכל נבילה אסור אף
דאפשר דידע הגוי והכיר וסבר וקביל כל שכן בכלל שחוטה דאפשר לא אשגח בה ולא
הכיר ואיכא גניבות דעת ודאי וק״ל.
בני בנימין

ולא יהי׳ א׳ בפה וא׳ בלב .פסחים (קי״ג ):ומשמע שם שאפילו אינו בדבר שבממון אסור.
שאילו בממון אסור משום לא תגנוב שהיא גניבת דעת .עי׳ בס׳ החינוך ועי׳ בב״ר בם׳
וישב בפ׳ ולא יכלו דברו לשלום:

דעת ומשחבה
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת נכרי .בעיקר אסור גניבת דעת אפילו של עכו״ם,
לכאורה קשה למה מותר להונות עכו״ם וכדדרשינן לא תונו איש את עמיתו עם שאתך
בתורה ובמצות ,והלוא הוה לן לאסור משום גניבת דעת שמטעהו ואסור אפילו לעכו״ם.

אמנם נראה שאונאה לא נקרא גניבת דעת ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה ,ואף שבשוק
דורשין פחות ,אין בזה אסור אלא מדין תורה דאונאה ,ובמקום שאין אסור אונאה כמו
לעכו״ם לא נקרא גניבת דעת להונות המחיר ,שאינו חייב לדרוש כמו בשוק ,ורק אם מטעה
ואומר להדיא שבשוק המחיר אחרת אף שאינו כן זהו גניבת דעת.
ונראה בזה חידוש לדינא ,שבסמ״ע ח״מ רכ״ז (ס״ק נ״א) דאף שאין בקרקעות דין אונאה,
יש כאן אונאת דברים וגניבת דעת ולכן אסור גם בקרקעות ,ולפי דברינו אין כאן גניבת
דעת ואונאת דברים ,שמותר לדרוש המחיר שרוצה כשאין אסור אונאה ,שהלוא בעכו״ם
מותר אף שיש אסור גניבת דעת ,והאסור בקרקעות רק אם מטעהו להדיא ואומר לו להדיא
שבשוק המחיר כן ,אף שאינו וכדין עכו״ם וכמ״ש לעיל ,אבל אם מוכר סתם אף שבשוק
מחיר אחר לגמרי לא עבד אסור ,והוא הדין במחללי שבת ועוברי עבירה שמותר להונותם
דדרשינן עם שאתך בתורה ומצות מיירי כמ״ש ,אבל להטעותם לומר להם שהמחיר בשוק
אחרת נראה שאין לזה היתר.
ועיין בח׳׳מ ר״ס רמ״ח ריעות אם מותר להטעות עכו״ם ,ולא הבנתי כיון שאסור לגנוב

אפילו דעתו שמרמהו כל שכן שאסור להטעותו עד ליקח ממונו ולמה מתירין להטעותו
לכמה פוסקים וע״ש בפוסקים.

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופתוי .הרמב״ם רמז כאן לאסור חנופה ,ותמוה
שבגמרא סוטה ספ״ז הפליגו בעונש חנופה שנופל בגיהנם ומאוסה כנדה ואינו זוכה לקבל
פני השכינה ,והסמ״ע ורא״ם מנו ל״ת לא תחניפו את הארץ לא להחניף .וכנראה הרמב״ם
רמז להאסור כאן ומשמעות לשונו שאינו אלא אסור דרבנן.
דרך המלך פירוש הקצר
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת עכו״ם .ש״ס חולין (דף צד) ואי בעית אימא משום
דקא גניב ליה דעתיה דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות אפי׳ דעתו של עכו״ם .רש״י
ד״ה משום דקא גניב דעתיה דעכו״ם שסבור שישראל זה אוהבו מאוד שתקנה וטרח בה
ליטול גידה עד שנראית לעצמו ואח״כ נתנה לו והוא לא נטלו ונמצא מחזיק לו טובה חנם.
עוד שם תניא ר׳ מאיר היה אומר אל יסרב אדם לחבירו לסעוד אצלו וכו׳ ועי׳ ברא״ש שם
שכתב ואע״ג דלא אמר ליה שבשבילו הוא פותחה איכא גניבת דעת דממילא הוא סבור
דבשבילו הוא פותחו דלא מסיק אדעתו שמכרן לחנוני ולא דמי להא דלקמן מר זוטרא
בריה דרב נחמן דקאזיל מסיכרא למחוזא דקאמר רבא איהו דקא מטעי לנפשיה דהתם
איבעי ליה למר זוטרא לאסוקי אדעתיה דלא יצאו לקראתו דמנ״ל דידעו בביאתו ודלא
כרש״י שפירש דהא דאמר לא יפתח לו חביות הפתוחות לחנווני דמיירי דאמר ליה בשבילך
אני פותחם וכו׳ אלא אפי׳ בסתם אסור אלא א״כ הודיעו וכו׳:

מאמר מרדכי
ואסור לגנוב דעת הבריות וכו׳ .בפ׳ גיד הנשה דף נ״ד ע״א ומה שקשה על זה עיין בסמ״ג
לאוין קנ״ה ובהריטב״א בשיטתו שם יעו״ש.
לא ימכור לכותי וכו׳ .נ״ב וכ״פ רבינו בהל׳ מכירה פי״ח דין ג׳ יעו״ש ועיין בטור חו׳׳מ
סי׳ רכ״ח וצ״ע בדברי הב״ח שכתב שם דלחנופיה לגוי בדבריהם אין איסור וכו׳ יעו״ש

ומשמע מדבריו דס״ל דהא דאמרינן בגמ׳ אסור לגנוב וכו׳ היינו למה דאמרינן במתני׳
שולח אדם ירך לעכו״ם וכו׳ שלימה אין חתוכה לא דזהו גונב דעתו דאסור ואף דלא קי״ל
כשנויא בתרא כמ״ש הרא״ש ז״ל מ״מ לא אמרינן דאסור אלא בדבר מעשה אבל בדברים
כדי (לחרכו) נלחנפון מותר כן צ״ל לפי דבריו ז״ל וליתא דהרב המגיד ז״ל בהל' מכירה
פי״ח כתב על מ״ש רבינו ז״ל ואפי׳ לגנוב דעת הבריות בדברים אסור וז״ל מימרא דשמואל
בגיד הנשה אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת כותי עכ״ל .נמצא כפי דברי הרב המגיד
ז״ל דכשאמרו אסור היינו בדברים ואסרו אפי׳ לגוי .ועוד לא ידעתי מה חילוק יש כשהוא
בדברים לשאר דברים הלא אם אסרינן בזה יש לנו לאסור נמי בזה ואם מתירינן בזה כדי
לחנפו גם בשאר דברים למה לא והא מותר כדי לחנפו וצ״ע.

איברא דלענ״ד נראה דדברי הב״ח שרירין וקיימין והכי מוכחי דברי רבינו ז״ל והטור
מדכתבו במקח וממכר לגוי ובסירוב לא כתבו אלא ואל יסרהב לחברו דמשמע דוקא חבירו
דהיינו ישראל דאל״כ למה לא כללן יחד וא״כ על כרחך מה שאמר שמואל אסור לגנוב
וכו׳ היינו לענין מקח וממכר וכו׳ ומ״ש רבינו דאסור לגנוב דעת הבריות בדברים הוציא
דין זה מהא דאמרינן שם תניא ר׳ מאיר אומר אל יסרהב וכו׳ ומההיא עובדא דרב ספרא
ומר זוטרא דהובא באחורי הדף דשם נאמר בהדיא דאפי׳ בדברים אסור ואין לומר דממ״ש
דעת הבריות סתם משמע אפי׳ גוי דהא בהא מימרא דשמואל אמרינן דעת הבריות ואפי׳
גוי הרי דבכלל הבריות לא משמע גוי מדהוצרך ליחד בפני עצמו וא״כ דברי הרב המגיד
ז״ל צ״ע.
ולא יסרהב וכו׳ .נ״ב כתבו הב״ח והדרישה דדוקא הפצרה טובא אסור אבל אמירה גרידא
פעם ושתים מפני כבוד אין שם איסור יעו״ש ,ולכאורה קשה מהא דאיתא בגמ׳ מר זוטרא
בריה דר״נ הוה קאזיל וכו׳ אמר להו למה להו לרבנן דטרח ואתו וכו׳ א״ל רב ספרא אנן
לא הוה ידעינן וכו׳ א״ל רבא מאי טעמא וכו׳ א״ל והא קא מטעיין ליה וכו׳ ומה הטעה
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אוצר בין אדם לחבירו ♦ גניבת דעת

היא הא שרי לומר כן מפני הכבוד ובפרט כאן כדי שלא לביישו ואפשר דלא דמי ועיין
בדרישה שהביא ראיה לזה מתום׳ דחולין דף ז׳ ע״ב יעו״ש.
ולענ״ד יש להביא ראיה מסוגיא עצמה דאיתא שם שמע רבי נפיק לאפיה א״ל רצונך סעוד
אצלי אמר לו הן צהבו פניו ופי׳ רש״י ז״ל דשמא מפני שלא היה ר׳ פנחס רגיל ליהנות
משל אחרים עכ״ל יעו״ש .נמצא דרבי הוה ידע דר״פ לא היה רגיל וכו׳ ואעפ״כ אמר לו
רצונך סעוד וכו׳ ה״ה נמי דמותר לומר לחבירו פעם אחת בא לאכול עמי אע״פ שיודע
שלא יאכל ומ״ש הרב הדרישה לדחות דברי התוס׳ וכו׳ יעו״ש ,עיין מ״ש הר״ן וכן רש״י
ז״ל לא יפצירנו הואיל שלא יעשה לפי שגונב דעתו להחזיק לו טובת חינם דסבור שמן
הלב מסרהב לו כן וכו׳ יעו״ש .א״כ ה״ה הכא במ״ש התוס׳ ז״ל ודומה ממש לוה דסוף
סוף כשמאכילן גונב דעתם וכו׳ דסבורין שמן הלב מסרהב להן כן ואפ״ה קראן קדושים
א״כ ה״ה נמי דיכול לומר לחבירו פעם אחת בא לאכול עמי אע״פ שיודע שלא יאכל ודוק
ועיין מ״ש בזה בס׳ נדפס מחדש מעשה רוקח דיש שם דברים שלא ניתנו ליכתב דטעה
בדברי רש״י ז״ל ובכונת הגמ׳ ואין צורך להשיב עליהם דמילתא דפשיטא היא אפי׳ לבר
בי רב דחד יומא יעו״ש.
מים חיים
ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב .בפרק תפילת השחר מצינו שהיה מכריז רבן גמליאל כל
תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש ואע״ג דמסיק התם שכל התלמידים ראויים
ליכנס מ״מ נקוט מיהא שראוי לאדם להיות תוכו כברו וכן אקרא דלא יכלו דברו לשלום
אמרו רז״ל במדרש דמתוך גנותן של שבטים אתה יודע שבחן די בליביהון בפומייהו.

מעשה רקח

ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחם ולמוכרם וכו׳ .בגמרא איתא חביות המכורות
לחנוני ,ורבינו נראה שאינו מפרש כפי׳ רש״י אלא המכורות לחנוני ר״ל שדרך החנוני למכור
מאלה החביות וה״נ איירי רבינו דהא שהוא צריך לפותחן ולמוכרן קאמר א״נ אפשר שגירסא
אחרת היתה לו לרבינו^והנה מרן כ״מ תמה למה לא הזכיר רבינו ההיא ראם לכבודו מותר
וכו׳ ובב״י חו״מ סימן רכ״ח כתב דאפשר דמלתא דפשיטא היא והרב לח״מ כתב דפסק
כרש״י דס״ל דדוקא במפרש אבל בלא שום דיבור שרי ועיין להרא״ש שדחה פירוש זה
והרב לחם חמודות כתב דס״ל דרב ספרא פליג על ההיא ולא ס״ל כתירוץ התוספות עיי״ש
וסברא נכונה היא בההיא דרב ספרא דקאמר הוא ניהו דאטעיה אנפשיה כלומר דדוקא
במפרש איזה דיבור אף שמשמעותו לתרי אנפי אסיר אמנם בעושה המעשה בלי שום דבור
נראה מצד הסברא דשפיר דמי וכו׳ וא״כ מכ״ש כשהודיעו אכן נראה דבההיא דלא יסרב
בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל נראה שיש לחלק מההיא דפ״ק דחולין דף ז׳
בר׳ פנחס בן יאיר דא״ל רבי רצונך סעוד אצלי אמר לו הן צהבו פניו של רבי ופירש רש״י
צהבו פניו שמח מפני שלא היה רבי פנחס רגיל ליהנות משל אחרים וכדלקמן ע״כ וביותר
שסרב רבי כיון שלא היה רצונו של רבי פנחס בן יאיר כן רק לכבוד רבי השיב כן מסיק
התם דלא אסתייעא מלתא וכו׳:
מרכבת המשנה

ד

בכ״מ .ותמהני שלא הזכירו רבינו וכו׳ .נ״ב ולי נראה לומר דמדברי רבינו ז״ל שכתב כדי
לפתותו שבשביל כבודו פתח נראה שהזכיר דין הגמ׳ וכונתו שאם פתח החביות ואודועי
ליה שבשביל כבודו פתח כדי לפתותו גניבת דעת מקרי מכלל שאם אינו לפתותו אלא
שבשביל כבודו פתח דהיינו כדי להראות לבריות שחברו חביב עליו מותר שזה אינו לפתותו
אלא לפתות לבני אדם שיאמרו שחביב עליו האורח כן נ״ל ,ועיין בס׳ דמשק אליעזר דף
רמ״א וברש״ל פ׳ גיד הנשה ובספר לחם חמודות אות פ״ה ועיין בס׳ לח״מ.
אם בסתם מותר אם לאו .זה מחלוקת רש״י והרא״ש ז״ל שרש״י ס״ל דבאומר לו בשבילך
פתחתי אסור אבל בסתם מותר והרא״ש ז״ל ס״ל דאפילו בסתם אסור ונראה דרבינו ז״ל

ס״ל כדעת הרא״ש ז״ל דבסתם אסור מדיוק לשונו שכתב כדי לפתותו משמע דכל שהוא
לפתותו בין במפרש בין בסתם אסור ,וכן מצאתי להרב החבי״ב ז״ל ח׳ חו״מ סי׳ רכ״ח
בהגהת ב״י אות ג׳ שכתב משם הרי״ף ז״ל ,ועיין מ״ש בהגהת הטור אות ג׳.
משנת יעקב
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום
בשר שחוטה וכו׳ ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל.

והנה הרמב״ם הביא דבר זה שאסור לגנוב דעת הבריות ,פעם נוספת ,והוא בפי״ח מהלכות
מכירה ה״א שכתב :אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם ,ואחד עכו״ם
ואחד ישראל שוים בדבר זה וכו׳ ואפי׳ לגנוב דעת הבריות בדברים אסור ,וצ״ב למה כפל
הדברים ,וצ״ע.

ועי׳ בקרית־ספר להמבי״ט בפי״ח ממכירה שכתב :וגניבת דעת נמי נראה דהוי דאורייתא,
והנה הקייס לא כתב היכן כתוב זה בתורה ,אך מדברי הרמב״ם בפ״ב מדעות נראה
רזה בכלל המצוה דלהדמות בדרכיו ,והוא ללכת בדרך ה׳ ,והגונב דעת הבריות ,אינו
הולך בדרך ה׳.
והנה בהלכות מכירה ה״ד כתב הרמב״ם :ומותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות
ולשפחות כדי להרגילן לבא אצלו ,ופוחת משער שבשוק כדי להרבות במקיפין ממנו ,ואין
בני השוק יכולין לעכב עליו ואין בזה גניבת הדעת ,ומבואר בדבריו דהיה מקום לאסור
לחלק קליות ואגוזים לתינוקות ולפחות משער שבשוק ,משום גניבת הדעת ,ולכן הביא
דינים אלו ,בהדי הלכות גניבת הדעת ,וזהו משום דהיה מקום לומר דאף זה כגניבת הדעת,
דהא כוונתו להרבות קונים אצלו ,ובשביל זה עושה פעולות הנראות כרצון להוזיל או לתת
קליות ואגוזים.
ונראה שהרמב״ם למד כן ,ממה שהמשנה הביאה לד״ז ,בב״מ סוף פרק הזהב ,בהדי הדינים
דאין מערבין פירות בפירות וכו׳ ואין מפרכין את האדם וכו׳ ,רכל אלו הם דינים בהלכות
גניבת דעת ,וכפי שכתבם הרמב״ם בפי״ח ממכירה שם ,ומשמע שגם בחילוק קליות והפחתת
השער ,היה מקום לאסור מטעם זה ,אלא שהלכה כחכמים שמותר.
והנה במתני׳ שם אמרי׳ דר״י אוסר לחלק קליות וכו׳ ,ולהאמור י״ל דטעם האיסור לר״י
הוא משום גניבת דעת.

ותתישב בזה קושית התוס׳ בב״ב כא ,ב ,בהא דאר״ה האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא
בר מבואה אחרינא וקמוקי גביה דינא הוא דמעכב עליה דא״ל קא פסקת לי לחיותי ,ואמרי׳
לימא ר״ה דאמר כר״י דתנן ר״י אומר לא יחלק חנוני קליות וכו׳ וחכמים מתירין ,אפי׳
תימא רבנן וכו׳ ,מיתיבי וכו׳ ,ואמרי׳ תנאי היא דתניא וכו׳ ,והק׳ שם התוספות אמאי לא
מייתי מתני׳ דלא יחלק קליות וכו׳ ,דממ״נ ר״י דאמר לא יחלק וכו׳ ,פליג אהך ברייתא,
ע״ש ,ולפי האמור ,הרי מדברי ר״י אין ראיה דאוסר משום פסיקת חיותא ,די״ל דטעמו
הוא משום גניבת דעת ,וכש״נ ,ומה דאמרי׳ קודם לימא ר״ה דאמר כר״י ,היינו דלחכמים
שמתירין ,הרי אין זה כר״ה ,דלר״ה יהיה אסור מיהא משום פסיקת חיותא ,אבל מה שר״י
אוסר ,אין זה מוכרח דהטעם הוא כר״ה דהוא משום פסיקת חיותא ,די״ל דטעמו משום
גניבת דעת.

ומדויקים דברי הרמב״ם שכתב :ואין בני השוק יכולין לעכב עליו ואין בזה גניבת הדעת,
דמב׳ דינים היה מקום לאסור ,גם מצד גניבת דעת ,וגם מצד בני השוק ,כדאמרי׳ בגמ׳
שם ,אלא דהלכה הוא דאין בזה איסור מאף דבר .אולם מה שר״י אוסר ,י״ל דהוא משום
גניבת הדעת ,ואין מזה סייעתא לר״ה ,ולכך הגמרא לא מביאה מזה.
]ועמש״כ עוד בענין גניבת דעת שאסור אף לנכרי ,בריש הלכות גניבה ,יעו״ש],
סי׳ רכ״ח סעיף י״ח דמביא ד״ז דלא יחלק וכו׳ ומסיים :ואין בני השוק יכולים
והך סיומא דמסיים הרמב״ם :ואין בזה משום גניבת הדעת ,ליתא בשו״ע ,ת׳
התוס׳ הנז׳ ,דר״י דאוסר הוא רק משום פסיקת חיותא ,אבל ליכא בזה כלל

ועי׳ בחו״מ
לעכב עליו,
דס״ל כשי׳
ענין גניבת

אוצר בין אדם לחבירו ♦ גניבת דעת

6

דעת .ומעתה כל החידוש לחכמים הוא ,דאין בזה משום פסיקת חיותא ,וזה מש״כ :ואין
בני השוק יכולים לעכב עליו ,דרק זה הוא הנידון בנידון זה ,וכש״נ ,אבל להרמב״ם יש
בזה גם מענין גניבת הדעת ,וכמש״ג

וקצת דוגמא לזה יש בתו״כ פר׳ בהר בפסוק דולא תונו וגו׳ דאמרי׳ :ר׳ יהודה אומר אף
לא יתלה עיניו על המקח ולא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה ,ופי׳ שם
הראב״ד :מפני שגונב דעתו שסבור שיש בדעתו לקנותו וכו׳ ,וה״ה כסך שמן מפח ריקן,
שגונב דעת חבירו שסבור שמכבדו ואינו אלא מתלוצץ בו ,ומבואר דעת ר׳ יהודה דבכה״ג
הוי גניבת דעת ,וה״נ סובר ר״י לשיטתו במחלק קליות ,דהוי גניבת דעת ,שסבור שמכבדו,
ואינו אלא כדי להרגילו אצלו .אמנם יש לחלק בין זל״ז.

משרת משה

ולא יפתח לו חביות וכו׳ .נ״ב כתב מרן הכל בחולין דף צ״ד ושם אמרו שאם היה עושה
לחבירו כל כבוד הזה כדי להראות לבריות שחבירו חשוב וחביב בעיניו מותר ותמהני שלא
הזכירו רבינו עכ״ל.

ולע״ד יש לתמוה ג״כ דאמאי לא הזכיר רבינו ג״כ למ״ש שם שאם היה חביב בעיניו
דבלא״ה פתוחי מפתח ליה מותר כדעבד עובדא ר׳ יהודה לעולא עיי״ש ואמאי לא כתבה
רבינו .וגם קצת תימה על מרן הכ״מ כיון דנחית להקשות על רבינו הו״ל להקשות ג״כ
אאידך .ומה גם דמר גופיה הקשה קושיא זו עצמה על הטור חו״מ בסי׳ רכ״ח דכתב הא
ראם עושה כדי לכבדו ולא כתב הא דחביב והוצרך לתרץ עלה משום דמילתא דפשיטא
היא כמו שיעו״ש בב״י וא״כ אמאי לא פריך לה ג״כ על דברי רבינו ואפשר משום דתירץ
עלה בב״י דמילתא דפשיטא היא לא הוצרך להקשות ג״כ על רבינו דזכרון אחד עולה
לשניהם.
והיה נראה מזה ליישב ג״כ על הא ראם עושה כדי לכבדו בפני הבריות משום דגם את זו
פשוטה להיתירה דכוונתו כדי לכבד האורח בעיני הבריות ואין כוונתו לגנוב דעת הבריות
בזה .אבל אכתי לא איפרוק מחולשא כיון דבש״ס גופה בברייתא הוצרכו לסיים ואם בשביל
כבודו מותר וגם ההיא עובדא דעולא בהדי ר״י ולכאורה קשה על האי תירוצא דמרן הב״י
דאף אם היא מילתא דפשיטא הו״ל להזכירה כמו דהוזכרה בש״ס עצמה.
וראיתי להרב מעשה רוקח שכתב הכא דמרן תמה למה לא הזכיר הא ראם לכבדו ובב״י
כתב דאפשר דמילתא דפשיטא היא עכ״ל ועירוב פרשיות יש כאן דהא דכתב מרן בב״י
דמילתא דפשיטא היא לאו על האי ראם עושה כדי לכבדו אלא כהא דעולא דחביב ליה
לר״י ואדרבה יש להוכיח מדהכא בכסף משנה על קושיא ראם עושה כדי לכבדו שהניחה
בתימה על רבינו ולא תירץ כמו שתירץ על הטור בהא דחביב מזה נראה דס״ל מר דהא
לאו מילתא דפשיטא .ואי דרוצה הרב דנילף לה בהוא הדין וכמו שרצינו לומר אנן בעניותין
הו״ל לאודועי ולא לומר לה בשם מרן הב״י .ומה גם דאעיקרא דדינא פירכא כיון דבש״ס
גופה הוצרכו לאומרן וכמ״ש לעיל.

וראיתי למרן בשולחנו הטהור שם בס״ו שכתב הא ראם עושה כדי לכבדו מותר ע״כ
ולכאורה קשה דאמאי לא כתב ג״כ האי היתירא דחביב וכמו דמר גופיה פריך על הטור
בזה .והן אמת דלפי מה שתירץ עלה דמילתא דפשיטא היא משו״ה לא הוצרך לכותבה
אבל לדידן קשה כיון דבש״ם הוצרכו למימר וגם דמרן גופיה בב״י לא כתב לה אלא בדרך
אפשר והיינו מטעם האמור א״כ אפוא בשולחנו הטהור הו״ל לפסוק להלכה בהדיא .ואגב
ראיתי להרב החבי״ב בהגהת הטור באות ח״י שכתב ודווקא בפעם ראשונה מותר כדי
לכבדו אבל אח״כ אפי׳ לכבדו אסור עכ״ל ולא ידעתי מנ״ל הא כיון דבש״ס סתמא אמרו
ראם בשביל כבודו מותר ולא פלוג רבנן בין פעם ראשונה לשניה .גם כל הפוסקים ז״ל
ג״כ כתבו סתם .ואי משום דס״ל מר דכבר נודע פעם ראשונה בעיני הבריות ולא יצטרך
שוב להודיעו קשה דהא מי לא עסקינן דבפעם שניה ימצאו אורחים פנים חדשות ויצטרך
ג״כ להודיעם ואי דכוונת דברי קדשו הוא בגוונא שלא ישתנו האורחים א״כ נתת דבריך

לשיעורין והו״ל דליפלוג וליתני בדירה .וגם קצת קשה לכאורה לשיטתיה דמר דהשתא
דאתית להבי הו״ל ג״כ לחלק בהא דחביב ג״כ בין פעם ראשונה לשניה.
ומיהו מהא לא אירייא דבהא דכדי לכבדו יש מקום לומר דכבר הודיע כבודו בפעם ראשונה
אבל בעניין החביב מה לי בפעם ראשונה מה לי בשניות דטעם ההיתר בכל זימנא אחד
הוא ואין מקום לחלק .ועכ״פ אעיקרא דדינא פירכא גם באידך וכמ״ש .ועיין להרי״ף ז״ל
שכתב הא ראם בשביל כבודו מותר ופירש הר״ן דגדול כבוד הבריות עיי״ש ולכאורה אין
מובן אמאי לא כתב הא דחביב .וקצת קשה על מרן ז״ל תהית להקשות על הטור בזה
הו״ל להקשות ג״ב על רב אלפס ואף את״ל דפשיטא כיון דבש״ס עצמה שם נאמר .ומזה
יגדל התימה על רבינו כיון דהרי״ף רביה אמר מר היתירא ראם לכבדו הו״ל להמשך אבתריה
וגם מרן הו״ל לחזק קושייתו מזה .והרא״ש ז״ל נמשך אחר הרי״ף בזה דכתב היתירא ראם
לכבדו ולא כתב הא דחביב ואחריו נמשך בנו הטור ומה שנאמר בדעת הרי״ף נאמר בדעת
הרא״ש ודעמיה.

וחזי הוית להר״ן ז״ל שכתב דבגמרא דלא מיתסר אלא כשזה מראה לו שהוא עושה כן
לכבדו אבל אם אינו מתכוין להטעותו כגון שפתח החבית לצורך עצמו והלה סבר שבשבילו
פתחו אין לו להודיעו שלא אסרו אלא שלא יהא מטעהו אבל אם טעה מעצמו אין זקוק
לו עכ״ל והיינו מההיא דמר זוטרא שתירץ איהו דקא מטעי נפשיה ונראה וודאי דבכל מילי
אם טעה מעצמו א״צ להודיעו ונימוקו עמו בזה .ונראה דגם רבינו ז״ל הכא משמע ליה
הכי מדכתב בכלל דברי קדשו כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכו׳ משמע וודאי דאינו
אסור אלא כשהבעה״ב מטעהו ומפתהו אבל אם הוא בעצמו נתפתה וטעה לית לן בה .וגם
לעיקר התמיהא של מרן נראה לומר דנפקא שפיר מכללות דברי קדשו שסיים ואפילו מלה
אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות
עכ״ל ומזה משמע להדיא ראם אין כוונתו לגנוב דעתו ואין בלבו עמל והוות אלא כוונתו
לשמים לכבדו בפני הבריות דשרי.
וגם בהא דחביב דמעשים בכל יום שפותח בשבילו ואין כל חדש ולא שייך בזה עמל והוות
לא מינה ולא מקצתה דלא הוצרכו ג״כ בזה לאודועי .וגם אפשר דנפקא מכללא דדברי
הרי״ף שכתב מפני שמטעהו וגם הטור דכתב לאסור לגנוב דעת שמראה לו שעושה בשבילו
וכו׳ משמע וודאי דבגוונא שחביב עליו ובלא״ה פתח לה פיתחא ולא שייך גניבת דעת בזה
דשרי .ואפשר דהיא גופה היתה כוונת דברי מרן הב״י שכתב דמילתא דפשיטא היא ר״ל

דנפקא מכללות דברי קדשו וכאמור.
שוב ראיתי להרב מרכבת המשנה ז״ל שכתב ליישב תמיהת מרן דמדברי רבינו שכתב כדי
לפתותו וכו׳ משמע שאם אינו לפתותו אלא לכבודו מותר וכו׳ עיי״ש והיינו כמו שדייקנו
אנן בעניותין מסוף דברי קדשו והכל אחד ומילת לפתותו דייקינן מינה היתרא שאם הוא
נתפתה מעצמו וכאמור .ודע דמ״ש שם הרב הנזכר בכלל דברי קדשו בכוונת דברי רבינו
שאם פתח החביות ואודועי ליה שבשביל כבודו פתח וכו׳ ע״כ לאו דווקא כתב הא דאודועי
ליה דקושטא קאי דסברת רבינו כסברת הרא״ש ודעמיה דאפי׳ בסתם וכמ״ש איהו גופיה
לקמן.
עבודת המלך
ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב .עי׳ ב״מ מ״ט א׳ אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה
ואחד בלב ואף דלר׳ יוחנן דס׳׳ל דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה לא בא הכתוב לזה
אלא לומר שיהא הן שלך צדק מ״מ העתיק מאמר זה גם הרי״ף ז״ל ועי׳ במאור שם
וברא״ש ועי׳ שטמ״ק שם בשם הראב״ד הרשב״א והר״ן ז״ל דמה דמקשה שם בגמ׳ מדרשא
דיהא הן שלך צדק קאי גם לר׳ יוחנן עי״ש וברור ,ועי׳ פסחים קי״ג ב׳ שלשה הקב״ה
שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב ,ודרשו רז״ל במדרש על הפסוק ולא יכלו דברו לשלום
מתוך גנותן של שבטים אתה יודע שבחן כלבהון כן פומהון ,ועי׳ מדרש שוח״ט סי׳ י״ב
בלב ולב ידברו אחד בפה ואחד בלב ושם בסי׳ כ״ח ולא דבר אבשלום מה דבליביה לא
הוי בפומיה.
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אלא תוכו כברו .ברכות כ״ח כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס וכו׳ ומפרשי לה לענין
שיהיו המעשים מתאימים עם המחשבה שבלב ,ורבנו מפרש לה והענין שבלב הוא הדבר
שבפה ,ועי׳ אבות דר״נ פכ״ח מ״ז הוא היה אומר יהי סתרך עליך גלוי ,ובנוסח מרן הגר״א
ז״ל יהי סתרך לך כגלוי ועי׳ בנין יהושע שם מה שכתב בזה.
ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי כיצד וכו׳ .הנה רבנו היראים בסי׳ רנ״ה
ובחדש סי׳ קכ״ד כתב דהא דאמרו דלא תגנובו בגונב ממון הכתוב מדבר הוא למעוטי
נפשות אבל גונב דעת הבריות במידי דממון הוי בכלל ממון ועובר על לא תגנובו כדתניא
בתוספתא (פ״ז דב״ק) ג׳ (ולפנינו ז׳ או ד׳) גנבים הם הראשון שבכלם גונב דעת הבריות
והמרבה לו בתקרובת וכו׳ ואין לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן וכו׳ וגונב
דעת אפילו של עכו״ם אסור שלא מצינו שהתירה תורה בעכו״ם ואע״ג דכתיב לא תגנובו
ולא תכחשו וכו׳ בעמיתו לא קאי על תגנובו וכו׳ ,והלך אחריו גם הסמ״ג במצות לא תעשה
קנ״ה ,ועי׳ ריטב״א חולין כתב ג״כ הכי
אבל דעת רבנו אינו כן ונראה דס״ל דהוא רק מדרבנן וכן לא הביאו בספר המצוות ועי׳
סמ״ק מצוה רס״א כתב ויש גניבה אחרת שאסרו חכמים כגון גניבת הדעת אסור ואפילו
דעתו של עכו״ם אסור ,וס״ל להדיא דאינו אלא מדרבנן,

והנה עי״ש היראים גונב דעת הבריות במידי דממון וחזר וכפל הדברים להלן ,משמע מזה
דדוקא זה הוי דאוריתא ,אבל אינך דמרבה בתקרובת או במסרהב בו לאכול ופותח לו חבית
דהוי רק גניבת הדעת בכבוד הוי רק דרבנן אפילו להיראים,
וביותר נראה לעמוד על הא דכתב שם להלן וז״ל :ואמר שמואל בפ׳ גיד הנשה אסור לגנוב
דעת הבריות ואפילו דעתו של עכו״ם ושמואל במידי דממון מיירי ,ויש להוכיח מזה דס״ל
דגניבת דעת בעכו״ם רק במידי דבממון הוא אבל בפותח לו חבית ומסרהב בו שיאכל לא
הוי בכלל זה ,ולפי״ז יש לדייק כן גם בדברי רבנו שכתב כיצד לא ימכור לנכרי וכו׳ ולא
מנעל של מתה וכו׳ ואח״כ מתחיל ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו ,ומשמע שגם רבנו
מחלק כן ,ויש לעמוד עוד דהזכיר רבנו בשר נבילה במקום שחוטה דיש גריעותא בזה עי׳
הוריות י״א ותוס׳ ע״ז כ״ו וכן מנעל של מתה במקום שחוטה דאיכא וכו׳ דררא דממון
ועי׳ בדברי רבנו פי״ח מהל׳ מכירה ה״ג ולא הזכיר טרפה ואין זה מוכרח ועי׳ ברש״י
בגיטין ס״ב ברב כהנא דא״ל שלמא למר ופירש״י ז״ל ולא היה מתכוין לברכו אלא לבו
היה לרבו ועי׳ תוס׳ שם שכתבו ע״ז וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת הבריות.

ואפשר דרש״י ס״ל דלא שייך הכא גניבת דעת דאין זה נוגע לממון ,וכמ״ש לעיל ולשיטת
התום׳ גם בזה איכא גניבת דעת דאסור בעכו״ם ,ועי׳ לרבנו גרשום ז״ל שם דמפרש אי
לרבא אנפקא חייא משמע דר״ל משום דמחזי כגול גמור ולהכי אקפד שמואל ודלא כפירש״י
משום שעבר על דבריו ,ולפי״ז יש נפק״מ בגונב דעת היכא דמחזי כגזל ובין דלא מחזי
כך ,וזהו ג״כ כעין דברי היראים דדוקא בדבר שבממון שייך זה ,וצ״ב עוד.

והנה הרשב״א והריטב״א ז״ל בחולין שם כתבו לדייק מהא דאמרו בגמרא שם דטעמא
דאין משלחין לעכו״ם ירך חתוכה משום גניבת דעת דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות,
ולמה מביא דשמואל ולא מברייתא דלקמן דמפורש בה דאיכא גניבת הדעת בעכו״ם ,וכתבו
דאפשר דדוקא במכירה איכא גניבת דעת ולא במתנה ,ולפי״ז כיון דאמרו דשמואל לאו
בפירוש אתמר אלא מכללא שוב לא ידעינן דגם במתנה אסור בעכו״ם וזהו חילוק אחר
מאשר הבאנו לעיל בשם היראים ,ועל דבר זה כתב הים של שלמה בחולין שם דמדברי
רבנו לא משמע כן ומצאתי בקובץ שעמד על דברי היש״ש דמאין משמע ליה כן בדברי
רבנו ,והפשיט דהחילוק בין מכר למתנה לא נמצא אצל רבנו ועי׳ ב״י בסי׳ ס״ה מ״ש בשם
הרא״ש ועי׳ ב״ח שם ונקודת הכסף שם ואין מקום להאריך יותר.

ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח .עי׳
כ״מ ולח״מ שתמהו על מה דלא הביא רבנו מה דאמרו בגמ׳ שם דאם גם בלא״ה היה
פותח לכבודו שרי וכמ״ש שאני עולא דחביב ליה לרב יהודא ,וכן לא הביא חילוקא דהיכא
דאינהו דקא מטעי נפשיהו שרי וכעובדא דמר זוטרא בריה דרב נחמן שם ,ועי׳ בים של
שלמה חולין שם דבדיוק כתב רבנו כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח להוציא מי שמאנה

את עצמו ולהוציא במקום שעושה בשביל כבודו ובלא כן היה ג״כ פותח ,והדבר פשוט
כן ,שהרי רבנו כתב זה בדעות ,ודבר המסור ללב הוא ,שאינו רשאי לעשות כן כדי לפתות
לחבירו והרי באופנים אלו אינו עושה כן לפתות.

ואפילו מלה אחת של פתוי ושל גניבת דעת אסור .שהרי אמרו שם היכא מכרזינן נפל
בישרא לבני חילא ,ולא אמר טריפתא משום דלא קא זבני ופריך עלה והא קא מטעי להו,
ועי׳ מה שהבאנו לעיל בשם התוס׳ שהשיגו על רש״י דפי׳ דשלמא למר לא נתכוין אלא
לרבו ,דהרי זה הוי גניבת דעת ,וכבר כתבנו לעיל דאפשר דס״ל לרבנו דבזה ליכא גניבת
דעת ,ובלא״ה אפשר דרש״י ס״ל כהירושלמי עי׳ בתוס׳ ד״ה אשרתא שם דגם שאילת שלום
אסור והוכרח לעשות כן ,אבל רבנו בפ״י מהל׳ עכו״ם ה״ה ס״ל להדיא דשואלין בשלומם
ואפילו ביום חגם ורק לכפול אסור ואמר שלמא למר והוי מכוין ליה באמת ואי לאו הכי
אפשר דאסור וכסברת התוס׳ דאיכא גניבת דעת אפילו במלה אחת ועי׳ מ״ש לעיל ,ועי׳
בירושלמי פ״ד דדמאי ה״ג ופ״ק דע״ז ה״ג לא ירבה לו בתקרובת מהו בתקרובת רחוץ
בזווי אוחרי ועי׳ מפרש ובמראה הפנים שם שהוא רק מלה של פתוי ושל גניבת דעת ואסור.

מעשה רקח מכירה

אסור לרמות וכו׳ ואחד עכו״ם ואחד ישראל וכו׳ .לענין איסור בעלמא קאמר ,דאילו לענין
הלאו ידוע דלא תונו איש את עמיתו כתיב לאפוקי כותי ,וכמו שכתב רבינו לעיל פרק י״ג
הל׳ ז׳ ,ועיין מה שכתבתי שם .והמבי״ט ז״ל כתב ,דגניבת דעת נראה דאסור מדאורייתא
והדברים קל וחומר לענין הונאה.
ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור .יש להסתפק אם כותי בכלל לדעת רבינו דמדאסר
לעיל במקח וממכר משמע דבדברים שרי אך מדכתב דעת הבריות משמע דגם הכותי בכלל.

בשר נבילה לנכרי בכלל שחוטה וכו׳ .לשון בכלל שכתב רבינו הוא מגומגם ,ובפ״ב דהלכות
דעות ה״ו כפל דין זה ,ושם כתוב במקום שחוטה ,ואולי דגם כאן צריך לומר כן וט״ס
הוא ,ומאי דנקט לשון מכירה ולא כתב לשון נתינה ,אפשר משום נתינה אסורה מקרא דלא
תחנם וכמו שכתב רבינו פ״י דהלכות עבודה זרה ה״ד ,אף שיש להקשות על רבינו דהתם
פ״ט ה״ב כתב דאסור לשלוח דורון לכותי עובד כוכבים ומזלות ביום אידו ,דמשמע ראם
אינו יום אידו שרי וזה היפך מה שכתב שם פרק י׳ ,ובדוחק יש לומר מפני שביום אידו
חמיר טפי דאזיל ומודה.
ואין בזה גניבת דעת .מחלוקת ר׳ יהודה וחכמים סוף פרק הזהב ,דר׳ יהודה אוסר מפני
שמקפח מזונות חביריו ,ולא ידעתי למה נתן טעם רבינו לכולהו הני משום דאין כאן גניבת
דעת ולא נקט דאין לחוש לקיפוח מזונות חביריו ,דאדרבא מתוך כך אוצרי פירות ימכרו
בזול כמו שכתב רש״י ז״ל בדעת חכמים ,ואיך שיהיה למדנו מדעת רבינו דאיסור גניבת
דעת שייך אפילו בשתיקה אלא דמתוך פעולתו נראה שגונב דעתו ,והכי מוכח מההיא
שאמרו בגמרא גבי שולח אדם ירך לגוי שגיד הנשה בתוכה ,דדוקא שלימה אבל חתוכה
לא שיהיה הגוי סבור שכבר הוסר הגיד שבה ,ומינה הוכיחו בגמרא כשמואל דאסור לגנוב
דעתו של גוי ,וקמשמע לן רבינו הכא דבמציאות אלו אין בהם משום גניבת דעת.

־־יסיע

שו״ת אגרות משה חלק יו״ד ג סימן קלג
לבישת מנעלים שהיו של מת י״ג אלול תשכ״ט מע״כ ידידי הנכבד הרה״ג מהר״ר משה דוב סילמאן
שליט״א רב בס׳ פאולא.

הנה בדבר לבישת מנעלים של מי ששבק חיים לכל חי ,יש נזהרים בזה מפני שאיכא בצואת הר׳ יהודה
החסיד שלא ללבוש מנעלים של מת ,אבל שמעתי שהגרי״ל צירעלזאן ז״ל כתב בתשובותיו דהוא
טעות סופר וצריך לגרוס מנעלים של מתה והכוונה מעור בהמה שמתה ,והוא מהגמ׳ דחולין דף צ״ד
ע״א שאיכא חשש סכנה דשמא היתה הבהמה שמתה מנשיכת נחש כדפרש״י שם( .והספר אין אצלי).
אבל מסתבר לע״ד דאין להגיה דאה״נ דאסר ר״י החסיד מנעלים של מת ,משום דמגמ׳ זו דחולין
שמעינן שיש לחוש בעור מתה לשמא מתה ע״י נשיכת נחש אף שהוא מיעוטא דמיעוטא ,משום
דלסכנה יש לחוש אף לדבר שלא מצוי כלל ,לכן אסר ללבוש גם מנעלים של אדם שמת דשמא מת
ממחלה מתדבקת ,ואף שלא שכיחא שלא ידעו שהיה חולה במחלה מתדבקת ,מ״מ הא יש לחוש
לסכנה גם לדבר שלא מצוי ,אבל א״כ הוא דוקא בלא ידוע ממה מת דבידוע שמת ממחלה שלא
מתדבקת אין לחוש ,דלא מסתבר שאסר מנעלים של כל מת בשביל גזירה דמנעלים של מת שלא ידוע
ממה מת .אך אפשר שאסר למי שאינו יודע ממה מת אף שאמר לו המוכר והנותן לו שמת ממחלה
שלא מתדבקת או מרוב זקנה ואין לו לסמוך על דבריו מדין ע״א =עד אחד= נאמן באיסורין כיון
דנמצאים בני אדם שאין לסמוך על דבריהם ,לא רק כשמכר לו שיש אלו שחשודין על איסור דאונאה,
אלא אף כשנתן לו במתנה שלא ירויה כלום בקבלתו נמי אין לו לסמוך עליו דאולי אומר זה מסברא
ואומדנא בעלמא מחמת שסומך על רובא שרוב המחלות אינן מתדבקות ואינו חושש למיעוטא אף
לסכנה .אבל למי שידע ודאי ממה מת אין טעם לאסור.
ואף שאיכא כמה דברים מהצואה שלא ידוע הטעם שאפשר שגם צואה זו היא בלא טעם ידוע לנו,
מ״מ מה שאיכא לפרש שהוא מטעם ידוע לנו יש לפרש כן כוונת צואתו ולא להחמיר על מה שליכא
טעם .ולכן מנעלים של אחיו ז״ל מותר ללבוש מאחר שידוע לו אופן מיתתו.

והנה לכאורה קשה הא דתניא התם בחולין לא ימכור סנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה מפני ב׳
דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה ,והא בשביל הסכנה יש לאסור אף כשיאמר לו שהוא
סנדל של מתה ,דאף שהלוקח לא איכפת ליה משום שאינו חושש למיעוטא מ״מ כיון שבסכנה יש
לחוש למיעוטא יש לאסור ליתן לו ,דהרי אפשר שמסכנהו שהוא אסור אף שהוא ברצונו דאסור לאדם
לסכן אף את עצמו ,ונמצא שאיכא בזה איסור דלפני עור בין כמדרשו בין כפשוטו דהא גורם לו לעבור
על איסור זה שאסור לסכן עצמו שהוא לפ״ע =לפני עור= כמדרשו ,וגם כפשוטו דהא אפשר
שמסכנהו ממש ,והמקבל הא הוא עור בזה שחושב שליכא סכנה.
ולכן צריך לפרש דאיירי שהמוכר יודע בודאי ממה מתה הבהמה שלא היה זה מנשיכת נחש ,שלכן אם
היה מודיעו ומאמינו היה מותר .משום דבבהמה ליכא למיחש שמא היה לה מחלה מתדבקת שיזיק
לאנשים דכמעט ליכא דבר כזה ,ומעור חזירים שמשמע בתענית דף כ״א ע״ב דמתדבק מחלה מהם
לאינשי הרי אין הדרך לעשות מעורם מנעלים אלא הנכרים האוכלים בשר חזיר אוכלין גם את העור
דעור חזיר כבשרו כדתנן בחולין דף קכ״ב ע״א ,ונמצא שהסכנה היא רק באם מתה מנשיכת נחש
כדפרש״י ,שלא שייך שיטעו באומדנא שלכן כשמאמינו שאינו משקר היה מותר ליקה הסנדל ללובשו,
אבל כשאמר לו שהוא מעור של בריאה שחוטה אסור לבד אונאת הממון דאין עורה חזק כשל שחוטה
גם מפני הסכנה ,ולא מצד שאיכא סכנה מאחר דאיירי דיודע שמתה כדרכה ולא מנשיכת נחש ,אלא
מצד שמכשילו בהאיסור שהיה אסור לו לקנות ממנו אם היה אומר לו שהיא מבהמה מתה שיודע
שמתה כדרכה שלא מנשיכת נחש ,משום שמחשש סכנה היה אסור לו להאמין לסתם ע״א מחשש
שמא מחמת שאינו חושש למיעוטא משקר לומר שיודע שאינו מנשיכת נחש ,ובאמירתו שהוא
משחוטה לא עלתה על דעתיה לחשוש שמשקר ,והוו שני הטעמים מצד אונאה ולא חשש סכנה ממש,
אבל חרא אונאה היא בהחפץ שהוא ענין שיוי ממון מצד שהעור דמתה אינו חזק כשל שחוטה ,וחרא
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אונאה היא אף שבעצם אינה אונאה בכלום אבל אונהו בהאמנה שאם היה אומר לו שיודע שליכא
סכנה לא היה מאמין לו ועשה שיאמינהו שזה ג״ב אונאה האסורה .וכהא דאמרינן בעדות ממון כה״ג
שאסור אף שהוא אמת משום שנאמר מדבר שקר תרחק בשבועות דף ל״א ע״א בשלשה שנושין מנה
באחד שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו המנה ויחלקו ת״ל מדבר שקר תרחק ,אף
שהוא אמת כדבריהם והאחד כופר בשקר שנמצא שהוציאו את שלהן שלא יוכל לכפור ,משום דכיון
שאם היו יודעין האמת שהמנה שייך גם להם לא היו הב״ד מאמינים להם ובשקר עשו שיאמינו להם
אסור ,וכעין זה הוא אונאה דכאן ,אך לא היה שייך להביא כאן הקרא דמדבר שקר תרחק דנאמר בקרא
בדין ישיבת ב״ד ,אבל אסור זה גם כאן מדין אונאה דלא גרע זה מגניבת דעת שנמי אסור.
וניחא לפ״ז מה שהביא הגמ׳ דין זה התם בחולין דאיירי בגניבת דעת ,אף שזה הא לטעם הראשון הוא
אונאה ממש דממון ,וטעם סכנה הא נמי לא שייך דהוא עוד גרוע מגניבת ממון באונאתו ,אבל לפ״ז
לטעם השני ליכא לא סכנה ולא אונאת ממון דאף שהוא חזק ממש כשל שחוטה ,אסור מאונאה
שמכריחו להאמינו ולקנות ממנו ראם היה יודע שהיא ממתה לא היה מאמינו שיודע שאין בה סכנה,
משום שג״ז היא אונאה האסורה .וגם ניחא מה שנקטה הברייתא דין זה במכירה ולא בנתינה כהסיפא
ראותה ברייתא דלא ישגר חבית של יין ושמן צף על פיה שאיירי במתנה דבמכירה פשיטא שאסור ליתן
לו יין במקום שמן אף בלא דין אונאה ולא חלה המכירה כלל אף ששוין בהדמים ,אלא דאיירי במתנה
שאמר לו ששולח לו חבית זו וא״כ הי״ל למינקט גם רישא במתנה ,וג״כ היו שייכין ב׳ הטעמים דאף
דאינו לוקח דמים הא איכא איסור גניבת דעת במה שאומר לו שנותן לו סנדלים מעור חזק דשחוטה
ונתן לו רק סנדלים מעור גרוע דמתה וטעם סכנה ודאי איכא ,דהוא שלפ״מ שבארתי לא היה שייך
טעם מפני הסכנה דהרי איירי שיודע שליכא סכנה שבמתנה שאין להנותן שום ריוח היה נאמן לומר
שיודע שליכא סכנה ,דענין אומדנא ליכא בבהמה לומר שאולי טעה כדלעיל ,ונמצא שלא אינהו בזה
שיהיה מוכרח להאמינו דאף כשהיה אומר לו שהוא משל עור דבהמה שמתה כדרכה שליכא סכנה נמי
היה מאמינו ,ולא היה במתנה אלא טעם אחד ,ובשביל שהיה רוצה האיסור גם מטעם האחרון הוכרח
למינקט הרישא במכירה.
ואיכא ראיה מכאן גם אם נימא כמו שכתבתי שאסר ר׳ יהודה החסיד גם כשיאמר לו המוכר והנותן
שהמנעלים הם ממת ממחלה שאינה מתדבקת שאין לו להאמינו בחשש סכנה שחמור מאיסורין ,אם
לא שידוע לו שיש להאמינו דקים לו בגויה שהוא אדם שאינו משקר ולא יאמר באומדנא שבזה נראה
שנחשב כיודע בעצמו שמותר.

והא דהביא כתר״ה מנזיר דף נ״א ע״א מבעיית ר׳ ירמיה ברקב הבא מן העקב שפירשו התוס׳ לפי
שבעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות ,שלכן הקשה כתר״ה שלא יקבל בשר ההוא וכ״ש
העור היזק מארס אם יש בהסנדל ולמה נאסר סנדל מבהמה מתה מפני הסכנה דנשיכת נחש וניחא לו
מפני שסופו לחדור למעלה ולהזיק ,הנה פשוט שאין כוונת התוס׳ דאין בבשר ההוא חיות רכל בשר
שבאדם ובבהמה יש בו חיות ויש בו גם דם ,אלא כוונת התוס׳ שיש בעובי בשר מה שאין בו חיות
להאדם שבשר שבמקום אחר נותן איזה חיות להאדם שהוא יותר בריא וחזק עי״ז שלכן פשיטא שיש
דין רקב לכל בשר שבגופו ,אבל בשר שבעקב אינו נותן יותר חיות להאדם ולכן בעי ,אבל הבשר עצמו
יש בו חיות וגם דם ולכן מזיק הארס שנכנס דרך שם להאדם כמו מכל בשר שבגוף .ידידו מברכו
בכוח״ט ,משה פיינשטיין.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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קא

איסור גניבת דעת
יש שני איסורים חלוקים זה מזה ,איסור שקר ואיסור גניבת

דעת ,ואיסור גניבת דעת חמור מאיסור שקר.
איסור גניבת דעת נידון כאיסור גניבת ממון [ראה עוד להלן

עמוד קל] ,ולדעת הרבה ראשונים הגונב דעת חברו עובר בלאו דלא
תגנוב דאורייתא [עי' ריטב״א חולין צ״ד .וביראים ובסמ״ג ,וכך היא לשון

התוספתא דלהלן] ,אך גם רביןנו^יונה [שע׳ת ש״ג אות קפ״ד] שאינו סובר

כן^אלא כלל את גניבת דעת בכלל איסור שקר ,כתב מכל מקום,
שחכמים החמירו ונתנו לזה דין גזל ,ואף החמירו בו יותר מאיסור
גזל [ואסרו לגנוב דעת גוי גם למ״ד גזל עכו״ם מותר וכדלהלן עמ׳ קז] 33

ועתה עלינו ללמוד מהו שקר ומהי גניבת דעת.
והדבר מבואר בפוסקים וכן כתב החזו״א באמונה ובטחון

[פ״ד אות <׳׳ג] ,שהשקר הוא שינוי האמת בסיפור דברים בעלמא
שלא נגרם כלום מכח זה ,משא״ב גניבת הדעת היא שינוי האמת
באופן שמוליך שולל את חבירו וגורם לו לעשות מכח זה דברים,

כגון לקנות משהו או לא לקנות או אפילו רק גורם לו להכיר

לאדם טובה בחינם ,זה נקרא גניבת דעת ,שגנב דעתו וגרם לו
לעשות דבר שאילו ידע את האמת לא היה עושה אותו.

“ ועיין עוד בספר״קוביף על הרמב״ם פ״ב מדעות דמייתי להאי פלוגתא דפליגי
קמאי אם גניבת דעת נכללת בלא תגנוב מן התורה או רבנן יהבו לה תורת
גניבה ,ונקט שם דדעת הרמבי׳ם כסוברים שנכללת בלא תגנוב דאורייתא,
[ומוסיף שק משמע לשון התוספתא כמו שכתבנו] .ויש להעיר דאם  pמאי
טעמא כתב הרמב״ם איסור זה בהלכות דעות ולא בהלכות גניבה ,ויש ליישב.
ודעת התרדים נראה שסובר כרבינו יונה כמובא להלן עמ׳ קי הערה .6
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קב

תומרת חאיסור
למדנו שאיסור גניבת דעת חמור מאיסור שקר והוא נחשב
כמו גניבת ממון.

1

בתוספתא דבבא קמא [פ״ז ח״ג מצאנו יותר מזה ,דלא זו

_בלבד שהיא כמו גניבת ממון ,אלא חוסיפו עוד ואמרו שם שהיא
חמורה יותר מכל גניבת ממון ,ועוד הפליגו שם בחומרתה ואמרו,

שבעה גנבים הם ,הראשון שבכולם גונב דעת הבריות וכו׳ ולא
עוד אלא שמעלין עליו שאילו היה יכול לגנוב דעת העליונה חיה
גונב וכו׳ ,ע״כ.

וצריך לבאר עומק הדברים ,מה פשר חומרה רבה זו דחמיר
לן הגונב דעת יותר מכל מיני הגניבות שיש ,ועוד לא נחו בזה עד
שהעידו עליו שאילו היה יכול היה גונב דעת העליונה ,וכל כך

למה.
והנה בב״ק ע״ט :אמרו ,שאלו תלמידיו את ריב״ז מפני מה

החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן ,אמר להם לפי שלא השוה כבוד

עבד לכבוד קונו ,כביכול עשה עין של ...כאילו אינה רואה,
ופירש״י שהוא ירא מבני אדם ומעין של מעלה אינו נזהר.

ועל דרך זה יש לומר בגניב״ד נמי ,ועוד יותר מגונב בסתר,
שהגונב בסתר ניכר בעצם רוע מעשהו וגלוי בו שהוא רע ורק

עושהו בסתר באין רואים ,משא״כ גניב״ד כלפי חוץ נראה כצדיק
ומתנהג בצדק ויושר ,ורק בקרבו ארבו להוליך רעהו שולל במרמה

אשר תחת לשונו ,ולא ישית על לבבו כי יש מבין למחשבותיו ויתן
דין על כזביו ,ונמצא כי אין יראתו אלא מבני אדם והוא כמכחיש

ההשגחה ודין שמים.

ועדיין צריך לבאר למה מעליו עליו שאילו יכל לגנוב דעת
עליונה כקין ,היה גונב ,הרי עדיין לא בא לכלל זה .ומדוע אמרו
זאת רק על גונב דעת ולא על גנב ממש.
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קג
ואמנם ירדה תורה לסוף דעתו של אדם ,שיש חילוק בין

הגונב ממון לבין הגונב דעת ,הגונב ממון יודע במעשהו שהוא רע,
ואינו משתבח בגנבותיו ,וקרוב הוא לפרוש מהם ,משא״ב הגונב
דעת שכלפי חוץ הוא נראה כהגון וישר ,ומהולל הוא בפי בני אדם

בישרו ואמיתתו ,וגם אינו חושש פן יתגלו מעשיו ,ואדם כזה

טבעו להטעות את עצמו ולחשוב שבאמת אין עול במעשיו והוא
ישר כאשר הבריות אומרות עליו ,ועי״ז ידבוק בכזביו וימשיך

לעסוק בלשון רמיה ולא יפרוש ממנה כלל ח״ו ,34וכל כך מושך
הטבע לדבוק בזה עד שגם אילו יכל לגנוב דעת של מעלה ח״ו היה
גונב .לפיכך כבר מתחילתו הוא נידון ע״ש סופו ,שמעלין עליו מיד

חומרת מעשהו כמעשה הגורם לידבק במידה זו כל כך עד כדי

שיוכל גם לגנוב דעת של מעלה ח״ו.35

 Mסברא כזו מצאנו בשערי תשובה 1ש״ג אות קנו׳א] לענין המלבין פני חברו
שהחמירו בו יותר מרוצה ,ופירש רבינו יונה בזה״ל ,ומה שלא אמרו כן על
הרוצח שאין לו חלק לעוה״ב ,כי המלבין פני חברו איננו מכיר גודל חטאו ,ואין
נפשו מרה לו על עוונו כמו הרוצח ,על כן הוא רחוק מן התשובה ,עכ״ל .ובזה
לבד היה אפשר לפרש עוד מאי טעמא חמור עוון גניבת דעת טפי מגניבת ממון.
אמנם לבאר דברי התוספתא אין זה מספיק ,דהלא הוסיפו ואמרו שמעליו עליו
שאילו וכו׳ ולזה ע״כ בעינן להמתבאר.
55כך נראה לפרש לפי מה שכתב בביאור חזון יחזקאל על התוספתא שם.
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קד

המוכר בזול ואיבו מגלה למוז
למדנו שגניבת דעת ענינה שמטעה את הבריות ומכה זה
עושים דברים כגון שקונים משהו וכדו׳ .ויש בזה כמה אופנים ,יש

שגונב דעת בעניני ממון ,ויש בהחזקת טובה בעלמא ,ועוד ,ונפתח
מענין גניב״ד בממון.

מוכר שמפרסם שהוא עושה "מבצע" ומוכר סחורה פלונית

במחיר מוזל ,ולכן אנשים באים לקנות אצלו ,והאמת היא שיש לו
סיבה למה הוא מוכר בזול והוא מעלים אותה מן הקונים ,כגון
במוצרי מזון שתאריך התפוגה קרוב מאד“ ,או אם מוכר מוצר

שהוא חיקוי ולא המקורי ,או אדם פרטי שמוכר רכב שבמראהו
לא ניכר כמה שהוא ישן ,וכל כיו״ב.

-

גניבת ממון אין בזה שהרי לוקח מחיר נכון וזול ,אבל גניבת

דעת יש בזה ,לפי שמעלים את הסיבות הג״ל מן הקונים ,ואילו
ידעו שמא לא היו קונים ,או היו קונים במקום אחר ובגלל
העלמת האמת קנו אצלו ,ונמצא גונב דעתם [עיין לבוש סי׳ רכ״ח ס״ו,
ובפרישה שם סק׳ה ,ובסמ״ע סק״ז ,ולשון הסמ״ע שכתב שהוא "דומה"

לגגיב״ד" ,דומה" כונוזו "שוה" ,שגם זה שלא הונה ולא חרבה במחיר ,מכל

מקום שוה לגונב דעת שאסור].

ודבר זה מצוי מאד בצרכניות ורשתות מזון שמפרסמים על
מבצעים ומעלימים את הסיבה לכך [עיין עוד בזה להלן עמוד קמא ד׳ה

ומינה] ,וד׳ ישמור רגלינו מלכד.

“ אפילו שאפשר לבדוק את זה ,מ״מ גנב דעת הלקוחות שבאים לפעמים
ממקום מרוהק כדי לקנות במחיר הזול ואילו ידעו לא סרחו ובאו ,וכן יש
מוצרים שקשה לראות עליהם או שלא רשום עליהם תאריך ,גם יש אנשים
שאינם יודעים לבדוק את התאריך.
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קת

יפוי סחורה
כתוב בשו״ע [רכ״ח ,י׳] אין מערבין מעט פירות רעות בהרבה

פירות יפים כדי למכרם בחזקת יפיס וכו' .והיינו דכל המייפה
סחורתו ומעלים חסרונה עובר באיסור גניבת דעת.

אדם שאינו מעלים חסרונות סחורתו ,אבל הוא מייפה אותה

מאד כדי למשוך קונים ,ולמשל אם הוא מוכר רכב יד שניה והוא
מגלה את חסרונותיו אבל מייפה חיצוניותו מאד בצבע ונקיון

וכדו' ,או מוכר ירקות סוג ב׳ והוא מודיע שהם סוג ב׳ ,אבל בוחר
את היפים שבהם ושם אותם למעלה למען תמשך עין הקונה
אליהם .דבר זה מותר לכתחילה ,לפי שאין בו שום ערמה

ותרמית ,ומה בכך שמושך קונים לקנות סחורתו.

אמנם יש לברר הדין באופן דלהלן.

שני סוחרים ,ראובן ושמעון ,קנו סחורה מסוכן אחד ,ראובן

ארז את הסחורה באריזה רגילה ,ומכר כל קופסה במאה שקלים,
שמעון לעומתו ארז באריזות מיוחדות ומושכות ומכר כל קופסה

במאה ועשר שקלים.

מגיע ראובן לשמעון וטוען לו ,אתה גונב דעת הבריות ,הרי
אילו היו רואים את סחורתך באריזה רגילה לא היו משלמים עליה

יותר ממאה שקלים ,וכל מה שנותנים יותר זה רק בגלל האריזה
החיצונית וזו גניבת דעת.

משיב לו שמעון טעות בידך ,גניבת דעת אמורה במי שמשקר
ומציג סחורה סוג ב׳ בתור סוג א׳ ,אבל אני הרי אינני משקר

ואינני אומר על מה שלא טוב שהוא טוב ,ומה שאני מייפה את
הסחורה ומטיב את המראה החיצוני ,אין בזה גניבת דעת.
שומא עלינו לברר מי מהם צודק ,האם המייפה סתורה

ולוקח יותר כסף בגלל היפוי נכשל באיסור גניב״ד או לא.
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קו

יפוי סחורת  /חמשך
התשובה לשאלתנו מבוארת בסמ״ע נרכ״ח ס״ק ט״ו] ,שמעשהו

של שמעון מותר לכתחילה ואין בו אונאה וגניבת דעת.
וההסבר לזה נמצא בשו״ע הרב [סקי״ח] שמביא את דברי

המשנה סוף פ״ו בערכין ,שעבד שלבוש יותר יפה נמכר בוהרבת!
— יותר ממון [וע״ש עוד] ,ואע׳״פ שבגופו של עבד אין יותר שבח כלל,

דרך הבריות לשלם יותר גם על יופי חיצוני בלבד .ומעתה פשוט

שאין בזח אונאה וגניב״ד ,לפי שבאמת החפץ עכשיו .שוה יותר,

ובצדק הוא מעלה את המחיר.37
ואם ארז את הסחורה באריזה שגורמת לחשוב שיש כאן

סחורה משובחת יותר בטיבה ואיכותה ומטעה בזה את הקונים,
זה ודאי אסור ,אבל באופן הנ״ל שהקונים יודעים את טיב

הסחורה ואינו מטעה אותם בזח ,והוא רק מעלה את המחיר

מחמת היופי החיצוני ,זה מותר לכתחילה כמו שנתבאר.
ושמעתי שעשו פעם ניסוי בחנות של עוגיות ,מצד אחד שמו
כמות של קילו וחצי בתוך שקיות פשוטות ומצד שני שמו כמות

של קילו בתוך אריזות נאות ,וגבו על שניהם מחיר שוה ,ורוב
האנשים קנו את האריזות של הקילו ,...וזה מתאים להנ״ל שכך

דרכם של הבריות לעולם יותר על נוי חיצוני אף שאין בו כלום
זולת חיצוניותו.

” אין לחלק דשאני עבד שהוא לבוש כל הזמן בבגד הנאה ולא דמי לאריזה
שאין נויה משמש אלא זמן קצר עד שפותחים אותה ,כי באמת לא שנא,
ודעתייחו דאינשי גם על נוי זמני זח וטבעם לשלם גס עליו ,וכדלהלן.
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קז

איסור גניבת דעת מגוי
שאלתי פעם בעל מכולת ,מה הוא עושה עם הלחם שנשאר
לו ,ואמר לי שהוא מוכר אותו ,לערבים פועלי בנין שנמצאים

בקרבת מקום ,והם אינם מבחינים בין לחם ישן לחדש ,ומשלמים
עליו מחיר מלא.
והנה אם היה עושה כן ליהודים ,היח עובר בעל המכולת

בשני איסורים ,אונאת ממון וגניבת דעת ,אונאת ממון לפי
שלוקח על הלחם יותר משישית בדמיו ,כי לחם ישן שוה הרבה
פחות מחדש ,וגניבת דעת לפי שמוכר לחם ישן בתורת חדש [וגם
אילו מחירם היה שוה היה בכך גניב״ד וכעין מש״כ לעיל עמי קד ,לפי שהעלים

מן הקונה טיבו של הלחם ואילו היה יודע מהו לא היה קונה].

ולפי שעשה כן לגויים ,איסור אונאה אין בזה ,לפי שגם
למאי דקיימא לן גזל עכר׳ם אסור ,מכל מקום אונאתו מותרת,
ומותר למכור לגח חפץ במחיר יקר מאד [כמבואר בשרע סי׳ דכיז

סעיף כ״ו] .אבל איסור גניבת דעת יש בזה ,וכמו שאמרו בחולין דף

צ״ד שאסור לגנוב דעת העכו״ם ,וכגון אם מוכר לו בשר נבילה
ואומד לו שזה בשר שחוטה אסור משום גניב״ד ע״ש.

והטעם שגניב״ד אסורה גם מעכו״ם ,אם גזל עכד׳ם אסור,

,1

אתי שפיר ,דהרי גניב״ד דינה כגניבת ממון [עי׳ לעיל עמ) קא אמנם
בגם׳ משמע דכו״ע מודו לאיסור זה וגם למ״ד גזל עכו״ם מותר

1

גניבת דעתו אסורה ,והטעם לזה פירש רבינו יונה שער ג׳ אות קפ״ד]

בזה״ל ,והנה החטא הזח [גניבת דעת] חמור אצל חכמי ישראל יותר

מגזל הנכרי [דכאמור גזל עכרם יש מתירים וגניבת דעתו אסורה לכרע] ,יען
וביען כי שפת שקר אשמה רבה ,ונתחייבנו על גדרי האמת כי היא
מיסודי הנפש [וגניבת דעת משחיתה יסוד הנפש הזח ,יותר מאשר גניבת

ממון ,ואף שלעינינו היה נראה לכאורה שגניבת ממון זה יותר השחתה ,מ״מ
גילו לנו חכמינו שאינו כן]38.

“ וכן הוא בב״ח סי׳ רר׳ח סוף סק״ו ובחידושי הגהות שם סק״א ,דרבנן גזרו
והוסיפו לאסור גם גניבת רעת מגוי .והנה עיין לעיל עמוד קב שנתבארו מעמי
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קח

גניבת דעת בפרסום
יש פרסומים מטעים שיש בהם גניבת רעת.
לפני כעשר שנים ראיתי מודעה של חנות מסוימת שפרסמה
על^יסןל כללי של כל חפצי החנות ,הרושם במודעה היה

שהחנות עומדת להסגר וכל מי שלא מגיע מחמיץ את ההזדמנות
הנדירה הזו של מחירים כ״כ נמוכים.
לאחר שנה [שבה סברתי לתומי שהחנות נסגרה ער] הופתעתי

לראות שוב מודעה זו ,ומאז כל שנח באותו תאריך מתפרסמות

בכל העיר מודעות אלו על מכירת החיסול הענקית ,בעוד שאין
שם אלא מבצע רגיל של עשרה או חמשה עשר אחוזי הנחה
בלבד.

בדבר זה יש בו גניבת דעת ממש ,לפי שאנשים טורחים
לבוא ממרחק למכירה כזו ,ואף ישלמו דמי נסיעה כדי להגיע
אליה ,ואילו היו יודעים שאין שם אלא הנחות רגילות לא היו
באים לשם ,ונמצא בעל החנות גונב דעת הקונים.

כמו כן מוכר שמפרסם על מוצר מסוים שהוא נמכר
בחמישים במקום במאה ,והאמת שזה חמישים במקום שבעים גם

זו גניבת דעת ,כי אילו ידעו הקונים את האמת שמא לא היו
קונים.

וזומרותיה של גניבת דעת יותר מגגיבת ממון ,ואמנם להכא לא סגי בזה לבאר
מאי סעמא אסרו גניבת דעת הגוי גם למאן דאמר גניבת ממונו מותרת ,לפי
ששם רק מבואר שבמקום שגניבת דעת אסורה מאי טעמא חמירא טפי ,אבל
הכא אתינן לבאר מאי טעמא אסירא כלל ,והלא גניבת גוי בממון מותרת ומה
מעם כאן לאוסרה ,ולזה אין הסבר מהמבואר שם ,ועל כרחך בעינן לטעמיה
דרבינו יונה ,דאף על גב דמצד עצם המעשה אכן ליכא איסורא ,מכל מקום
אסרוה מצד העושה שמשחית נפשו בזה.
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קט

גניבת דעת בשכנוע לקוח לקנות
מצוי הרבה שכאשר מוכר רוצה למכור מוצר במחיר מסוים
כגון בחמישים ש״ח ,והוא חושש־שהלקוח יתווכח על המחיר

ויבקש הנחה ,אומר לו המוכר מתחילה שמחיר החפץ הוא שישים
ש״ח ,וכשהלקות מהרהר ומתלבט ,אומר לו המוכר ,טוב,

"בשבילך" המחיר הוא חמישים ,וצריך לברר אם יש בזה איסור
גניבת דעת.

דבר זה תלוי במציאות ,אם מחיר של שישים ש״ח הוא מחיר

נכון ששייך לבקש על מוצר כזה סכום זה ואס הלוקח לא יתווכח
אכן ימכור המוכר את החפץ בסכום זה ,הדבר מותר ואין פה
גניבת דעת כלל ,כי זו האמת שהמחיר הוא שישים ש׳ח ולמי

שמתווכת מורידים.

אמנם אם מחיר של שישים ש״ח הוא

מחיר מופקע ואין דעתו של המוכר למכור בסכום זה ,אם משום
איסור אונאה אם כדי שלא יצא לו שם של "יקרך׳ ,אם כן מה

שאומר שהמחיר הוא ששים זה שקר שמטעה את הלוקח וזה
גניבת דעת.
והוא הדין במכירת והשכרת דירה מצוי דברים כאלו ,וכאשר

ראיתי פעם מי שפרסם דירה להשכרה ,ובא אדם לשכור ,ואמר לו
המשכיר ,ראה ,בסכום פלוני כבר יש כמה שהציעו לי ,אם רצונך
שאשכיר לך תוסיף על הסכום הזה ,והסכים אותו אדם ושכר

בסכום הגבוה .שאלתי אחר כך את המשכיר ,אם באמת היו לו

כבר אנשים שהציעו לו בסכום הנמוך ,ואמר שלא ,ומה שאמר

לשוכר שהיו ,זה בגלל שלא היה לו נעים לומר לו סכום כזה גבוה

לכן אמר בדרך זו.
והרי זה וכיוצא בזה בכלל גניבת דעת שמשקר על השוכר
ומטעה אותו ומכת זה הלה משלם יותר.
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קי
גניבת דעת בהעלמת דברים
איסור גניבת דעת אינו רק אם משקר ומספר דברים
שאינם וכך מטעה דעת הבריות ,אלא גם אם הוא מסתיר

ומעלים דברים ומטעה בזח דעת הבריות ,גם בזה יש איסור

גניבת דעת כמ״ש בשר׳ע סי׳ רכ״ח ס״ו.3,
” הקח״י ביבמות [סי׳ נו׳ד ד״ה גם אפשר] כתב לדון שגניב׳ד בדרך העלמה אץ
איסורה מן התורה אלא מדרבנן ,ומייתי מדברי החדרים ע״ש .וטעמו נראה ,דכיון
"ו^ית בה מעשה שקר ,לא השיבא להאסר מח״ת ,דאין גניבה אלא במעשה.
ואמנם דבריו מחורשינז טובא וחרבה יש לעיין בהם ,ראשית מסתימת הפוסקים
בסי׳ רל׳ח שם משמע דאין חילוק בין אופני הגניבת דעת וכולהו שוו בחומרתם ,וכן
בתוספתא דביק ד ,ג' ,מנדים כולם יחד .ומקורו דמייתי מספר חרדים נמי זרע ,דדעת
החרדים נראה דסבירא ליה דעיקר איסור גניב״ד הוא מדרבק וכשיטת רביגו יוגה
דלעיל עמ׳ קא ,ומאי מוכח מיניה לחלק בין אופני הגניב׳ד.
ובסברא נמי יל״ע טובא ,דהנה אמירה ודאי לא חשיבא מעשה בגדת
מעשים שבכל התורה כולה [עי׳ מכות ד :תמורה ג] ,וגם אילו היתה נחשבת
למעשה ,מ״מ הכא שלא נפעל מכוחה פעולה ממשיח [עיין רש״י תמורה ג :ד׳ה
דבדיבורו עושה מעשה] רק הטעאה בעלמא ,ודאי לא שייך לדונו כעושה
מעשה ,ובעל כרחך נמצאנו למדים שנתחדש כאן דאע״פ שבמציאות אין כאן
עשייה לא במעשה הגניבה ולא בתוצאה ,ם״מ גניבת לבבו ודעתו נחשבת
כגניבת ממונו וכלישנא דקרא "ותגטב" את לבבי ,וחיינו דכל מי שמטעה את
חבירו ומוליכו שולל כיון שגנב דעתו כגנב ממונו חשבינן ליה .ומעתה פשוט
שאין צריך שיבטא את השקר בשפתיו ,דכפי שנתבאר לא בעינן הכא מעשים
שנחשבים בכל התורה למעשה ,אלא הכא דנו את המטעה כגונב ,ואין לנו אלא
לדק אם נחשב כ״מטעה* או לא [וזהו שאמרו בגם׳ (חולין סוף צ״ד ):איהו
דאסעי נפשיה ,כלומר ומשו״ה לא חשיב ל״מטעה" ואין עליו כלום ,וזו גם כונת
הט׳יז (ירד סי׳ רג״ד סוף סק״ב ע״ש) שגניבת דעת בשב ואל תעשח שרי ,כלומר
באופן שלא עושה דבר שמטעה כלל ותלה טועה מעצמו] .וא״כ מה שכתב
הקה״י שכל שלא מרטה בפירוש אלא מעלים איט אסור מה״ת ,לא יתכן לפרשו
כמו שכתבנו בתחילה לפי שאין כאן "מעשה שקר" ,דחא כל שנחשב "מטעה"
עובר וא׳׳צ מעשה בזה ,ואין לנו לדון אלא אם נחשב מטעה או לא ,וזה דבר
קשה לומר שכל שלא רימת בפירוש רק העלים לא נחשב מטעה ,והלא הוא
הביא מקח לשוק והעלים חסרונותיו ,וכאשר אדם מציע סחורה למכירה ונוטל
מחירה כסף מלא נעשה כאומר שזו סחורה טובה בלא דופי ,וזו הטעאה גמורה
שמטעה את הקונים [ואין לומר שחיה להם לשאול ,דדברים כאלו שעליהם
לשאול לא נחשבים כלל לגניב׳יד כמפורש בשו״ע שם ,ולא אסרו רק כשמעלים
דברים שאין דרך להרגיש בהם ולברר עליהם ,וא׳׳כ המציע סחורה זו הרי הוא
מטעה לקוחותיו הטעאה גמורה] .ומכל מקום בדעת חקה״י כן צ״ל ,דנקט שכל
שלא רימה בהדיא והטעה בפירוש ,אע״פ שעשה פעולה שמטעה ,ל׳ח למטעה,
כיון שאם היה הלה מסיק אדעתיה היה נמנע ,ורבנן הוסיפו לאסור גם בכה״ג.
כצ״ל בדעתו אבל אלו דברי חידוש והפשטות ודאי כמש״כ.
זכרנו דברי הט״ז בירד רנ״ד ,ב' ,ובאמת דבריו צע״ג ,מ״ט חשיב לגניב״ד
דהתם שב וא״ת ,הלא התם איירי בגוי שנתן כספו לישראל על מנת שיחלקנו
גם לעניי ישראל ,ואם נותן רק לעניי עכו״ס ,א׳׳כ לכל הפחות נתינה אחרונה
שנותן את הכסף לעכר׳ם תיא נגד דעת הבעלים ע״ש וצע״ג.
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קיא
וכגון אדם שמבקש להתקבל לעבוד במקום עבודה ,ומעלים

מהם שבעוד כמה חודשים הוא מתכונן לעבור לחו״ל ,ובודאי אילו
ידעו מזה לא יקבלוהו כי לא טוב להם לקבל עובד לזמן קצר ,הרי

זו גניבת דעת.
או מה שקורה לפעמים בתלמודי תורה ,שרושמים את הילד
לת״ת פלוני ,ורצון ההורים שהילד ילמד במקום אחר ,ואינם

רושמים אותו לת״ת הזה רק בשביל הקריאה ששם מלמדים
קריאה בשיטה יותר טובה ,ואחרי כיתה א׳ מעבירים למקום אחר,

וגם בזח אילו ידעו המנהלים שדעתם כן לא היו מקבלים אותם,
ונמצאו גונבים דעתם.
וביותר זה מצוי כאשר רוצים להכניס למוסדות לימוד ,ויש

שם תקנון ,ומעלימים דברים כדי שלא ידעו שאינם עומדים

בתקנות המוסד ההוא ,וכל זה בכלל גניב״ד.

בגדרי הטעאה מתי נחשב האדם למטעה ומתי נחשב שהמוטעה מטעה את
עצמו ,ראה להלן עט׳ קמא הערה .60

אהל אברהם שיעורי הלכה עמוד!

!הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

קיב

גניבת דעת בשידוכים
לפי מה שלמדנו שגם העלמת דברים אסורה באיסור גניב״ד,

יוצא לכאורה שכאשר מציעים שידוך ,צריכים לספר הכל ואסור
להעלים כלום ,כאשר אסור להעלים בהצעת מקח.
ובאמת אין הדבר כן ,אלא כאשר כתב הסטייפלר זיע״א

[בקה״י יבמות סי׳ מ״ד] ,שיש דברים שא״צ לספר ,ועכ״פ לא בתחילה

בעת שמציעים .והטעם כאשר פירש שם בהרחבה ,דבתחילה בעת
ששומעים את ההצעה הדרך להוריד על כל דבר וגם על דברים
כאלו שאין בהם סיבה להוריד ,ונמצא שאין אז שיקול דעת נכון,
ולכן דברים כאלו שרק בתחילה מורידים עליהם ואחר שמתראים

ומכירים לא חשיבי להוריד בגללם ,לא צריך ולא טוב לספר

בתחילה ,ואין כאן גניבת דעת ,לפי שלא מסתיר ומטעה ,רק שומר
הדבר לגלותו בזמן שיהיה שיקול הדעת נכון.
ועיין שם שכתב שלא׳רק אם הדבר ברור שחסרון זה אין בו
ממש ואחר שיכירו וישאו חן לא יתחשבו בו ,שרי להעלים

בתחילה ,אלא גם אם הדבר ספק נמי שרי להעלימו בתחילה
מטעם הנ״ל ,דכיון שאפשר שיתרצו ,טובתם היא שידעו מזה רק

בעת ששיקול דעתם נכון [עיין להלן עט׳ קכח הערה .]52
ומוסיף לבאר שם דלא דמי למקחךכי חפץ שאדם קונה ,אין
לו ענין דוקא בחפץ זה ,ואילו יש בו מום ואפילו מום קטן ,ודאי

יחפוץ בחפץ אחר ,ואפילו כבר הכניסו לביתו בנקל יחליפנו

באחר ,ולכן כל העלמת חסרון הוא גניב״ד .משא״ב בן זוג ,הלא
קשה למצוא ,וכל אחד מבקש אבידתו ,ובעת מוצא אשר יתאים

לפי תכונתו ,שמח בזה טובא ,ומוותר על חסרונות קטנים ,כי לא
מהרה ימצא בן זוג כלבבו ,ולכן שרי להעלים בתחילה חסרונות

כאלו ,דטובתו היא כי לבסוף לא ישגיח עליהם ולא דמי למקח.

ופשוט שאין כלל ברור בזה ,והרבה חלוקים יש בזה מה
נחשב חסרון שצריך לומר ומה לא ,ויש לדון ולשקול בכל מקרה

לגופו ,ולא באנו אלא להודיע יסוד הדבר ולחציעו באופן כללי ,תן
לחכם ויחכם.
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גניבת דעת בשידוכים  /המשך
ראינו שיש דברים שאין צריך לאומרם בתחילה ומוטב

לאומרם בהמשך אחר שכבר הכירו זא״ז .ועתה נוסיף כי יש
דברים שא״צ לומר כלל ואין בהעלמתם משום גניב״ד .והיינו
דברים כאלו שבאמת אין בהם חסרון ,והמסתירם אינו מטעה את

המשודכיסכלל.
גם ענין זה כקודמו שקשה להכנס בו לפרטים כי רבים המה

וביותר לפי שזה משתנה ממקרה למקרה ויש לשקול בכל מקרה

לגופו ,ומ״מ פעמים שיש לאחד מבני המשפחה חולי שאינו

תורשתי ,ואין בזה שום חסרון ,וממילא אין גניב״ד בהעלמת פרט
זה .וכן פעמים שהמדוברת גדולה בשנים מן המדובר ,ובאמת אין

בזה חסרון ,דמה שכתוב בספר חסידים [תצ״א .תצ״ג] שלא ישא
אישה גדולה ממנו ,איירי התם בגדולה ממנו בשנים הרבה ,אבל

שנים מעטות אין כל חסרון בזה ,כמבואר שם וכאשר מקובל

מגדולי ישראל .וגם בדוגמאות אלו ,אין זה כלל לכל מקום ,אבל

על פי רוב כן הוא.
עוד יסוד חשוב יש לעורר בענין זה ,שגם חסרון שצריך
לאמרו ,יש לאמרו בצורה עדינה ולא בצורה חותכת והחלטית ,כי

הרבה דברים יש שאצל אחד זה חסרון ואצל השני לא ,ואם
יאמרו החסרון בזהירות לא יבטלו מחמתו ,ואם יאמרוהו בהדגשה

וחוזק יחששו ויבטלו.
ומסופר על החזרא שנשאל על בחור שהיה ירוד בכל
הענינים ,ולא אמר החזו״א על הבחור שהוא ירוד ,אלא ש״יכול

להיות יותר טוב" .וזה האופן לומר חסרונות בצורה שלא יתפרשו
מידי בחומרה ויגרמו לבטל אפילו שבאמת א״צ לבטל .וכגון בחור
שאפיו שקט אין לומר זאת כך שהוא שקט ומוצנע ,אלא יאמר
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קיד
שהוא לא רועש ומתבלט ,וכן על בחור שאינו מוכשר לא יאמר

שהוא "חלש" ,אלא על דרך הנ״ל.
זאת ועוד ,כאשר אומר חסרון על בחור שיש בו גם חרבה

מעלות ואין בחיסרון זה פגם בכל מהותו ,אזי יחד עם החסרון

שאומר גם יכביר בשבח המדובר ,כדי שלא יתקבל רושם שלילי
שחסרון זה שאומר הוא דבר גדול שיש לבטל מחמתו ,לכן יאמר
אשר צריך לומר אבל "מבית ומחוץ יצפנו" בשבחים ומעלות ,ולא

יחריב עולמות בהבל פיו.
בכל ענינים אלו יש חילוק בין שדכן שמציע לבין מי

שמבררים אצלו וסומכים עליו ,כי השדכן יודע שאחריו עוד ידרשו
רבות ,וסגי לו לומר הדברים באופן כללי ,ואף שאינו מדייק
בתאור דרגתו ורמתו של המדובר ,מה שאין כן מי שסומכים עליו

ומבררים אצלו הוא צריך לדייק יותר ולא יהיה בכלל משיאו עצה

רעה.
כללו של דבר הוא שענינים אלו מורכבים ורבו פרטיהם,
ואין להקל ראש בהם ,כי בנקל יכול לקלקל ולחזיק במוצא

שפתיו ,40על כן סרס בא לומר חסרונות ישקול ג׳ ענינים הנ״ל,
האם לומר ,מתי לומר ,ואיך לומר ,וד׳ יהיה בעזרנו שלא תצא

תקלה תחת ידינו.

* מאידך גיסא גם אין להקל ראש ולהעלים את אשר צריך לגלות ,תמצא בכלל
משיאו עצה רעה ועובר בלפני עור .ועיין עוד בחפץ חיים בסוף ספרו מש״כ על
עניו לה״ר בשידוכים ומרחיב שם בזה.
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גניבת דעת בשידוכים  /המשך
ראובן מגיע לרב ושאלתו בפיו ,שכנו אירס את ביתו

בשעטר׳ם ,וכאשר הוא בא לאחל לשכנו מזל טוב ,סיפר לו השכן
בשמחה על שזכה בחתן ת״וז מתמיד גדול ובקי ברוב הש״ס .ראובן

מכיר אישית את החתן מודע שהשבחים שנאמרו עליו רחוקים
ממנו כרחוק מזרח ממערב ,והוא רחוק מלהיות מתמיד מדען ,ויש

כאן ממש מקח טעות ושאלתו בפיו האם לגלות את האמת לשכנו

אבי הכלה או לא.
הרב מראה לו את חידושו של הח״ח [בסוף הספר אחרי חל׳

רכילות ,ציור השלישי אות ו׳] שכתב ,שאם זה דבר שאפשר לברר

ולבחון אותו ואבי הכלה התרשל ולא בירר היטב ,הרי זה ראיה
שלא אכפת לו כ״כ שאכן יהיה החתן ת״ח וי״ש ולכן לא נתאמץ

לברר את זה ,41וא״כ אין לספר לו ,כי באמת אצלו אין זה נחשב
חסרון ,ואם יבוא לספר לו יראה שאנשים עושים ענין מזה

ומחמת זה יבטל" ,ונמצא המספר מקלקל ומזיק בדיבורו.

אכן אם זה דבר שאי אפשר לו לברר ,או שהוא מכיר את

אבי הכלה דבודאי בנפשו הדבר שיהיה החתן ת״ח אמיתי ובודאי
ברר כיכלתו אלא שהטעוהו ,שם אכן חייב לספר לו ,ובלבד
שיושלמו התנאים שיש בכל סיפור לה״ר לתועלת ,דהיינו

שהחסרון שבא לומר ברור אצלו ושלא מגזים וכו׳ שאר תנאים
שכתב הח״ח שם.

״ מאי דפשיטא לרבינו הח״ח דדבר שאפשר לברר ולא בירר יש בזה מחילה,
צ״ע ,הרי פלוג׳ רבוותא היא ,עי׳ מ״מ פט״ו ממכירה ה״ג ובמל״מ שם [ובקה״י
יבמות סי׳ מ״ר ד׳ה ומה] וצ״ע.
 41כך צריך לפרש ,דאי לאו הכי מאי טעמא אחרי שיספר לו יבטל והרי אמרנו
שלא אכפת לו שאינו ת״ח.
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קטז
הח״ח מוסיף שם וסוף אות ו׳] עוד חידוש שגבו באופן שיודע

ראובן שהטעו את אבי הכלה והעלימו ממנו חסרון גדול ,אם יודע
ראובן בשכנו שגם הוא עשה כן וגם הוא העלים מצד החתן

חיסרון שיש בביתו שאסור להעלימו ,או שהוא יודע בו שהוא
מתחייב לצד החתן ואינו עומד בדבורו ,בכה״ג אסור לגלות ,דכיון
ששניהם מרמים זה את זה "יצא זה בזה" ואין לגלות כלום’.4

* ע״ש שכתב זה פעמיים ,ולשונו לא רק שא״צ לגלות אלא שאסור לגלות,
וההסבר ,תה נמשל לרמאי שבא לחנות לקנות ומשלם בכסף מזויף ,והמוכר
אף הוא רמאי ונותן לו חפץ מזויף ,תמצא שאין כאן רמאות כלל ,כי הקונה
קבל תמורה הגונה לפי מה ששילם ,וכן כאן עלתה רמאות זו בזו ,והוי כמו
שאין כאן רטייה ואונאת כלל ,והדר איסור לה״ר למקומו לפי שאין כאן הצלת
עשוק מעושקו.
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גניבת דעת במתנות
חזינן בגמ׳ דין גניבת דעת לא רק במקח וממכר אלא גם

בנתינת מתנות ,שכל המטעה את חברו שיחשוב שנתן לו מתנה,

או שהטיב לו ,עובר באיסור גניב״ד* לפי שמטעהו להכיר לו
טובה בחינם וגם שמא יתן לו מתנה כנגד זה.4,
פעם הייתי בחנות ספרים ,ובא שם אדם לקנות מתנה לחברו,

וקנה לו ספר עם כריכת עור ,והיו שם כמה סוגים של עור ,והזול
ביותר היה עור ממוחזר והיה מודבק על הכריכה מדבקה לסימן

שעשויה מעור ממוחזר ,והלה בחר את כריכת העור הממוחזר.

אמנם הוא לא רצה שהמקבל יבין שזה עור ממוחזר ,והוא
עשה שני דברים כדי להסתיר זאת ,האחד מותר והשני אסור,
הראשון הוא ,שהוריד את המדבקה ,ודבר זה מותר ואין בו גניב״ד,

לפי שהמקבל יכול לברר מה קיבל ,ואם לא ברר והחליט מעצמו
שזה עור אמיתי איהו דאטעי נפשיה.

והדבר השני שעשה אדם זה הוא שצירף ברכה למתנתו,

וכתב שם ברכה שתוכנה היה ,לפי שאתה יקר לי כל כך לכן
בחרתי לך את הסוג היקר [ואמנם הוא סדר את המילים באופן שלא יהיה

בזה שקר ,אבל זה היה המובן ממה שנתב] ,ובזה ודאי עבר באיסור

גניב״ד ,לפי שהטעה את המקבל לחשוב שנתן לו כריכה יקרה
ובאמת הביא לו כריכה זולה.

ואם נותן לחברו חפץ יקר ,אבל הוא השיגו בזול מאד או
אפילו בחינם ,ודאי אין צריך לספר לחברו שהשיג את החפץ בזול,

 44בספר קובץ על הרמב״ם נדב מדעות ,כתב מסברא ,ז־גניב״ד זו אין איסורה
אלא מדרבנן ,ומן התורה לא נאסר אלא במקח וממכר ,וכתב שזה פשוט .ודבר
חידוש הוא לחדש כן נגד סתימת הפוסקים דלא אישתמיט חד לחלק בזה.
אמנם טעם דבריו מבואר ,דבמקח וממכר עשה עוול לחבירו שהסעהו ומשום
הטעאתו קנה או מכר ,משא״כ בזה הלא לא נפעל כלום מכח הסעאתו ,רק בלב
חברו יש הכרת הסוב אליו ואולי יבוא לכלל מעשה שיחזיר לו מתנה מכח זה,
ובזה סבירא ליה דאין איסורו מה״ת .ומכל מקום פשיטותיה לומר כן מסברא
בלא ראיה לא ידענא ,דשפיר יש לומר דגם זח אסור מן התורה כיון שהטעהו
להכיר לו טובה ,אבל בדעתו כך יש לפרש.
45עיין להלן סוף הערה  46בשם הב״י.
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קיח
ואף על פי שיכיר לו טובה כמקבל חפץ יקר ,אין בכך כלום,
דבאמת נתן לו חפץ יקר ,דיכל למכרו ולקבל תמורתו ,או ליתנו
לאדם אחר ,והוא בחר ליתנו לו ,ובצדק ראוי להכיר לו טובה

שלמה על זה.
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נותן מתנה לחברו מכספי צדקה אם צריו להודיעו
במסכת דמאי פ״ד מ״ד תנן ,ואם היו כהן או עני למודים
לאכול אצלו ,יבואו ויאכלו [את התרומה או את המעשר עני] ,ובלבד
שיודיעם[ ,כלומר שיודיע לכהן והעני שאינם אוכלים משלו אלא מתרומה

ומעשר] ,וכן כתב הטור בי ר ד טי׳ של׳ א [בשם תוספתא פ״ד רפאה

שנפסקה ברמב״ם פ״ו ממתנר׳ע הי״ז] שאם נותן לעני לאכול מעשר עני

צריך להודיעו שהביא לו מעשר עני .והטעם למה צריך להודיע,
 44שזה משום איסור גניב״ד ,שהמקבל
פירשו הרבה מפרשים* *

יחשוב שנתן לו משלו ,ויחזיק לו טובה בחינם.
_ ולפי זה יש לדון בדבר המצוי ,שנותנים בחתונות מתנות או

כסף ,ולפעמים יודעים שהחתן והכלה או הוריהם הם עניים,
ונותנים להם מכספי מעשר [עיקר דבר זה אימתי שרי ליתן מתנות מכסף

מעשר ,נתבאר בעזה״י להלן עמ׳ רנד] ,וצריך לברר האם חייבים להודיע
להם שהמתנה היא מכספי מעשר ,דלכאורה לפי הנ״ל צריך
להודיע כדי שלא יכירו לו טובת חינם וגם יש לחוש שיחזירו

אח״כ בשמחות של הנותנים בערך מה שקבלו מהם .ושאלה זו

מצויה גם אצל המארחים עניים על שולחנם ,וקונים צרכיהם

מכספי מעשר ,אם צריכים להודיע.

וההלכה בזה שא״צ להודיע ומתרי טעמי ,חדא מפני הבושה,
דהלא אם יאמר להם יתביישו ,לפיכך שרי להעלים מהם ,כי

לטובתם מסתיר מהם .47ועוד רכל מאי דאיבעי ליה למקבל
* ר״ש סידליאו בדמאי שם ,וכן הגר״א בשנו״א שם ,וכן המשנה ראשונה ,וכן
נראה בב״י ובב״ח סי׳ של״א שם [דף רע״ג :בדפי הטור דפוס ישן] .ואמנם יש
מפרשים שכתבו טעמים אחרים ט״ט צריך להוריע ,וצ״ב למה לא פירשו משום
גניב״ד .ועיין שו״ת מהר׳ם שיק יו״ד ריש סי׳ ר״ל שכתב דלא אכפת לן שיכירו
לו טובה ,ואין זה טובת חינם כלל ,דהא יכול ליתן למי שירצה ובחר ליתן להם.
ודעת האוסרים ,דמכל מקום .הלא מכירים טובח הרבה יותר אם נתן משלו,
ולכן צריך להודיע .ולשון הב״י שם שאם לא יודיע ואח״כ הכהן או העני יתנו לו
מתנה משום הכרת הטוב ,הרי זה [כעין] גזל בידו ,לפי שאילו ידעו שלא נתן
משלו ,לא היו נותנים.
״ וכן מצינו בירושלמי סוף פאה ובויק״ר פ׳ בהר [ל״ד ,א׳] ,דשרי לשקר על עני
בדי שיקה צדקה בלא בושה .והיינו דכיון שגונב דעתו לטובתו ,ליכא איסורא
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קב
לאסוקי אדעתיה ,לית ביה משום גניב״ד [כמ״ש בשו״ע סי׳ רכ״ח ס״ו],

ובזמננו דבר ידוע הוא שנותנים מתנות לשמחות מכספי מעשרות
והוה ליה לאסוקי אדעתיה.

בזה ,כי איסור גניב״ד זה איסור שבין אדם לחברו ,ושרי כאשר זה לטובת חברו
[ואי משום איסור שקר ,לא איריא ,דהא ודאי שרי ,דלא רק מפני השלום התירו
לשקר ,אלא מפני כל מצוה כדאיתא בש״ס ובפוסקים ואכ״מ ,ולא הוקשה לן
רק משום איסור גניב״ד[ ,וכן מצינו בגמ׳ שהתירו לגנוב דעת אדם כדי לכבדו
כמובא להלן עמוד קכח.
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קכא

המראה עצמו כנותן מתנה לחברו
ואינו נותן אימתי הה גניב״ד
למדנו שהמטעה את חבירו לחשוב שנתן לו מתנה ובאמת

לא נתן לו או נתן לו פחות ממה שנראה שנתן לו ,עובר באיסור

גניב״ד ,לפי שהמקבל מכיר לו טובה בחינם.

בגם׳ בחולין צ״ד .כתוב עוד ,שגם אם מזמין את חבירו
לסעוד על שולחנו ובאמת אין כונתו להזמינו ולא הזמינו אלא
לפי שיודע בו שלא יבוא ,וכן אם שולח לו מתנה לפי שיודע שלא

יקבלנה ,גם בזה ובכיוצא בזה יש איסור גניב״ד ,לפי שהמקבל
יחשוב שהנותן מכבדו ובאמת רוצה ליתן לו ,ומכיר טובתו חינם.
ומכאן נבוא לדון במעשה שלפנינו.

ר׳ משה עורך בביתו סעודת שבע ברכות לאחיו הצעיר,

שעתיים לפני הזמן המיועד ,רוב האוכל כבר מוכן ,והנה דופקים

בדלת ,ר' משה פותח ,וקריאת שמחה יוצאת מפיו ,יהושע ן אה,

יהושע החברותא שלו מהישיבה שכבר הרבה שנים לא ראה אותו
הגיע עכשיו לביתו.
בהתרגשות מכניס ר׳ משה את יהושע לביתו ,פורס על
השולחן מפה יקרה ,ועורך שולחן כיד המלך ,בשר ודגים וכל

מטעמים .יהושע לא מוצא מקום לעצמו מרוב הכבוד שחולק לו
ר׳ משה ,וכשהוא יוצא הוא מוסיף שאי״ה הוא מקוה להחזיר לר׳
משה כגמולו הטוב.

בנו של ר׳ משה שראה את כל המעשה ,שאל את אביו ,מה
עם גניבת דעת ,הלא יהושע בטוח שלכבודו פרסו מפה והביאו
כאלו מאכלים ופתחו שלשה סוגי משקאות וכו׳ ,והאמת שאילו

היה בא ביום רגיל לא חיו עושים עבורו אפילו מחצית מהנ״ל ,ורק

לפי שבלא״ה עמדו לפרוס מפה ובלא״ה עמדו לפתוח משקאות אלו
וכו׳ לכן הקדימו לעשות כל זאת לכבודו ,ואילו הוא חושב שזה
נעשה לכבודו בלבד .וזה צריך לברר אם יש בזה איסור גניב״ד.
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קכב

המראה עצמו כנותן מתנת לחברו ואינו נותן
אימתי הוי גניב״ד/המשך
התשובה לשאלה הנ״ל כתובה בגמרא שם על מעשה כזה
שהיה עם רב יהודה ועולא ,שרב יהודה פתח חבית יין כאשר בא
אליו עולא ,והיה נראה שפתחה בשבילו ,ובאמת בלאו הכי עמד

לפותחה ,ורב יהודה לא סיפר לו שעמד לפותחה בלא״ה .והוקשה
לגמי דאיכא בזה גניב״ד ,ותירצה הגמרא "שאני עולא דחביב ליה

לרב יהודה דבלאו הכי נמי פתוחי מפתח ליה" .כלומר דמשום הכי

אין בכך גניבת דעת כי באמת היה פותח עבורו גם לולא שעמד

לפותחה.
נמצינו למדים לעובדא דילן ,שאם מכיר ר׳ משה בעצמו

שעבור יהושע חיה עושה את כל זה גם אם לא היה בביתו שבע
ברכות באותו ערב ,ואילו רק היו לו את המאכלים הללו בביתו
יקר יהושע בעיניו לערוך לפניו סעודה כזאת ,אין בכך גניב״ד ,כי

באמת הגיש יערך עבורו ,ולא בגלל שבלא״ה יש סעודה בביתו.
אבל אם יודע ר׳ משח שאילולא הסעודה לא היה טורח ומוציא

ממון עבורו כ״כ ,אכן צריך לומר ולספר לו שבלא״ה עושה סעודה
בביתו.

4

וכמובן יש לומר זאת באופן שלא יפגע [עי׳ לעיל תערה ד],
ויאמר כך ,כמה טוב שבאת בדיוק עכשיו לפני השבע ברכות ויש

לי את האפשרות להגיש לך כראוי ,וכן עד״ז.
כך מבואר בגמרא ,וכאשר פסק הב״י והובא בסמ״ע [רכ״וז

סק״ט]*.

* בדעת הרמב״ם בזה אינא פלוגתא ,דהנה הרמב״ם וכן הטור השמיטו מימרא
זו ,וכבר תמה הב״י בטעם השמטת זו ,וכתב "שהשמיטוה לרוב פשיטותת".
אמנם הלח׳׳מ [פ״ב מדעות ה״ו] כתב ,דהוקשה לרמב״ם קושיית התוס'
המובאת בהמשך ,וסבירא ליה דתירוצם אינו מספיק ,ולמד מזה דרבא ורב
ספרא פליגי אמימרא דיזץ ונקט כוותייחו להלכה .ולמעשה יש להקל בזה,
דבגמרא מפורש להיתר ,ולא מצינו מי שיאסור בהדיא ,והשמטת הרמב״ם
יישבה הב״י באופו אחר.
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קכג
תוס׳

1שם סוף <רב ד׳ה והא]

הוסיפו בזה יסוד חשוב ,דהנה יש

להקשות שבגמ׳ שם מבואר שאם אדם הולך בדרך וחבירו חושב
שבא לקראתו ,מן הדין היה צריך להודיעו שלא יצא לקראתו

משום גניב״ד

[ולמעשה ברוב המקרים א״צ ויבואר אי״ה להלן עמי קנו ,אבל

זה מסיבה צדדית ובעצם זה נחשב לגני״ד],

ויש להקשות למה גם שם לא

נחלק שאם יודע בנפשו שהוא חביב לו ואילו ידע שבא היה יוצא

לקראתו ,שוב א״צ לומר לו.
ומחלקים תוס׳ ,דלא דמי ,דאצל רב יהודה ועולא רב יהודה

עשה מעשה ופתח יין עבור עולא ,ואע״ג דבלאו הכי עמד
לפותחה ,מכל מקום כיון שחביב לו לכן נחשבת פעולה זו

שעשאה עבורו ,ולא אכפ״ל שיש לו עוד סיבה לפתוח ,דהשתא
פתח עבורו .משא״כ ההולך בדרך הרי לא עשה כלום עבור חברו,
דעבור עצמו הלך ,ובכה״ג צריך להודיע אע״פ שיודע שהיה הולך

גם בשבילו ,זה תוכן דבריהם .וההסבר בזה פשוט ,דהלא חברו

מכיר לו טובה ,ואם לא עשה לו כלום ,אין על מה להכיר טובה,
דעל מה שאילו ידע היה עושה אין מקום להכיר טובה כיון
שבפועל לא עשה כלום.

ולפי זה גם בעובדא דידן ,אילו ר׳ משה כבר התחיל לערוך

את השולחן ,ואז הגיע יהושע ומצא הכל מוכן לפניו ,והוא חשב
שהוכן לכבודו ,אכן צריך להודיעו שלא עבורו הוכן כיון שבפועל

לא עשה עבורו מאום ,וכמו שכתב בסמ״ע שם.
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קכד

חמראה עצמו כנותן מתנה לחברו ואינו נותן
אימתי חוי גניב״ד/המשך
מן הדברים האמורים נלמד גם למקרה נוסף.

ראובן ושמעון שכנים טובים ושמחים לעזור זה לזה .יום
אחד שומע שמעון את ראובן .שמתקשר ומחפש שליח להעביר
חבילה להוריו שגרים בקצה העיר ,ואינו מוצא.

שמעון מגיע לראובן ואומר לו ,תביא לי את החבילה לי יש

רכב אני נוסע מיד להביא את החבילה להוריך .ראובן המום
ומנסה לסרב ,אבל שמעון לוקח את החבילה מכניסה לרכב ונוסע,
וראובן כמובן נעשה אליו אסיר תודה.

האמת היא ששמעון עמד ליסוע אז בלאו הכי לרחוב זה שבו
גרים הוריו של ראובן ,כדי לפגוש שם מישהו .ועתה עולה השאלה

האם שמעון עבר באיסור גניב״ד לפי שהראה בעצמו שנוסע
במיוחד עבור ראובן ולא סיפר שנוסע עבור עצמו.

וגם בזה התשובה כנ״ל שאם האמת היא שהיה נוסע עבור
ראובן לבד ,א״צ לומר ואין בזה גניב״ד ,דבאמת נוסע בשבילו ומה
בכך שיש עוד סיבה ,ואם לאו ,צריך לומר.

עוד נלמד לדבר מצוי ,שאס אדם לא חש בטוב ולא הגיע

לחתונת בן שכנו או חברו ,והאמת שגם אם היה מרגיש טוב לא

היה בא ,אבל עכשיו שנזדמן שאכן הוא לא חש בטוב בלילה הזה,
הוא אומר לשכנו שהוא לא הרגיש טוב ולכן הוא לא בא .יש בזה

איסור גניב״ד ,כי מטעהו לחשוב שרצה לבוא ונבצר ממנו ,ויכיר
טובתו חינם.

ועוד דבר מצח מאד יש ,שמוכר עושה הנחה על מוצר
מסוים בחנותו ,וכאשר מגיע קרובו או ידידו לקנות ,הוא אומר לו

"בשבילך אני עושה הנחה .וגם זה תלוי בהנ״ל ,שאם האמת היא
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קכח
שהוא אוהבו כ״כ והיה מוכן לעשות הנחה זו בשבילו לבד ,שפיר
דמי’* ,ואכז לאו הרי זו גניב״ד.

 wוא״ת הרי למדנו בענין הקודם את דברי התום׳ שאם לא עושה כלום עבורו
אף אס יודע שהיה מוכן לעשות הוי גגיב״ד ,וכאן הה לא עשה כלום עבורו,
דהרי עשה הנחה לכולם ולא עשה עבורו כלום .י״ל דודאי חשיב שעשה הנחה
עבורו ,כי המחיר האמיתי נשאר כמות שהית ,ובידו להעלות לכל קונה כרצונו,
וא״כ נמצא שלכל קונה וקונה הוא עושה הנחה בפני עצמו ,ועתה שקרובו בא
הוא עושה גם לו הנחה ,ומה שלא אומר לו שגם בלא שהוא קרובו היה עושה
לו ,אין בכך כלום דהשתא באמת הוא עושת לו הנחה בגלל שהוא קרובו
וכמעשה דרב יהודה.
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קכו
המראת בעצמו דברים שאינם
במסכת מועד קטן דף כ״ו :נאמר ,תנו רבני היוצא בבגד
קרוע לפני המת

!כלומר שהבגד קרוע מחמת סיבה אחרת והוא יוצא בו

לפני המת ומראה כאילו קרע עליו],

הרי זה גוזל את המתים ואת

החיים.
ומפרש הרמב״ם

[פ״ח מהלכות אבל

הלכה ו׳] דגזל זה היינו גניבת

דעת ,שמטעה את הבריות לחשוב שהוא מצטער סובא על
פטירתו

[ומ״ש שגוזל גם את המתים ע״ש ברדב״ז מה שפירש בזה].

ומינה נילף לאדם שמראה עצמו כמשתתף מאד בצער חברו

ובאמת אינו כן ,דהוי גניבת דעת ,וכגון מי ששמע שבן חברו חלה,
והוא אומר לחברו ,אתמול כל היום "לא הייתי בן אדם" מרוב
צער ,כל הזמן חשבתי על זה .וכן על דרך זה משפטי השתתפות

בצער חברו או בשמחתו שאינם משפטים רגילים ,אלא משפטים
שמטעים את השומע לחשוב שבאמת השתתף חברו עימו עד

מאד ,הרי זו גניבת דעת.
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מראה עצמו כצדיק .העתקת מבחנים.
עוד אופן יש באדם שמראה בעצמו מה שאינו ,שאסור
משום גניב״ד ,והוא מ״ש ונוס' [בכורות ל״א .סור׳ה וכולן] ,על המראה

עצמו כצדיק ובאמת אינו כן ,שגם זה גניב״ד שמטעה לחשוב עליו
מה שאינו ,ויבואו לכבדו ולסמוך עליו וכדו׳.50
לפיכך אדם שאינו מתמיד כלל ,ורק כאשר חמיו בא לבקרו

הוא מערים ספרים על שולחנו ורכון עליהם בשקידה ,באופן
שמטעה את חמיו לחשוב שחתנו דבוק בתורה ועמלה ,ומתוך כך

יבוא לכבדו ואולי גם לתמוך בו ,גם זה בכלל גניבת דעת.
ץ
דבר פשוט שא״צ לפנים הוא שהעתקה במבחנים וזיוף

תעודות הרי זו גניבת דעת גמורה ,שמטעה לחשוב שהוא יודע

ובאמת אינו כן ,ובחינם נותנים לו ציון טוב ,או סומכים עליו
בגלל תעודותיו ,וכמו שכתב בשו״ת אג״מ חו״מ ח״ב סי׳ ל׳.

האומר ד׳ת של אחרים בשם עצמו ומחשיבים אותו לת״ח
בגלל זה ,מן החן הוי גניב״ד ,אמנם בזמננו שידוע שעושים כן,

שאני ,ותלה לפי חענין.

וע״ע במגי׳א סי׳ קנ״ו מה שמקשה סתירה בין מה שאמרו

לומר דבר בשם אומרו לבין מה שמצאנו מקומות שאמרו בשם מי
שלא אמר והניח בצ״ע ,וע״ש בפמ״ג שהביא ג׳ תירוצים מהא״ר
שם ונשאר בצ״ע[ .ועיין ש׳׳ך תרם סי׳ רצ״ג סקל״ה].

” עי׳ לעיל עם׳ פד הערה  22שיש בזה גם משום חנופה.
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קכח

גונב דעת חברו כדי לכבדו
הכי אמרינן בגמרא וחוליו צ״ד ).תניא היה רבי מאיר אומר ,אל
יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד וכו׳ ולא
יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ,ואם בשביל כבודו מותר .מפרש רש״י

שאם עושה מעשים אלו עבור כבודו של אורח להודיע לבריות
שהוא חביב עליו מותר.
כלומר אע״פ שיש במעשים אלו גניבת דעת ,51מ״מ לפי
שעושה אותם לכבודו-מותר .והטעם כמו שנתבאר לעיל [עם׳ קיט
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שאיסור גניב״ד הוא איסור שבין אדם לחברו ,ואם זו

טובתו ,שפיר דמי“.
ומכאן נדע שמי שמזמין רב לסדר לו קידושין או לחיות

סנדק לבנו ,ואינו מזמינו רק לפי שיודע שאינו יכול לבוא בזמן זה,
בעצם יש בזח גניב״ד ,אכן אם עושה זה כדי לכבדם ולא כדי
שיחזיקו לו טובה ,מותר.

 11כאן לא יועיל מה שיודע בעצמו שהיה מוכן ליתן לו באמת שמן לסוך וכו',
דחלא בפועל לא עשה כלום בשבילו ,ובכה״ג אסור כמ״ש תחוס׳ המובא לעיל,
וע״כ בעינן להיתר זה ולכבודו קעביד.
 51הקשח ההורס שם הלא בב״מ רפ״ח אמרינן שהגונב מחברו לטובתו כדי
להעשירו בתשלום כפל ,אסור ,ומ״ט הכא שרי .ומתרץ דשאני התם דעד
שמחזיר לחברו יש לו צער ומשו״ה אסור ,משא׳׳כ הנא ליכא ליה צער כלל.
וא״ת הלא הבאנו לעיל לשון הב״י שאם מחדר אדם לחברו טובת חינם מחמת
שסבור שהטיב לו הוי כגזל בידו ,וא״כ הכא נמי הלא יבוא להחזיר לו טובת
חינם לפי שסבור שבאמת בא להזמינו וליתן לו שמן וכו' ,עיין ב״לב אריה"
בחולין שם ,דאין זו טובת חינם ,דודאי הטיב לו בזה שכיבדו ושפיר איכא ליה
על מה להכיר לו טובה [ולפי זה אם נדע שהמקבל יחויב לו בהכרת הטוב
מרובה כל כן שעדיף לו שלא יכבדנו ובלבד שלא יתחייב להחזיר לו כ״כ הרבה,
עיין סמ״ע טק״ח,
אכן יהיה אסור לגנוב דעתו אפילו על מנת לכבדו].
ומבואר ,שיש מקומות שאדרבה ראוי לעשות כן להזמינו אפילו שיודע שלא
יבוא ,והיינו במקום שאם לא יעשה זה יהיה בזיון לאותו איש שאינו שם לב
לשון הסמ״ע סק״י צב״ג כאשר עורר כבר בשו״ע הרב הל׳
עליו להזמינו.
לשון רש״י בחולין שם שעשת לכבודו "לכבדו בעיני
אונאה קר א סק״ב.
הבחוור ,ובודאי אין זח תנאי לעיכובא ,אלא אם מכבדו בינו לבינו נמי שח,
וכן בשו׳ע סעיף ז׳ לא נזכר תנאי זה אלא סתם שאם עושה לכבדו שח ,וכן
מוכח ממש״כ לעיל הערה  47דהתם לא בפני חבחות אייח .ורש״י שכתב כן,
בא לפרש דבח הגמרא שם ,מה כבוד יש בדבחם אלו ,ועל זה כתב שמכבדו
בעיני הבחות ,וכאשר מפרש הערוה״ש [רל״ח ,ג׳] דכך היה המנהג אז לכבד
אדם מכובד בדבחם אלו ובזה הוא מתייקר לפני חבחות.
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קכט

וכן אם מזמין את חברו לשאת דברים בשבע ברכות שעורך
בביתו ,ויודע בבירור שחברו לא יבוא ,אם עושה זאת כדי לכבדו
שר?
ויש לאדם לדקדק על עצמו בכגון דא אם עושה זה באמת

לטובת חברו או לטובת עצמו כי "לא נעים לו" להמנע מזה,

"ולמשל אם יש לו קרוב שהוא אדם חשוב והוא מזמינו לאיזה
כיבוד ,והסיבה למה מזמינו אינה מחמת שהלה נצרך לזה וישמח

בזה ,רק לצורך עצמו שלא ירגיש אח״כ לא נעים ממנו ,זה אטור,
ורק אם עושה לכבודו וטובתו של המוזמן זה מותר.

ולהוציא דבר שקר מפיו עבור זה אסור ,דהא לא איירינן
באופן שיש בזה משום דרכי שלום או שאר צורך מצוה ,רק ליתן

לו כבוד בלבד ,ואין כל סיבה להתיר איסורים עבור זה ,ורק
באופנים כגון הנ״ל שרי ,דאין כאן "היתר" שהותר איסור גניב״ד

לצורך זה ,רק אמרינן דכה״ג ליכא איסור גניב״ד כלל כיון שלצרכו
וטובתו עושה זאת.
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גניבת דעת לצורך מצוה
כבר הזכרנו לעיל [עט׳ קא] שאיסור גניב״ד חלוק מאיסור שקר

וחמור ממנו והוא נידון כגניבת ממון.
מן החומרות של איסור גניב״ד יותר על איסור שקר הוא,

בדחיית והתרת האיסור במקום מצוה ,דאיסור שקר הותר לצורך
שלום ולצורך מצוות [יבמות ס״ח ,:ב״מ ל׳ג ,:שע״ת ,ג׳ ,קפ״א ,ועיין דרישה

חרט סרס רס׳ב ,ועוד הרבה] ,משא״ב גניב״ד לא אשכחן ביה היתר זה,
וכשם שגניבת ממון לא הותרה לצורך זה כן גניבת דעת

שחומרתה כגזל כמש״כ .וכן מפורש בדברי רבנו יונה בשע״ת »׳,
קפי׳א] שרק שקר שאין בו אלא סיפור דברים בעלמא הוא שהותר
מפני השלום ודברי מצוות” [בהסברת הדבר מ״ס איסור שקר הותר כך,

יש אריכו׳ד רבה ואכ׳ט] ולא גניבת דעת.

ל,,-

י
 3Jס

מעתה יש להתפלא על כמה מקומות שמצינו שהותרה גניבת
דעת לצורך מצוה ,וכגון מ״ש ברמ״א חו״מ סי׳ פ״א ס״א ,שאדם

שרואה שחתנו אינו לומד עם בניו כראוי ,יכול להבטיח לו כסף
כדי שילמד עמהם ,ואח״כ לומר לו משטה הייתי בך ורק רציתי

לזרז אותך ללמוד עם בניך שהם נכדי.
וכן מצינו בלבושי שרד [ירד הל׳ מילה בחי׳ על תט״ז סי׳ רס״א]

בשם היעב״ץ ,שאם יש מוהל שמסרב למול ,שח להבטיח לו שכר

רב כח שימול ,ואח״ב לא לשלם לו.
והשאלה כנ״ל מה ההיתר במקרים אלו לגנוב דעת ,הלא

נוכחנו שגניב״ד לא הותרה לצורך מצוה.

ובזה נבין מ״ש המל׳א קל׳ ו ,ד׳ ,להסתפק [בשם ספר חסידים סי׳ תכ״ו] אם
שקר שאינו סיפור דברים על העבר אלא על העתיד ,גם הוא הותר מפני
השלום .והיינו לפי ששקר לעתיד כגון אעשה כך וכך ,אינו סיפור דברים
בעלמא ,דשמא מכח דבריו השומע יעשה או ימנע מלעשות איזה דבר.
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קלא

גניבת דעת לצורך מצוה  /המשך
טרם נשיב על שאלתנו ,נקדים ,דמקור דברי הפוסקים הרל
"דשרי לגנוב דעת בכה״ג ,הוא בגמרא ,חדא אשכחן במסכת יבמות

דף ק״ו שאביי הבטיח לאדם כסף כדי שיסכים לחלוץ ליבימתו,
ולבסוף לא הביא לו .וכן מצינו במסכת כלה

1רבתי

פ״ב] שר׳ע סבר

שר׳ט צריך ליתן יותר צדקה ,ואמר לו שיתן לו מעות ויקח עבורו
סחורה שיש בה הרבה ריוח ,והלך ר״ע ופיזר את כל הכסף לעניים.
הרי מצינו שיש מקומות שהותרה גניב״ד לצורך מצוה.
והכלל בזה ,דלעולם לא הותר איסור גניב״ד לצורך מצוה

גרידא ,ורק במקומות שמבטל אדם מצות עשה דאו׳ ,ובעינן לכופו
לקיים את המצוות כדין מצוות עשה שכופין את האדם לקיימן,

בכהאי גוונא כשם שהותר להכותו וליקח ממונו כדי שיקיים את

המצוות ,ה״ה שרי לגנוב דעתו עבור זה ,ולכן המקרים הנ״ל שיש
בהם ביטול עשה דאו׳ של מילה ות״ת עם בניו או חליצה וצדקה,
בהם שרי שפיר לגנוב דעתו כדי שיקיימם.

ואמנם בדין כפיה על המצוות יש הרבה הלכות אימתי שרי
לכוף ואימתי לא ,אימתי בעינן דוקא ב״ד שיכופו ואימתי שרי גם

ליחיד ,אימתי בעינן כפיה דוקא בפניו ואימתי שרי גם שלא בפניו,

לפיכך אין לאדם להורות בזה היתר לעצמו לכוף חברו על קיום
המצוות ,ולא יעשה כן רק על פי הוראת חכם.

אהל אברהם שיעורי הלכה עמו
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קלב

גניבת דעת לאפרושי מאיסורא
מעשה בנהג מונית שנכנס לחניה פרטית וחנה בה בלי
רשות ,כעבור מספר דקות הגיע בעל החניה ורצה לצאת עם רכבו
ולא יכל בגלל המונית שחנתה שם וחסמה את הדרך .הוא בקש

 -מנהג המונית שעמד בקרבת מקום ,שיפנה את המונית מהחניה

כדי שיוכל לצאת ,ובעל המונית השיב באדישות שהוא עכשיו
עסוק ובערך בעוד חצי שעה הוא יפנה את המקום.

אחד-השכנים ראה את הנעשה מחלון ביתו ,וחמתו בערה בו

לנוכח חוצפתו של נהג המונית ,והוא החליס לעשות מעשה ,לקח
איפוא ארגז קרטון ,שם בתוכו כמה תפוחי אדמה ,עטף את הארגז
בעטיפה מרשימת ,ירד מביתו וניגש לבעל המונית ושאל אותו אם
יכול להעביר חבילה יקרה זו בדחיפות למקום פלוני ,ושם כבר

ישלמו את שכרו בעין יפה.

הנהג שמח על הנסיעה המשתלמת ומהר ליסוע לעבר
הכתובת הבדויה וכמובן שנחל שם מפח נפש ,ולבעל החניה היתה
הרווחה שהוסר המחסום מפתחו ויכל לצאת.

בעל החניה הודה לשכן המסור על המבצע המוצלח ,ויחד

עם זאת החלו לדון האם נהג כשורה במעשהו או שמא כעסו גרם

לו לסטות משורת הדין ,כי הרי נמצא שהוא גנב דעתו וממונו של
בעל המונית ,ומי אמר שזה מותר.
וגם אם נאמר שזה מותר יש לדון אם שח לאדם לעשות

מעשה כזה על דעת עצמו או רק על פי הוראת חכם.
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גניבת דעת לאפררשי מאיסורא  /ממשך
כדי להשיב על שאלה זו ,יש להקדים שתי הקדמות.

האחת ,שלגבי כפיה על מצוות עשה אכן נחלקו האחרונים
!קצה״ח ונתיה״מ סי׳ גי] אם אדם יכול לכוף על קיומן מדעתו או רק

בית דין רשאין לכוף על זה ,אבל לגבי הפרשה מאיסור ,כר׳ע מודו
דכל אדם 54שרואה את חברו עובר באיסור תורה ,יכול וצריך

להפרישו מן האיסור בכל דרך שיכול ,בגערה או בהכאה וכו׳ .והוא
החן גניבת דעת שריא ודאי כדי להפריש אדם מאיסור כגון לומר

לו על אוכל לא כשר שיש בו רעל וכל כיר׳ב ,דאפילו להכותו וליקח
ממונו לצורך זה שרי .וכן מפורש ביד רמ״ה [פ״ק דב״ב אות קלי׳ב]

שכתב בזה״ל ,דכל לאפרושי מאיסורא לא חיישינן לגניבת דעת

הבריות.
השנית דקיימא לן [חר׳מ סי׳ דץ עביד איניש דינא לנפשיה,

ואם הניחו לאדם חפצים בחצירו שלא ברשות והם מפריעים לו

לצאת יכול אפילו לשוברם כמ״ש בב״ק ריש פ״ג .ואמנם חני מילי
"לגפשיה" ,אבל לעשות חן עבור חברו אינו יכול .ואם חברו עשאו

שליח ,פלוגתא היא [עי׳ רני׳א שם ובשדי חמד כרך ה׳ עמ׳ ,]217

ולחנא,

שליח ישראל יכול“ ושליח עכר׳ ם לא [כמבואר ברמ״א שם].

עתה נשוב לעובדא חדן ,ונימא ,דאם בעל החניה עצמו
עושה זאת או שולח את שכנו לעשות זאת ,ודאי שפיר דמי,

דחצרו היא ועביד איניש חנא לנפשיה.

 54דעת היש״ש בב״ק פ״ג סרים ט׳ שגם לאפרושי מאיסורא בעינן אדם חשוב
ומופלג ע״ש ,ובלקט יושר יריד עט׳ מ״ז נמי דעתו כן ,אבל לא כיש״ש מחה
לעיכובא ,אלא שרק לגדול "נאת" לכוף .ומ׳׳מ יחידאי נינוזו ולדינא חזינן
בפוסקים דלא חשו אה ,דבהרבה מקומות חברו על כפיית יחיד לאפרושי
מאיסורא ולא זכרו זה .ומ״מ פשוט שיש להמלך בדעתו היסב טרם בואו
לעשות מעשה ,שמא אין כאן איסור או אפשר גם בדרכי נועם ,כי אם ימהר
ויחפז בזה יכול להכשל באיסותם חסותם ח״ו ,אבל אחר שנתברר לו שיש כאן
איסור שצתך להפחש את העובר ממנו ,יכול ונם צריו כל אדם לעשות ק.
“ כן דעת רוב פוסקים וכן כתב בספר ברכת אברהם על ב״ק [מהדו״ק דף כ״ח^
די׳ה והיכא] שכן תורה מת הגרי׳ז מבריסק זיע״א.
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קלד
אמנם אם שכן אחר שאין לו בעלות בחניה בא לעשות כן,

בזה לא שייך דין עביר איניש דינא לנפשיה .ומ״ם נראה דשרי ליה
למעבד הכי מדין אפרושי מאיסורא ,דהלא נהג המונית עובר כל

רגע באיסור_גזל

[דאע״ג דקרקע אינה נגזלת ,קיי״ל דלאו דלא תגזול אית בה

ורק קניני גזילה לית בה ,כמבואר בחו״נז סי׳ שע״ו .וגם החולקים ע״ש בפרישה
דמ״מלא תגזול מדרבנן אית בה ,ודין אפרושי מאיסורא נאמר גם על איסורים
דרבנן .ואל תדחה דהכא ליכא איסור גזל כיון שלא לקח קרקע זו לעצמו רק
משתמש מעט ומחזיר ,דקיימא לן שואל שלא מדעת גזלן הוא (ב״מ מ״׳א) ,וגם
שואל קרקע שלא מדעת גזלן הוא ,כמ״ש האחרונים בסוכה לי׳א .לגבי נכנס

בחוזק יד לסוכת חברו ,ע״׳ש בכפו״ת ובתת״ס (ד״ה וסוכה) ובשפ״א ושאר
מפרשים שם ,וביותר עיין בחזון איש

ארח

סי׳ ק״נ ס״ק כ״ב ד״ה סוכה],

ושפיר שרי לגנוב דעתו לאפרושי מהאי איסורא.
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קלח

גניב״ד כדי למנוע קבלת צדקה סעכרם
מעשים שבכל יום הם שנכרים אשר שמעו על התורה
ומעריכים את לומדיה ,שולחים כסף לגבאי צדקה למען יחלקוהו

לעניי ישראל ,ודבר זה אסור מדינא דגמרא כדאיתא בגמרא ב״ב

ג׳ .כיון שמרבה זכות וכח לעכו״ם.

וכדי להנצל מאיסור זה רוצים המקבלים להשתמש בכסף
לדברים שעבורם מותר לקבל מהם ,כגון בניית בניני פנימיות
לישיבות וכיו״ב ,וכן יש ארגוני חסד שמפני דרכי שלום חייבים

ליתן גם לעניי גויים ורצונם ליקח את הכסף מן הנכרים וליתנו

לצורך עניי העכו״ם וכך ינצלו מאיסור זה.
ובדבר זה יש שאלה גדולה ,מחד גיסא יש בזה גניבת דעת כי

הנותנים לפעמים רוצים שיגיע דוקא לעניי ישראל או למטרות
מסוימות שלשמם חם תורמים ואם ישתמשו בכסף לדברים
אחרים זה נגד רצונם ונמצא שגנבו דעתם [וגניבת דעת הלא אסורה

גם מגויים כדלעיל עמוד קז] ומאידך גיסא הלא עושים זה כדי להנצל

מאיסור קבלת צדקה מעכר׳ם.
ושאלה זו נמצאת בגמרא פ״ק דב״ב ,ויש שם סתירה בזה,
ועמדו עליה הראשונים [עי׳ תוס׳ שם ת׳ .ד׳ת יתיב ובשאר ראשונים]

ונחלקו בתירוצה ,ומשם נובעת פלוג׳ השו״ע והרמ״א בירד סי׳

ררד ס״ב ,ולהלכה נקטינן כרמ״א שם“ שאסור לגנוב דעת הגוי
לצורך זה ,ואם ידוע לנו שהוא מקפיד שכספו ינתן לעניי ישראל

דוקא או לישיבות וכדר ,חמיר לן איסור גניבת דעת מאיסור
קבלת צדקה מעכו״ם ,ואם אפשר להשתמט ולא לקבל ממנו

** כמו שכתב הש״ך שם סק״ב וכדעת הרבה ראשונים ,רש״י בב״ב ריש י״א,.
תוס׳ הנ״ל בתירוץ ב' ,והרא״ש [כמבואר בביאור הגר״א בירד שם סק״א],
והרמ״ה בב״ב שם אות קל״ 3והמאירי י׳ :ד״ת אחד משאר אומות.
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קלו
מוטב ,ואם לאו [כגון שיכול לעורר איבה] יש לקבל וליתן את הכסף
למה שאמר הגוי ליתן.57
ובשו״ת כת״ס יו״ד סר׳ס קי״ד כתב עצה לכגון דא ,שיפרסמו

את הגוי הנותן בעיתונים וכו׳ ,ואז כונתו לשם כבוד ולא לשם
מצוה ואין לו זכות בנתינה זו ,ותו ליכא איסורא.

” בביאור הדברים יש להכביר ואין כאן המקום .ויש כאן שאלה למת דנים
בזה רק משום גניבת דעת ולא משום גזל עכו״ם ,והלא אם נותן לדבר שלא
אמר ליתן והוא מקפיד על כך זה גזל עכר׳ם ודאי ,וכבר עמדו בשאלה זו ,ועיין
מ״ש בזה בקובץ שיעורים ב״ב אות רה ,ודבריו צ״ע ,ועוד יש בזה.
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קלז

גוי שסבור שמברמן אותו ובאמת מקללין אותו
יש איסור לא תחנם לתת מתנה לעכר׳ם .במגן אברהם
מבואר שגם לברך אותם אסור משום זה .ואם פוגשים גוי ואין

"סיבה של דרכי שלום או צורך אחר אסור לפתוח לו בברכת שלום
או בוקר טוב וכדומה .ולכן כתב המג״א שאם גוי מיסב לסעודה
עימנו [כמצוי היום שיש עבדים זרים שסועדים את החלשים ויושבים גם

לאכול עימהם] יש להזהר בברכת המזון שלא לומר הרחמן הוא יברך
וכו׳ אותנו כולנו ,דנמצא מברך גם את הגוי ,אלא יאמר כולנו בני
ברית [עי׳ באר היטב סי׳ קפ״ט סק״א בשם מג״א וגרז].

ואין איסור אלא לומר לו מנפשנו ברכת חינם ,אבל להשיב
לו שרי ,דאיסור לא תחנם היינו ליתן לו מתנת חינם אבל להחזיר
לו שרי ,וגם יש בזה משום דרכי שלום .ומכל מקום ימעט גם בזה
ככל האפשר [ספר חסידים סימן נ״א].

ואם תאמר אם כן היאך מצינו בו ברבן יוחנן בן זכאי שהיה
"מקדים" שלו׳ לכל אדם ואפילו לנכרי [ברמת י״ז.].

תירצו על זה הראשונים בתרי אנפי ,או שהיה בזה צורך
מפני דרכי שלום ,אי נמי אדרבה זה שהקדים להם שלו׳ היה כדי
להפחית בברכתם ,שאם הם יקדימו לו יצטרך לכפול ברכתם כדרך
העונים שמשיבים יותר ממה שקבלו וכופלים שלו׳ ,ועכשיו
שהקדים הפחית ברכתם [כן כתב הר׳ן בגיטין סוף פ״ה וכן כתב בספר
חסידים שם ובמהרש״א ברכות ו.]:

והנה יש אנשים שגם מתי שצריך לברך את הגויים הם
מראים עצמם כמברכים ובאמת הם מקללים ,וכגון אם הגוי אמר

להם "יום טוב" הם משיבים לו קללה בלחש או אומרים לו

ביידיש א״שלעכטע טאג" וכיוצא בזה .ויש אחרים שאף שאינם

מקללים מ״מ גם לברך לא יחפצו והם אומרים במקום שלום
"שלוף או "בוקר תוף" וכדומה.
אהל אברהם שיעורי הלכה עמוד מס 130הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קלח

ועל זה כתבו הראשונים

1תוס׳ גיסין סוף דף ס״ב .ובספר חסידים

שם} שזה אסור משום גניבת דעת ,שהרי אסור לגנוב דעת אפילו

מגוי וכאן שהגוי סבור שהוא מברכו ובאמת אינו כן או אפילו
להיפך^שמ^ללו ,ודאי הוי גניבת דעת .וזה לשון הספר חסידים,

ואותן שמחרפין את הגויים בשעת שאלת שלומם ,חוטאים ,כי
אין לך גניבת דעת גדול מזה ,עכ״ל.

והיה מעשה בישיבה אחת שהיה שם עובד ערבי ויום אחד

הוא ביקש שיאמרו תהילים לרפואת בנו שחלה .הבחורים שם
חפצו לומר עליו פרק ק״ט בתהילים שנאמר בו יהיו ימיו

מעטים ...יהי אחריתו להכרית בדוד אחר ימח שמם ...וכו".

אכן כאמור יש בדבר זה איסור גמור של גניבת דעת ,דעיקר
הדבר אם שרי לומר תהילים עליו ,תלוי לפי המקרה אם יש לחוש

לאיבה אם לא יאמרו עליו וכו׳ ,אבל להראות עצמם כמתפללים
ובאמת מקללים זה אסור.
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קלט

אדם שתושב שהבת עשה לו טובת
האם צריך להודיעו שטועה
מעשה בשני שכנים ,ר׳ שלמה ור׳ נפתלי ,אשר שכנותם
היתה שכנות מגורים בלבד ומלבד זאת לא היה להם כל קשר.
בעת שעמד ר׳ נפתלי להשיא את בנו ,חילק הזמנות לכל

שכניו ,ובכללם ר׳ שלמה ,אבל לא־־ציפה כלל שר׳ שלמה יגיע
לחתונה ,ורק מפני הכבוד שם הזמנה נם בתיבתו.
ר׳ שלמה אכן לא חשב כלל לבוא לחתונה ,ובפרט שנועדה

להיות בירושלים ,אמנם באותו ערב הוצרך ר׳ שלמה להיות בבית
אחיו הדר ברחוב אשר בו היה האולם ,וכיון שכבר היה כ׳׳כ קרוב,

נכנס ר׳ שלמה לרגע לאחל מזל טוב.
ר׳ נפתלי שראה לפתע את שכנו באולם ,חשב לתומו שר׳

שלמה הגיע במיוחד לחתונה ,והתרגש מכך עד מאד ,ולא גמר

להודות לר׳ שלמה על ההפתעה הגדולה שעשה לו ,ולא נחה דעתו
עד שהוסיף ואמר לר׳ שלמה שאי״ה הוא ישיב לו כגמולו ויגיע

מעתה גם הוא לשמחות צאצאיו.
כשמוע ר׳ שלמה את כל זאת נבוך הוא מאד ,הרי הוא יודע

את האמת שכלל לא בא עבור החתונה ,ואפילו רחוב אחד לא

הלך בשבילה ,ור׳ נפתלי מחזיק לו טובה מרובה בחינם וגם עומד
לטרוח עבורו כהכרת הטוב ,הוא רצה מאד להסביר לר׳ נפתלי את
האמת ,אבל היה קשה לו לאכזב את ר׳ נפתלי המאושר ,וגם

לגרום לו בזה אי נעימות גדולה.
בצר לו יצא ר׳ שלמה מן האולם והתקשר משם לרב לשאול

מה עליו לעשות.
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קם

אדם שחושב שחברו עשה לו טובה
האם צריו להודיעו שטועה  /המשך
הרב השיב לו ששאלתו ערוכה בגמרא חולין צ״ד ,:בזה״ל ,מר
זוטרא הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא ,ורבא ורב ספרא הוו קאתו
לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר לאפיה הוא דקאתו !פי׳ מר זוטרא

חשב שהם יצאו לקראתו לקבל פניו] ,אמר להו למה להו לרבנן דטרוח

ואתו כולי האי וכו׳ ,והיינו ממש כעובדא .pn
ואמרינן התם דאמר רבא לרב ספרא שאין צריך לומר למר

זוטרא שלא לקראתו יצאו ,ואין כאן איסור גניבת דעת ,לפי שלא

הם הטעו אותו וגנבו דעתו אלא איהו דאטעי נפשית ,ואין חיוב
להעמיד אדם על האמת“ כאשר הוא זה שהטעה את עצמו ולא

גנבו דעתו כלל ”.והגם׳ שם לומדת מזה לעוד כיו״ב כגון שהגוי

מטעה נפשו שהישראל מוכר לו בשר שחוטה ,ע״ש.
וכתבו תוס׳ שם [ז״ה אינתו] דהני מילי בדבר כזה שבנקל יכול

להעלות על דעתו מה באמת היה ולא לטעות ,וכעובדא דהתם
שבשופי היה מר זוטרא יכול לחשוב שמא לדרכם הלכו ,דדבר

מצוי הוא שהולכים לדרכם ,דבכהאי גוונא אמרינן איהו דאטעי
נפשיה לפי שלא חשב על מה שיכל לחשוב בנקל ואין כאן הטעאה

כלל .אבל דבר כזה שקשה להעלות על הדעת את ההסבר
האמיתי ,וכל רואה בסתמא יפרש המעשה כהסבר המוטעה ,בזה
מוטל על המטעה לבאר מעשהו ואי לאו הכי חשיב שמטעהו והוי

גניב״ד .וכגון אם הדרך היא דרך צדדית וקשת ההליכה ובדרך כלל

“ ומבואר שם בגמרא שלא זו בלבד שאין חיוב להעמיד על האמת ,אלא מוטב
ורצוי לעשות כן ולא לומר לו את האמת ,לפי שגורם לו בזה חלישות הדעת.
” עיין לעיל עמ׳ קבב שהובאו דברי התום׳ שם שהקשו מ״ט בעינן להיתר זה
תיפוק ליה לחתיר מטעם אחר ע״ש.
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קמא
אין אדם מהלך בה ,ולכן בטוח ההולך בה שאם איש בא לקראתו

לכבודו הוא בא ,בזה אכן צריך לפרש לו.60
נשוב עתה לעובדא דידו ,ונחלק כך ,בציור הנ״ל ודאי אין

צריך ר׳ שלמה לומר כלום לר׳ נפתלי ,דדבר פשוט הוא שיתכן
שנקלע לכאן מסיבה אחרת ,ור׳ נפתלי שלא תשב כן איהו דאטעי
נפשיה ,ומה שיעשה ר׳’נפתלי אח״כ לא ר׳ שלמה גרם לו זאת

אלא.הוא לעצמו וליכא הכא גניב״ד כלל.
אמנם אם היתה החתונה במלון או במקום מרוחק שאין

סבירות כלל שאדם כמו ר׳ שלמה יקלע לשם ,באופן זה לא נחשב

ר׳ נפתלי למטעה את עצמו ,שאין לו להעלות על דעתו אפשרות
זו שר׳ שלמה נקלע לשם לסיבה רחוקה ,ועל ר׳ שלמה לפרש שלא

הגיע עבורו .ואם חושש ר׳ שלמה שאם יאמר שלא בא עבורו

יפגע ר׳ נפתלי ,אזי גם בכה״ג לא יאמר לו דבר וכדיבואר להלן
בעזה״י [בשיעור הסמוך).

ומינה נילף שהמוכר סחורה סוג ב׳ בזול ,ואינו מפרש שהיא

סוג ב׳ אלא מוכר בזול בסתמא ,אם זה דבר מובן ומקובל
* הנה בגם׳ זו נשנו בראשונים ג׳ פירושים ,הר׳ן והמאירי  piטהרש״ל ביש״ש
סי' כ' מפרשים ,שכל שאדם עשה מעשה לתומו והרואה טעה בו ,לא מוטל
עליו לפרש מעשהו ,כיון שלא הוא הטעהו .ולדבריהם נמצא קולא גדולה,
דלעולם כל שהרואה טעה מאליו ולא נעשה מעשה להטעותו ,אין צריך
שיטת רש״י כפי שפירשו תום׳ דעתו [אפשר
להודיעו ואין בזה גניבת דעת.
לפרשו כדרך הר״ן וסיעתו ,אבל הלשון משמע טפי כמתבאר] ,שרק מעשת שאין
דרך לפרשו זולת באופן המוטעה הוא נחשב לגניבת דעת ,מה שאין כן אם יכול
להבין שלא נעשה עבורו אפילו שזה צד רחוק תו ליכא הכא הטעאה ואין צריך
אבל שיטת תוס׳ מחמירה מכולהו ,וכוותייהו נפסק להלכה [רל׳ח
לומר לו.
סוף ס״ו] ,דרק היכא תכול להבין טעותו בשופי לא חשיב גניבת דעת דאמריק
איהו דאטעי נפשיה ,מה שאין כן אם אין זה דבר פשוט להבין את האמת,
אפילו שיכול לדחוק עצמו ולחשוב באופן אחר ,הוי גניבת דעת ,דזה נמי חשיב
ושורש פלוגתא זו תלוי
הטעאה כיון שכך מתפרש מעשה כזה בסתמא.
בםש״כ לעיל [עם׳ קי הערה  ,]39דיסוד ענין גניבת דעת חוא שנתחדש
שהטעאה נחשבת כמעשה גניבה כיון שגנב דעתו ,דבזה יש לומר ג' דרגות,
אפשר שרק מעשה מכוון של הטעאה נחשב לגניבה ,אפשר שגם אם עושה
לתומו ,מכל מקום כל שמעשהו מטעה ודאי ,הוי כגניבה בשוגג ,דאמנם עשה
לתומו אבל עשה מעשה גניבה כיון שזה מעשה מטעה ,ואפשר דגם אם רק
בסתמא מתפרש כך מעשהו גם זה נחשב למעשה הטעאה ,דכיון שזה המובן
הפשוט של מעשהו נמצא מטעהו בעשייתו .וכצד השלישי כן הלכה ,ועי׳ לעיל
הערה  39שיש מי שסובר שגניב״ד זו דרבנן ואין נראין דבריו.
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קמב
שסחורה ממין זה נמכרת בזול סוג ב׳
ממחצית מחירו וכל כיו״ב],

[כגון חליפות הנמכרות בפחות

א״צ להודיע שזה סוג ב /כי על הקונה

להבין שאם הסחורה כ״כ זולה זה בגלל שהיא סוג ב/
אמנם פשוט שאסור לו לפרסם שעושה "מבצע" ,בעוד שזה

המחיר האמיתי של סוג זה ,וכמו שכתבנו לעיל [עט׳ קד] ,וכן אם

אדם שואלו על טיב הסחורה ודאי חייב לענות לו שזה סוג ב.,
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קמג

אדם שחושב שחברו עשת לו טובה
האם צריך להודיעו שטועה  /המשך
למדנו שאם אדם בא לשמחה ,ובעל השמחה סבור שהוא בא
עבורו מעיר אחרת ,איהו דאטעי נפשית וא״צ לומר לו כלום .והוא

הדין כל אדם שסבור שחבירו עשה לו טובה ולא החבר הטעהו רק
הוא סבור שחבירו פעל שבנו יתקבל לחיידר או שיהיה לו היתר

בנייה בעיריה ,א״צ לומר לו שאינו כן לפי שהוא הטעה את עצמו.
והני מילי כאשר טעה מעצמו אבל אם טעה מחמת מעשה שעשה
חבירו ,והיינו אם עשה חבירו מעשה שכלפי חוץ נראה שעשה

למענו וקשה להעלות על הדעת שאינו כן ובאמת לא עשה זאת
עבורו ,בזה צריך לומר לו את האמת כי לא הוא הטעה את עצמו

אלא מעשה חבירו הטעהו.

ועתה יש לברר מה הדין אילו בעל השמחה או מקבל הטובה
שואל בפירוש את חברו האם עשה זאת למענו ,מה עליו להשיב

לו ,הרי אם ישיב לו בחיוב הרי זו גניבת דעת גמורה ,אכן מאידך

גיסא אם יאמר לו שלא הגיע לשמחה עבורו ולא עשה למענו את
הטובה הנצרכת לו ,עלול השואל לחפגע .ובכן צריך בירור בדת

מה לעשות במבוכה זאת.

ויש בזה כמה אופנים.
אם יודע החבר שאין כאן חשש פגיעה ועלבון ורק לו עצמו

לא נעים לומר שלא עשה עבורו ,ודאי אסור להטעותו ולגרום לו
אפילו רק ברמז לחשוב שהגיע או עשה עבורו .אמנם זה רשאי
לעשות ,להתחמק ,או להסיט את השיחה לנושא אחר ,או להשיב
תשובה המשתמעת לשתי פנים [כגון "איזה שמחת זה להגיע לחתונה

כזר או "כמה אני שמח שאכן בנך התקבל לחיידר הזה"] ותו אם חלה סבור

שעשה למענו לא הוא גרם לו זאת אלא איהו אטעי נפשיה.
אמנם המציאות היא שבהרבה מקרים אם בעל השמחה או
מקבל הטובה שואל אם עשו עבורו ,וישיבו שלא ,הוא עלול
אהל אברהם שיעורי הלכה עמו■
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קמד
להפגע ,ואפילו אם לא יפגע עד כדי שילבינו פניו מ״מ יהיה לו
עלבון מזה [ובפרט אם יש עוד אנשים ששמעו את השאלה] ,והרי למדנו

לעיל [עמוד קכח] שגניבת דעת כדי לכבד את חברו מותרת כל שכן
הכא שעושה כדי למנוע ממנו עלבון ,ועל כן אם הוא חושש שאם
ישיב בשלילה יעלב השואל שריא גניב״ד לצורך זהי?

ומכל מקום יראה שלא להוציא מפיו שקר ממש ,אלא יאמר
"עבורך ודאי שוה לבוא אפילו ממרחק יותר גדול" ,וכדומה [והיכא

דאי אפשר בענין אחר ,שרי נסי לשקר ממש כדי למנוע עלבון ובושת פנים

מאדם כדלעיל עם׳ קיט הערה  ,47ברם ע״ע לעיל עט׳ קכט שיש חילוק בזה בין
מכבד למונע עלבון ,דשקר לא הותר רק נח למנוע עלבון].

אופן נוסף יש שמותר לגרום לו לחשוב או אפילו לומר שבא
עבורו ,והוא ,כדי למנוע שנאה ,ויצויר במקרה שר׳ נפתלי ור׳

שלמה ידידים קרובים ,ור׳ שלמה חשב לבוא לחתונה ,אבל זה
פרח מזכרונו ,ועתה שנקלע לשם באקראי נזכר בזה ,והנה כאשר
נכנס לאולם אומר לו ר׳ נפתלי" ,נכון באת בשבילי במיוחד מבני

ברק" ,ור׳ שלמה מכיר את ר׳ נפתלי שהוא גברא קפדנא ואם יספר
לו האמת יתרעם עליו מאד בלבבו ועלול לבוא למחלוקת ושנאה,
בכה״ג נמי ליכא אסור גניב״ד דהוי כלאפרושי מאיסורא דשרי
גניב״דעבור זה [לעילעמ׳קלג].

י‘ עיין לעיל עמי קכט ר׳ה ויש לאדם לדקדק .ועיין עוד בעמי קכח הערה
סוף קטע ראשון בסוגרים [ולפי זה אם נדע וכו׳].
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קמח

אדם שחושב שחברו עשה לו טובח
האם צריך להודיעו שטועה  /המשך
עתה אחר שנוכחנו שאם אדם טועה מעצמו אין צריך לגלות

לו את האמת אבל לגרום לו לחשוב שעשו עבורו חשיב גניבת

דעת ואסור ,יש להוסיף בירור מה נחשב שהוא מטעה עצמו ומה
נחשב שהשני הטעהו.

דהנה המהרי״ט [ח״ב או״ח סי׳ ה׳ ד׳ה ההכנעה! מביא ירושלמי
שאם מכבדין אדם לפי שסוברים שהוא יודע הרבה ,והאמת
שיודע קצת ,חייב לומר לחם שיודע רק קצת ולא_יבבדוהו .וקשה

למה חייב להודיעם זאת ,והלא אינהו מטעי נפשייהו וכעובדא

דמר זוטרא בחולין שם .ומתרץ המהרי״ט דשאני התם דהוי כאילו
אומר להם בהדיא נכון שאני יודע הרבה ,דכיון שמובן שהכבוד

שחולקים לו הוא רק בגלל זה שסוברים שהוא יודע ,והוא מקבל
את הכבוד שעושים לו ולא דוחהו ,הוי כמפרש ומטעה אותם

בפירוש שיודע הרבה.
שמעינן מינה שאם בעל השמחה אומר לחברו "בגלל שבאת

וטרחת עבורי מב״ב לירושלים אתן לך ברכה בשבע ברכות",

בכה״ג אם מקבל ר׳ שלמה את הכיבוד הזה הוי כמפרש ואומר לו
נכון שבאתי עבורך [שדינו נתפרש לעיל בעמן קודם ,דבעצם יש בזת גניב״ד

גמורה ולא שרי אא״כ לולא זה יפגע חברו] .ולא רק באופן זה אלא גם

אם אומר לו ר׳ נפתלי "יישר כח שטרחת ובאת עבורי במיוחד׳,
ור׳ שלמה משיב "ברוכים תהיו ,עבורך ודאי שוה לבוא ממרחק",

גם בזה הוי כמפרש ואומר שהוא עבורו“.
“ אם משיב רק "ברוכים תהיו" ,יתכן שמותר .דהנה בגט׳ בחולין שם איוזא
דמר זוטרא שאל את רבא ורב ספרא למה טרחו עבורו ,ורבא אמר שא״צ
להודיעו שלא טרחו עבורו .ויל׳ע לפי דברי מהרי״ס מה סבר רבא להשיב על
שאלת מר זוטרא ששאלו בפירוש למה טרח עבורו ,הלא אם יאמר לו שמכובד
הוא בעיניו לטרוח עבורו ,הוי כמפרש לו בהדיא שבא עבורו ומה א״כ יכול
להשיב לו על שאלתו בלי להכשל בגניב״ד .וע״כ צריך לומר שהיה שותק או
מעביר ענין ופותח בדברי תורה .וא״כ נמצאנו למדים שאין אומרים בענין זח
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קמו
וכן בשאר דברים ,כגון אם אדם סבור שחברו סייע לו או

לאחד מבני משפחתו במשהו ,והוא בא ואומר לו יישר כח על

אשר עשית כך וכך למעני ,אף על גב דאיהו אטעי נפשיה ,מ״מ
כיון שמפרש ואומר לו כן ,אם מקבל ברכתו ומסכים עימח בדבריו

חשיב כמטעהו ואסור ,ועליו להשיב לו באופן שאין בו הסכמה
מפורשת לדבריו ,כגון לומר "ב״ח שעכשיו הכל בסדר׳ וכדומה,

ולא לאשר ולקבל בפועל ברכה שלא קשורה אליו"
ןיחנדחחבסח]

"שתיקה כהודאה" ,וכל שלא מסכים עם דבריו בפועל שפיר דמי ,דאכתי איהו
מנועי נפשיה .מעתה יל״ע דאפשר ר״בדוכים תהיו" לבד הוי כשתיקה ,דכאשר
מקבל כבוד ,ודאי הוי כמפרש שהוא באמת יודע ,דאלי׳ה איך נוטל מה שלא
מגיע לו ,משא״ב קבלת ברכה ,אכתי לא אישר בזח שטרח עבורו ,רק שחפץ
בברכתו ,ועיין עוד בהערה הסמוכה .ולמעשה נראה שתלוי לפי הענין.
" עיין הערה קורמת ,והנא גרע ,דהתם יש סיבה ליתן לו עכ״פ ברכה פורתא,
דסוף סוף בא לשמחת חברו ,ואף שלא בא מעיר אחרת ,סו״ס בא ושמח עימו,
ויש מקום לקבלת הודאה וברכה ,משא״כ הכא שלא עשה כלום לחברו ואין לו
על מה להודות לו כלל ,בזה כל אישור שמאשר ומקבל תודת חברו הוי כמפרש
אמיתתה.
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אונאת דברים
וגניבת דעת
לקט הלכות שכיחות
ליקט וערך :אפרים ביליצר

ירושלים חשון תשנ״ה

כל הזכויות שמורות
©
הכתובת :רה׳ כראנד  2הר נוף ירושלים טל02-518324 :

מכתב מהגאון הגדול ר׳ שמואל אויערבך שליט״א ראש ישיבת מעלות התורה
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בסיעתא דשמיא מוצאי שבת קודש פרשת נח ד׳ חשון תשנ״ה

כבוד ידידי והביבי איש אשר רוח בו הרה״ג ר׳ אפרים ביליצר שליט״א
הביא לפני אשר העלה ואשר ערך קונטרס אונאת דברים וגניבת דעת ,ובהמעט אשר
עיינתי בו ראיתי כי באמת הוא קונטרס חשוב למאד בדברים השכיחים ומצויים ,ובני אדם
מזלזלים בהם מפני מיעוט ההתבוננות וחוסר הידיעה ,ודבר גדול עשה הרה״ג הנ״ל ברוב
חכמה ותבונה ובבהירות והשכל ,וזה רב התועלת גם לתלמידי חכמים וגם שוה לכל נפש,
ומשמיא קא זכו ליה להיות זוכה ומזכה ,והנני מברכו בכל לב אשר יזכה לשבת באהלה
של תורה תוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת ולהוסיף להגדיל תורה ויתן ד׳ ויקוים בנו
במהרה דידן ומלאה הארץ דעה את ד׳ כמים לים מכסים.
שמואל באאמו״ר הגאון מוה״ר שלמה זלמן שליט״א אויערבך

7׳
7

הקדמה
מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ,א״ל גיירני ע״מ שתלמדני כל התורה כולה

כשאני עומד על רגל אחת ,דחפו באמת הבנין שבידו .בא לפני הלל ,א״ל דעלך סני

לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פרושה הוא זיל גמור (שבת לא.).

רגישות כזו כפי שדרש הלל מן הגוי לאו מילתא זוטרתא היא ,לצערינו נתקלים אנו
לעיתים בתופעות של פגיעה בזולת ,גרימת צער וגניבת דעת הבריות .רבים מן

העושים כן נוטים לאמר "לא פעלתי און" ,ואינם מודעים למשמעות החמורה של
מעשיהם ,גם החברה נוטה להתייחס בסלחנות ובהשלמה לתופעות חמורות אלו,

אולם דעתם של חז״ל שונה לחלוטין ,ואמרו :גדול אונאת דברים מאונאת ממון

(ב״מ נח ):ואמרו :כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה (ב״מ נט ).וכן אמרו:
שבעה גנבים הם ראשון שבכולם גונב דעת הבריות (מכילתא משפטים פי״ג),לפיכך
חשבתי כי מן הראוי ללקט את ההלכות של אונאת דברים וגניבת דעת ,להבהיר
ולהדגיש את חומרת האיסורים ,ולציין ולצייר את המקרים השכיחים שבהם

עלולים בני אדם להכשל ,לא נרתעתי מלפרט גם מקרים פשוטים ביותר ,משום

שנוכחתי לדעת שגם מקרים אלו נתפסים בצבור כמעשי היתר.

ואף שכתב ספר החנוך (מצוה של״ח) כי לא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים
שיש בהם צער לבריות וכר ,מכל מקום נעשה פה נסיון להקיף את מירב המקרים
השכיחים בחיי יום יום.
ברצוני להדגיש ולציין כי ההלכות שליקטתי בקונטרס זה בנויות בעיקרם על אדני

ההלכה ואינן בגדר מנהגי חסידות וכר ,מלבד מספר מקומות שבהם נוסחו הדברים
בהתאם ,כמו כן עלי להדגיש שלא היה בכוונתי לפסוק הלכות בגדר הלכה למעשה,

אלא רק לעורר את הצבור ולעודד את הצורך להתייעץ עם מורי הלכה גם בשאלות
אלו.

אני תפלה לשוכן במרומים שימצאו דברי תורה אלו מסילות בלבם של רבים

ויעלו על שולחנם של רבנן ותלמידיהון וכל עמך בית ישראל.

אסיים בברכת תודה לידידיו הרה״ג ר׳ שלום גלבר ור׳ דוד אסולין שהואילו
להקדיש לי מזמנם היקר ,עברו על הקונטרס והעירו את הערותיהם החשובות ,ישלם
ד׳ שכרם ופעלם ויישר חילם לאורייתא.

אונאת דברים
א .אסור לאדם לצער את חבירו בכל דרך ( )1והמעערו עובר בלאו דאורייתא ,שנאמר:
"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך" (ויקרא כ״ה ,י״ז) ודרשו חז״ל שהכוונה
לאונאת דברים ( ,)2שהרי לאו של אונאת ממון כבר נאמר קודם לכן דבתיב "וכי
תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" .ואם העליב את
חבירו והלבין פניו עובר גם בלאו של "לא תשא עליו חטא" שנאמר במצות "הוכח
תוכיח״ (ויקרא י״ט ,ט״ז) ( .)3ציער יתום או אלמנה ( )4עובר גם בלאו של" :כל יתום
ואלמנה לא תענון״ (שמות כ״ב ,כ״א) ( ,)5והמצער גר עובר בשלושה לאוין (.)6

()1

ווה לשון המשנה ב״מ נח :כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים( ,וכן הלשון בפוסקים),
ולכאורה ניתן להסיק שהאיסור הינו רק כאשר מצער את חבירו ע״י דבור כגון שמעליבו או מצערו
בדבריו ,וכן עולה לכאורה מהדוגמאות שהובאו במשנה ובגמרא .אולם נראה להוכיח כדלהלן
שהאיסור כולל כל צער ,א .המשנה בב״מ נח :אומרת :לא יאמר לו בכמה חפץ וה והוא אינו רוצה
ליקח עכ״ל .ואמנם מדובר באמירה ,ואולם ,עיקר הצער שגורם לו טרחה בחינם ועגמת נפש ,ואין
פה צער ע״י דבור .ב .היראים מצוה נ״א (ק״פ) אומר :כשם שאונאה בדברים כך אונאה בענין רע
שמראה לחבירו פנים רעים .ג .כתב החינוך (של״ח) :מדיני המצוה שלא להכאיב הבריות בשום
דבר ולא לביישם .ד .השערי תשובה (שער שלישי אות כ״ד) כתב :והמצער כל איש מישראל אע״פ
שלא נכתב בו ענשים האלה עובר בלא תעשה שנאמר ולא תונו איש את עמיתו והוא מענין הצער
והמצוק עכ״ל( ,משמע מדבריו כל צער) .ה .החיי אדם קמ״ג ,א׳ כתב :מצער אחד מישראל בין
בדברים בין במעשה שנאמר לא תונו .ו .החוון איש אגרות ח״ג קס״ה כתב בענין הכובש אחיו ע״מ
לצערו שעובר גם באל תונו דאונאת דברים ,ובמ״ע של ואהבת לרעך כמוך .ז .וכן נראה מדברי
החפץ חיים פתיחה י״ד בבאר מים חיים וז״ל :ודע דלאו דלא תונו עיקרו אפילו אם המצטער אינו
מתבייש ע״י וה רק צער בעלמא כמו שמצוייר שם בגט׳ בהרבה אופנים לא יתלה עיניו עכ״ל
(דהיינו צער שלא ע״י דבור) .ח .הקה״י בספר קריינא דאגרתא ח״א סימן נ״ז כתב :צריך לדעת כי
עוון גדול וחטא נורא לצער אדם מישראל אפילו צער קל בדיבור בעלמא והוא לאו מפורש בתורה.

()2

ולשון אונאה הינה גם במשמעות צער ,כמו שנאמר ברחל" :ותקרא שמו בן אוני" ומפרש רש״י בן
צערי ,וכן כתוב :והאכלתי את מוניך את בשרם (ישעיה מ״ט ב״ו).

()3

ערכין טו :וו״ל הגט׳ :יכול אפילו משתנים פניו ,ת״ל "לא תשא עליו חטא" .ורש״י בתורה כתב לא
תלבין פניו ברבים ,משמע דוקא ברבים( ,ועיין ח״ח שם שמסתפק בכונת רש״י) ,אבל הרמב״ם פ״ו
דעות ה״ח לא חילק ,ואמנם יתכן ושיטת הרמב״ם שמלבין פני חבירו עובר רק בלאו דלא תשא,
אולם מפשטות הסוגיא (משנה ברייתא) ב״מ נ״ח  :העוסקת באונאת דברים ומוכירה ענייני הכלמה
משמע שעובר גם באונאת דברים וכן כתב הח״ח שעובר בב׳ לאוין.

()4

רש״י בתורה כתב שאלמנה ויתום לאו דוקא והוא הדין לכל אדם ,ובשיטת ר׳ ישמעאל במכילתא
(קע״ט) שאמר :אין לי אלא אלמנה ויתום ,שאר כל אדם מנין ,ת״ל לא תענון ,אבל הרמב״ם פ״ו
דעות ה״י פסק כר״ע וכתב :חייב אדם להוהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה וכר .ובשו״ת
מהרש״ם ח״ב ר״י כתב שבכל צער שמצער את האדם עובר בלאו דאלמנה ויתום לא תענון.

()5

דרשו חו״ל במכילתא (ק״פ) :אם ענה תענה ,אחד ענוי מרובה ואחד ענוי מועט ,ולפ״ו משמע
שאיסור ענוי יותר רחב מאסור אונאה ,ואפילו צער כל שהוא בכלל ,וכן משמע מהמשך המכילתא
שאמר ר״ש לר׳ ישמעאל לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג ,א״ל ר׳ ישמעאל מימיך בא אדם
אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך וכר .וכן משמע מלשון הרמב״ם שם :לא
ידבר אליהם אלא רכות ,ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד וכר ,וממשיך הרמב״ם :כל המקניטן או
מכעיסן או הכאיב להם וכר הרי זה עובר בלא תעשה.

()6

שנאמר א .וגר לא תונה (ויקרא י״ט) .ב .וכי יגור אתך גר לא תונו אותו (שמות כ״ב) .ג .ולא תונו
איש את עמיתו (ויקרא כ״ה) ,ע״פ הגמרא ב״מ נט:
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ב .החמירה התורה בעוון המצער חבירה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי
גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו "ויראת מאלקיך" וזה לא נאמר בו
"ויראת מאלקיך" ,ר׳ אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ,רבי שמואל בר נחמני אמר זה
ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון ( .)7וכן הזהירו חז״ל :אמר רב לעולם יהא אדם

זהיר באונאת אשתו ( ,)8שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה ( .)9אמר ר׳ חסדא
כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה (סו) והצועק על אונאת דברים נענה מיד (וו).
ג .במיוחד החמירו חז״ל לגבי המלבין פני חבירו ברבים ואמרו :בל המלבין פני חבירו
ברבים כאילו שופך דמים ,יורד לגיהנום ואינו עולה ( .)12לפיכך צריך אדם להזהר
שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול (.)13
ד .נחלקו הראשונים האם לוקים על לאו זה ,וי״א שלוקה מכת מרדות (.)14

ה .בתב הרמ״א :וי״א דאין מצווין על אונאת דברים אלא ליראי השם (5ו).

* * *

מצער חבירו ע״י העלבה ופגיעה בכבודו
ו.

כיצד אונאת דברים ,אם היה בעל תשובה אל יאמר לו :זכור מעשיך הראשונים ,אם
היו יסורין באין עליו אל יאמר כדרך שאמרו חבריו לאיוב" :זכור נא מי הוא נקי
אבד" ( .)16אם היה מכוער או בעל מום או שאר חסרון בו או באשתו או באבותיו,
לא יאמר לו :כמה מכוער אתה (7ו) או ראה מומך וחסרונך או חסרון אשתך
ואבותיך (.)18

()7

()8
()9

(סו)
(וו)
(2ו)
(3ו)

(4ו)

ב׳׳מ נח :ועיין באגדות מהרש״א שם שמבאר שבאונאת דברים נאמר ויראת מאלקיך משום דהווי
דבר המסור לבוחן לבבות בלבד ,לעומת אונאת ממון שגם הבריות מכירים באונאה ,ודומה להבדל
בין גנב וגזלן שזה השוה כבוד עבד לרבו וכר.
וכתב הח״ח בחובת השמירה פ״ט :וכל שכן למשרתת וכר כלומר דאשתו לאו דוקא .ודעת
המהר׳־ל (נתיבות עולם ,נתיב אהבת רע) שאשתו דוקא ,לפי שהבעל מושל עליה.
ב״מ נס .ומסביר רש״י :פורענות אונאתה ממהרת לבא ,ועיין גמי כתובות ס״ב :מעשה נורא ברב
רחומי שנהרג במפולת בעי׳־כ על שגרם צער לאשתו כאשר התעכב בבית המדרש ואשתו הזילה
דמעות בעת שחכתה לו.
ב׳־מ נס.
שו״ע חו״מ רכ״ח א׳.
ב״מנ״ח:
לשון הרמב״ם פ״ו דעות ה״ח (וברור שהאסור גם ביחיד ראה הערה  ,)3וכן כתב המנ״ח מצוה של״ח
דלאו דאונאת דברים קאי גם על קטנים ,דמאי שנא אם הוא קטן.
דעת ספר החנוך שאין לוקין לפי שאין בו מעשה ,ובשו״ת מהר״ם מרוטנבורג ס ,תשפ״ה בתב
שלוקים על לאו זה כיון שלא ניתן להשבון ,וכן דעת המרדכי שלוקה ,ואולם הב״י והב״ח חר־מ
סו״ס א׳ כתבו שכוונתו למכת מרדות מדרבנן.

(5ו) חו״מ רכ״ח א׳ ,וכתב בשו״ת שבט הלוי ח״ה ק׳ המצוות נ״א שתינוק שנשבה אינו בכלליהמותרים

להונותם ,וע׳־ע בפתחי חושן אונאה פט״ו ד׳.
(6ו) ב״מ נח:
(7ו) ועיין גמרא תענית דף כ .מעשה בר׳ אליעזר בן ר׳ שמעון שנזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר
ואמר כמה מכוער אותו האיש ,שמא כל בני עירך מכוערין כמותך ,א״ל איני יודע ,אלא לך ואמור
לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית ,כיון שידע שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו וכו׳.
(8ו) ערוה׳־ש רכ״ח ב.
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ז.

נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה ,מה תשיב
בדבר (9ו) ,בא אורח לביתך אל תשאל לו בדברי תורה אלא א״כ תדע שיוכל
להשיבך כדי שלא יתבייש ( ,)20אבל מותר למורה לשאול תלמיד שאינו יודע על
מנת לזרזו ולחנכו ,או לגעור בו אע״ג שמביישו ומצערו ( ,)21וכתב בספר החינוך
( :)22ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדאי ,זולתי במה
שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר.

ח .המוכיח חבירו על עבירה שעבר ישתדל להוכיחו בצנעה ( )23וגם אז יזהר שלא
יכלימנו שאיסור הלבנת פנים הינו גם בצנעה וגם בעת תוכחה ( ,)24ק״ו שלא
במקום התוכחה (.)25

ט .יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו ,וגם אם הוא רגיל באותו כנוי אם מתכון לביישו
אסור ( ,)26וכן המקלל אדם בפניו עובר באיסור אונאת דברים מלבד אסור קללה (.)27
י.

כאשר יושבים חברים בצותא מצוי שמקנטרים ועוקצים את אחד הנוכחים ואף
נהנים יחדיו מן העקיצות ומתכבדים בקלונו ,ובמיוחד שכיח הדבר במסיבות פורים,
ואף שעושים כן דרך צחוק הוי אונאת דברים ומלבין פני חבירו ברבים ,וגם במקרה
שאותו אדם טוען שלא נפגע ,יתכן ואומר זאת מכורח הנסיבות ואולם בלבו פנימה
הוא מצטער.

יא .לעיתים בעת שעור וכדומה קורה שמאן דהוא אומר דבר שטות ואז רגילים
הנוכחים להביט ולראות מיהו הדובר ,חלקם אף מסובבים את ראשיהם לראותו
היטב ,ע״י כך מלבינים פניו ומתכבדים בקלונו.

יב .המבזה חבירו בבית הכנסת עלול לגרום למחלוקת ולקטטות "עד שנעשה כל הבית
כנסת כמדורה גדולה״ והוי זלזול בכבוד השכינה ( ,)28וכן אמרו חז״ל :המבזה

חבירו בפני ת״ח הרי הוא אפיקורס ,כ״ש בפני ס״ת ( ,)29לפיכך יש לנהוג משנה
זהירות בבית הכנסת ,כמו כן ש״ץ שטעה בתפילה או בעל קורא בקריאת התורה
יש להעמידם על טעותם בדרך כבוד (.)30

יג .כתב החינוך :כאשר בא ישראל אחד והתחיל לצער ולחרף חבירו בדברים רעים
מותר למצטער לענות לו ,שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים ,ועוד
שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין .אולם יש אנשים הנוהגים בחסידות ,עליהם

( 9ו) שו״ע רכ״דו ,ד׳
( )20ספר חסידים שי״ב.
(ו )2ע״פ החנוך דלקמן ועיין פתחי חושן פט״ו ס״ק י״ב
( )22מצוה של״ח
( )23ע״פ הגט ,מכות כד .ודובר מישרים זה שאינו מקניט פני חבירו ברבים ,וכתב הערוך לנר שלא יוכיח
ליחיד ברבים והזהירו רז״ל ואמרו שירבעם חטא על שהוכיח לשלמה ברבים( .סנהדרין ק״א):
( )24כן משמע מלשון הרמב״ם פ״ו דעות ה״ח יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו
חטא מכאן אסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים עכ״ל ,ועיין עור בספר חפץ חיים
פתיחה לאוין ס ,יד ובבאר מים חיים שם.
( )25ע״פ החפץ חיים שם.
( )26שו״ע חו״מ רכ״ח א׳
( )27שו״ע הרב אונאה כ״ח.
( )28משנה ברורה קנ״א ס״ק בי ועי״ש באריכות דבריו.
( )29מ״ב שם ומביא שכ״כ בתשובות מהרי״ו סי' קנ״ב.
 )30פתחי חושן אונאה פט״ו הערה ח׳
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אמרו חז״ל :הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין עליהם הכתוב
אומר (שופטים ה ,ל״א) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו «.>3

הנהגות וזהירות בכבוד חבירו
יד .אין מסתכלים בפני האוכל או במנתו שלא לביישו (.)32

טו .הבאים לסעודת מילה או נשואין בסוף הסעודה ,לא יפה הם עושים ,דפעמים אין
לבעל השמחה מה ליתן לפניהם ונמצא מתבייש (.)33
טז .שנים המשוחחים ביניהם ובא שלישי ומתחיל לדבר עם אחד מהם ומתעלם מן
השני הרי הוא פוגע בכבוד השני ומצערו (.)34

מעער חביוו באופנים שוגים
אסור לצער חבירו בכל גווני ,וישנם אופנים רבים ,ולהלן פירוט מקרים שכיחים:

יז .המעשן סיגריות ,מלבד הנזק שגורם לעצמו ,יש לו להזהר בצער ובנזק שגורם
לאחרים ,ובמיוחד במקומות ציבוריים סגורים בגון באוטובוס או בבית המדרש (,)35
גם המעשן בביתו ראוי לו להזהר ולשים לב אם גורם צער לבני ביתו (.)36
יח .הפותח חלון באוטובוס או בבית מדרש ורוח קרה חודרת פנימה ,עלול לגרום סבל
לאחרים וראוי להתפשר ולהגיע להסכמה של הנוכחים (.)37
יט .אדם המדיף ריח רע מגופו עקב אכילת דבר שריחו רע או מחמת הזיעה ,עלול
לגרום לצער מרובה ( ,)38ולעיתים גם לחילול השם ,ויש להזהר מכך במיוחד בימי
הקיץ ,וכן ראוי לאדם בעת שנמצא בחברה להזהר מפעולות שגורמות צער לאנשים
רגישים ,כגון השמעת קולות בעת הלעיסה ,השמעת קול לאחר האכילה (גהוק),

חטוט בפצעים ,באף ,הריגת כינה ( )39יריקה וכדו׳.

(ו)3

מצוה של״ח .ובח׳־ח פתיחה לאוין ס׳ ח׳-ט׳ בבאר מים חיים הביא את דברי החינוך וכתב :וסברא
נבונה היא דבעת מעשה החירוף א״א בטבע האדם להיות כאבן שאין לה הופכין ,אם לא מי
שברכו ה׳ במידות קדושות כמ״ש החנוך ,אבל אח״ב שכבר נח רוגזו אסרה התורה להעיר רוחו
ולנקום ממנו וכו׳ עי׳־ש.

()32

שו״ע או״ח ק״ע סייד

()33

באור הלכה ק״ע ס ,י״ט ד״ה אורחים.

()34

הזהרו בכבוד חברכם פ״ו ס״ה.

()35

פתחי חושן ט״ו ס״ק ג׳
ויש לדון עד כמה מחוייב אדם בביתו הפרטי שלא לצער אחרים ,מ״מ ודאי ראוי להזהר.

()37

פתחי חושן שם.
סנהדרין יא .מעשה ברבי שישב ודרש והריח ריח שום .אמר ,מי שאכל שום יצא וכו׳ ,בשחר מצאו
רבי שמעון ברבי לר׳ חייא ,אמר ליה ,אתה הוא שציערת לאבא וכו׳ עי׳־ש.

()39

שבת יב .אין פולין ברה״ר מפני הכבוד .ומסביר רש״י שגורם למיאוס .וכן הגט׳ חגיגה ה .דורשת:
"כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם" (קהלת יב) מאי על בל נעלם ,אמר רב זה

()36

()38
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דחוף ע״מ שיתנו לו יותר ,הרי זה גונב דעת הבריות (.)29

כ .האוסף כסף למען ישיבה ,מוסד וכדו /ונוטל לעצמו את רוב הכסף הרי הוא גונב
דעת הבריות (מלבד חשש אסור גניבה) ,שהרי הנדבן מעוניין לתת לישיבה ,ואילו
היה יודע שרוב הכסף אינו מגיע ליעדו מסתבר שלא היה נותן ,ונראה שלא תועיל
תחבולה (כגון שיתן הכל לישיבה והישיבה תחזיר לו) ,שמכל מקום יש פה גניבת
דעת ,שהרי אם היה מספר את האמת לנדבן מן הסתם לא היה נותן לו (.)30
כ״א .העתקה במבחנים אסורה משום גניבת דעת שהרי המטרה לקבל ציון יותר גבוה
ולעשות רושם יותר טוב מן האמת ,ואם יקבל טובת הנאה ממונית הרי גניבה בידו,

והמשיג תעודה מקצועית ע״י העתקה יתכן ויעבור על איסור גניבת ממון בקבלת
שכר ע״פ תעודה זו (ו.)3

()29

עיין שו״ת שבט הלוי ח״ב ס׳ קי״ט שמוצא היתר לענין שנוי מצדקה לצדקה ,אבל לגבי גניבת דעת
אינו מוצא היתר ,ורק לגבי ענינים שכופים על הצדקה יש צד היתר במקרים מסויימים .וכן עיין
בספר פתחי חושן הלכות אונאה פט״ו הע׳ כ״ב שביון דאיכא צד דררא בממונא אין להתיר גניבת
דעת אפילו לצורך מצוה ,ועיין בספר תתן אמת ליעקב פ״ה סימן ב׳ שמביא צדדים ודעות להתיר.

()30

ראה אגרות חזון איש ח״ג קס״ו המאריך הרבה בגנות קבלת אחתים מן התרומות ,ויש לעורר עוד
בענין וה גם אם לוקח לעצמו פחות מחצי ,דמן הסתם יש נדבנים שגם לוה לא מסכימים והמתרים
בד״ב מסתיר מן הנדבן שחלק ניכר מן הכסף הולך לכיסו ,גם החזו״א לא מתיר בפחות מחצי.

(ו )3עפ״י אגרות משה חו״מ ח״ב ס׳ ל׳ שכתב שם וז״ל :דהא כשירצה לפרנסתו במשך הזמן להשכיר
עצמו אצל אחד לעבוד בעסקיו ,ורוצים ברוב הפעמים במי שגמר היטב לימודיו דחול ,והוא יראה לו
התעודה איך שגמר בטוב ועל סמך זה קבלוהו שזה גניבת ממון ממש עכ״ל ,ואמנם יש לעיין בדבריו
שעיקר השבר הינו תמורת העבודה והשירות שניתנו ,מ״מ מקובל לתת שכר גבוה עבור השכלה
אקדמאית ,וא״ב לגבי התוספת וראי ישנו החשש הנ״ל.
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י״ד .סוחר המפרסם שהוא מוכר בתשלומים ללא תוספת מחיר אולם כל הקונה במזומן
מקבל הנחה( ,וגם המחיר בשוק דומה למחיר לאחר ההנחה) ,א״ב גובה למעשה
תוספת עבור הקניה בתשלומים ,אלא שמטרתו לתת לקונה אשליה שאינו משלם
רבית ,נמצא שיש פה גניבת דעת (מלבד החשש לאיסור רבית).

ט״ו .ישנם עתונים המפרסמים מאמרי שבח והלל על מוסדות או עסקים ,המאמר ערוך
בסקירה עתונאית בלתי תלויה ,ברם המוסד או העסק משלם לעתון ,במישרין או
בעקיפין עבור הכתבה ,ומטרת העתון לתת פרסומת מוסווית ,התוצאה הינה גניבת
דעת הקוראים הסבורים שזהו מאמר עתונאי רגיל .כמו כן קיימת תופעה דומה
שמחבר ספר תורני כותב בעצמו מאמר בקורת על ספרו והמאמר מתפרסם בשם
מוסווה או בעלום שם.
ט״ז .מוסדות או ישיבות שמפרסמות ומתפארות במספר תלמידים הגדול מן המציאות
או במחלקות נוספות שעדיין לא קמו ,או בפעילות אשר אחרים עושים ,גונבים דעת
הבריות שכוונתם שיחזיקו להם טובה בחינם (.)24

גגיבת דעת בעגיגים שוגים
י״ז .נאמר בירושלמי ( )25מי שמכבדים אותו במדרגות הכבוד הראויות לתת למי שהוא

יודע שתי מסכתות והוא אינו יודע אלא אחת ,עליו לומר להם אחת לבדה אני יודע
(.)26

י״ח .אדם המתחזה לת״ח כדי שיתנו לו כסף צדקה ,מלבד איסור גניבת דעת ( )27קיים
חשש של גניבה במעות שקבל ,שהרי ניתנו לו בטעות (.)28

י״ט .גבאי צדקה האוסף כסף למטרה אחת ,אסור לו לומר שאוסף עבור מטרה אחרת,
כגון המתרים כסף למוסד או עבור ת״ח ואומר שאוסף להכנסת בלה או לצורך נתוח

()24

()25

()26

ראה אגרות משה ח״מ ח״ב סימן י״ט באותם שמשקרים במספר התלמידים כדי לקבל כספים הרי
שיש פה איסורי גזל שקר וגניבת דעת.
סוף שביעית.
מובא בשערי תשובה שער גי קפ״ה ,והאריך שם שאסור להתפאר במעלות שאינן נמצאות בו.
ומפרשים טעם הירושלמי משום גניבת דעת ,ואולם קשה הרי הוא לא הטעה אותם אלא הם הטעו
את עצמם ,ועיין בספר ניב שפתים כלל י״ד (בחידושים) שמתרץ שאעפ״י כן אסור ,כיון שזוכה
לטובת הנאה ,או שמשום שהסכמתו חשובה שהוא מטעה אותם .ועדיין צ״ע ,שגם בגט ,חולין צד:
לענין הכרזה "נפל בישרא לבני חילא" גם שם יש הנאה למכריזים ,ושמא הירושלמי אינו מתכון
לדין גניבת דעת אלא מצד מילי דחסידות .גם השערי תשובה לא הזכיר גניבת דעת בסעיף קפ״ה
וצריך עיון.

()27

()28

ואלו דברי החזו״א אמונה ובטחון פ״ד ס׳ יג :ומה עצמו פשעי נוכל שברב שקידתו לחקות את
התלמיד חכם בלבושו ובדיבורו ובתנועותיו עד שרכש לבות בני עירו לבטוח בו ולהאמינו ,ובבטחון
זה עושה סחזרה להפיח כזבים לתועלתו ,ולהרבות הוות למלא כיסו ,ובחלקות יכסה ערמו ,משים
עצמו כתמים לא ידע מרמה ,וכאילו כל דרכיו מישרים ,הולך תמים ודובר צדק.
ראה הערה ו  3לקמן בדברי האג׳־מ שאדם המקבל כסף בטעות הווי גניבה ,ובספר המאורות הגדולים
(עמי שמג-ד) מובאים סיפורים רבים על החפץ חיים ,שסרב לקבל מתנות ,משום שטען שהבריות
מחזיקים אותו לצדיק גדול ואינו כזה ,לפיכך המתנות שנותנים לו הינם בגדר גזל .
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שהמום אינו מפחית את ערך החפץ ,ולפי״ז סוחר שמוכר סחורה פגומה חייב
להודיע שיש פגם בסחורה ,ולא די בכך שמוריד את המחיר .וכן המוכר דירה ויש
בה פגם משמעותי כגון רטיבות עריך להודיע ,וכמו״ב המוכר מכונית עריך להודיע
לקונה את פגמיה ,ולא די בכך שהפחית את המחיר ,ואם לא הוריד את המחיר
ומוכרה ביותר מערכה האמיתי עובר גם באסור אונאת ממון (.)17

יא .אין לעבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים (8ו) ,וגם אם ימכרם בדמי כלים ישנים
ולא תהיה אונאת דמים אעפ״ב אסור משום גניבת דעת ( .)19ומותר לייפות ולקשט
כלים חדשים ,ואף שימכרם אח״כ במחיר גבוה יותר מעלות ההשבחה (.)20

יב .מותר לעבוע ולייפות כלים ישנים כאשר מטרתו לעורר חפץ הקונים לקנותו ,ודוקא

כשאין הכלי נראה כחדש ( ,)21לפיכך מותר לסייד ולצבוע את דירתו בטרם
ימכרנה ,ומותר לצבוע מכונית העומדת למכירה ,שאין פה גניבת דעת ,שהקונה
יודע שהמכונית אינה חדשה ,ובלבד שיגלה לקונה את הפגמים הרציניים ולא ינסה
להסתירם.

גניבת דעת בפרסום
יג .אסור לגנוב דעת הבריות במקח וממכר ( ,)22לפיכך פרסומת המטעה את הבריות
וגורמת להם שיחליטו לקנות על סמך מידע לא אמיתי הרי היא גניבת דעת .כגון,

סוחר המפרסם שמוכר במחירים הזולים ביותר ואין זה נכון ,או המפרסם שעושה
מכירת חסול או מכירה כללית או הנחות מפליגות וכו׳ ולמעשה נותן רק מעט
הנחות על חלק ממוצריו ,וכן הכותב "מחיר ישן" גבוה (לא אמיתי) ולידו "מחיר
חדש" נמוך ,וכן כל פרסומת שמטרתה לפתות את הקונים על בסיס נתונים כוזבים
(.)23

חלקו בין יש חסרון ממון לאין חסרון ,משמע שכל מום חייב להודיע( ,ולענין עכו״ם צ״ע אם האיסור
גם כאשר אין חסרון ממון) ,ויש להעיר שמום במקח הינו בגדר אונאה אפילו פחות משתות.
()17

שו״ע רכ״ו ס״א

()18

לשון השו׳־ע (רכ״ח ס״ט) :אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא בלים ,כגון לצבוע זקן עבד העומד
למכור כדי שיראה כבחור ,ולהשקות בהמה מי סובין כדי שתראה שמינה וכר.

()19

פתחי חושן ח״ד פס״ו הערה מ״א

()20

שם הערה מ״ב ע״פ שו״ע הרב.

(ו)2

ע״פ התפארת ישראל ערכין פ״ו מ״ה לענין עבדים הנמכרים בכסותן לשבח ,שמותר להשכיחם
בכסות חדשה שתעלה את דמיהם הרבה ,והקשה התפא״י והרי אין מפרכסין את האדם ולא את
הבהמה ,ותרץ וז״ל :היינו כשמתכוון לרמאות ,שיש בהמקח דבר שאין בו באמת ,כגון שצובע עבד
זקן כדי שיראה בחור וכדומה ,אבל מותר לרחצו ולסוכו כדי לעורר חפץ הקונים לקנותו עכ״ד .וכן
כתב פתחי חושן שם דמותר.

()22

רמב״ם פי״ח מכירה ה״א שו״ע רכ״ח ה״ד

()23

כתב הרמב״ם ה״ד שם וז״ל :ופוחת משער שבשוק כדי להרבות במקיפין ממנו ואין בני השוק
יכולין לעכב עליו ,ואין בזה גניבת דעת עכ״ל ,ופשוט דדוקא אם מוזיל באמת ולא שמתכון לרמות.
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אינו מפציר ,ופשוט שמותר לשלוח הזמנה לחבר או קרוב בחו״ל אע״פ שיודע שלא

יבוא ,שהרי מן הסתם מעונין שיבוא וגם אינו מפציר.
ה .בעל הבית הפותח לעצמו בקבוק יין מובחר ואומר לאורחו שלכבודו פותח הוא בקבוק
זה ,הרי זה גונב דעתו ( ,)9ואם האורח חביב עליו והיה פותח גם בשבילו מותר (סו).
ו.

האומר לחבירו היטבתי עמך ,כגון המלצתי עליך לפני פלוני ,או טרחתי למענך
בפעולה מסוימת ולא עשה כן ,הרי זה גונב דעתו (מלבד איסור שקר) ,שכעת חבירו

מכיר לו טובה בחינם (וו).
ז .סוחר שעושה הנחות לכלל הצבור ואומר למכירו הקונה אצלו שבשבילו במיוחד

עושה הנחה זו ,הרי זה גונב דעתו ,שיחזיק לו טובה בחינם.
ח .פוליטיקאים ואנשי צבור העושים עצמם אוהביו של אדם (כגון לפני בחירות)
ומבטיחים הבטחות שאין בדעתם לקיימם ,גונבים הם דעת הבריות אע״פ שרבים
אינם מאמינים להם (.)12

ט .איסור גניבת דעת הינו גם ללא דבור מפורש כדוגמת הפותח בקבוק יין שמראה
עצמו שעושה טובה ולא עשה (ראה ס״ה) ,ואפילו לא אמר שפתח בשבילו אלא

שכך מסתבר מן הנסיבות אסור ( .)13אולם אם חבירו הונה את עצמו ,כגון שיצא
מחוץ לבית לצורך מסויים ,וחבירו שבא לבקרו חושב שיצא לקבל את פניו ,אין
צריך לומר לו את האמת ,כיון שהוא לא הטעה את חבירו ,אלא חבירו הוא
שהטעה את עצמו (.)14

גניבת דעת במקח ובממון
י.

אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם ,כגון אם יש מום במקחו צריך
להודיעו ללוקח אף אם הוא עכו״ם ( ,)15ואע״פ שאין בו חסרון ממון ( ,)16כלומר

()9

חו״מ רכ״ח סעיף ו־ ובלשון השו״ע (והגנן :),ולא יפתח חבית הפתוחות לחנוני וזה סובר שפתחם
בשבילו ,אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו.
ראה ב״י רכ״ח ובן סמ״ע והגר״ז ,ואולם הדברי חמודות חולין פ״ז ס ,פ״ד מסתפק בכך ונוטה לומר
שלפיכך השמיטו הרי״ף הרא״ש והטור דין זה ,משום שחולקים וסוברים שאפילו אם היה פותח
בשביל האורח ,כיון שכעת פותח עבור עצמו אסור לגנוב דעתו.
ר׳ יונה בשע״ת ח״ג קפ״ד וז״ל :מי שמתעה את חבירו לאמר כי עשה עמו טובה או דיבר טוב עליו
ולא עשה ,אמרו רז״ל אסור לגנוב דעת הבריות.
שהרי לא היו מבטיחים לולא הסיכוי שימצאו כאלה שיאמינו להם או שלפחות יסתפקו בדבר,
נמצא שדבריהם מכוונים בעיקר לאלה שמאמינים להם ,ועיין שו״ע הרב סי״ט ונראה שגם המתיר
שם לגבי שריית הבשר ,עיקר טעמו "שהכל יודעים" ,ולא דמי למקרה שלנו.
כן משמע מדברי השו״ע רב״ח סעיף ו׳ שכתב וז״ל :ולא יפתח חבית הפתוחות לחנוני וזה סובר
שפתחם בשבילו ,אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו עכ״ל ,משמע שאף אם לא פירש שפותח
עבורו אלא שלפי הנסיבות יש לו לאורח להבין שפתח בשבילו הרי זו גניבת דעת וכשיטת התום,
חולין צ״ד :ד״ה אינהו ועיין בלחם משנה פ״ב דעות ה״ו שכתב שהאסור דוקא ע״י דבור.
המשך דברי השו״ע שם לפי מסקנת הסוגי׳ חולין צ״ד:
שו״ע רכ״ח ס״ו.
כן משמע מדברי הסמ״ע .ובדברי חמודות (חולין צד ).כתב במפורש וז״ל :אפילו אין כאן שום יוקר
בלל בממון ,ומסתבר שוו גם כוונתם של הטור והשו״ע שכתבו :אם יש מום צריך להודיעו ,ולא

(סו)

(וו)

(2ו)

(3ו)

(4ו)
(5ו)
(6ו)
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גגיבת דעת
א .אסור לגנוב דעת הבריות ,והוי לאו דאורייתא (ד) שנבלל באיסור גניבה ,שהרי מצינו
לשון גניבה בכך ,כגון :ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל .ויש אומרים דהוי איסור
דרבנן ( .)2ואמרו חז״ל :שבעה גנבים הם ,ראשון שבכולם גונב דעת הבריות (.)3
וכתב הרמב״ם (פ״ב דעות ה״ו) :אסור לאדם להנהיג עצמו דברי חלקות ופתוי ,ולא
יהיה אחד בפה ואחד בלב ,אלא תוכו כברו ,והענין שבלב הוא הדבר שבפה.
ב .יש גונב דעת הבריות בדברים ,כלומר ע״י דברי חלקות מראה לחבירו כאילו הוא

אוהבו ,ויש הגונב דעת הבריות במקח וממכר ,כגון שמטעה ומרמה במסחרו ,ואף
כאשר אינו גורם להפסד כספי ,או שגונב דעתו במתנה שנותן לו ,וכן מצינו גניבת
דעת בענינים נוספים כפי שיתבאר להלן.

ג .אסור לגנוב דעת הנכרי ,וי״א שהאיסור בנכרי אינו אלא במקח וממכר ולא במתנה
או בדברים (.)4

גניבת דעת בדברים
ד .לא יפציר בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד ( ,)5ואילו היה יודע שיסכים
לא היה מפציר בו ( .)6וכן לא ירבה במתנות לחבירו ויודע בו שאינו מקבל .וטעם
האיסור מפני שגונב דעת חבירו להחזיק לו טובה בחינם ( ,)7ודוקא שמפציר הרבה,
אבל להזמין פעם או פעמיים מותר ( ,)8לפיכך מי שעושה "קידוש" בשבת בביתו,
מותר לו להזמין את כל צבור המתפללים אע״פ שלא רוצה שיבואו כולם ,שהרי

()1

ריטב״א חולין צ״ד בשם בעלי התום ,ז״ל דנפקא לן מדכתיב לא תגנובו ולא תכחשו ,וכן כתב
היראים (השלם) קכ״ד.

()2

ב״ח רכ״ח ,סמ״ק רס״ב ושו״ע הרב סי״ד.

()3

מכילתא משפטים פי״ג ,תוספתא ב״ק פ״ז ,ג .וכתב •בספר יוסף אומץ בשם ראשית חכמה שהגונב
דעת הבריות כגונב דעת עליון.

()4

ב״ח שם וע״פ דברי הרא״ש חולין צד .וההיא דשמואל דפייסיה למבוריה בתרנגולת נבילה והקפיד
שמואל ,לא הווי מתנה .כלומר שהאסור בנכרי אינו אלא במקח ממכר ,וכן הש״ך יו״ד קי״ז ס״ק יג
כתב דאין איסור במתנה לנכרי ועיין עוד יש״ש חולין צד.

()5

שו״ע רכ״ח ס״ד.

()6

ע״פ שו״ע הרב (הלכות אונאה וגניבת דעת הלכה יי׳ד) וז״ל :שאין זו גניבת דעת כיון שהוא חביב
עליו באמת ,והוא מבקש באמת להנהותו ,ואין מונע מצדו אלא מצד חבירו שאינו רוצה ,נמצא
שאם מחזיק לו טובה אינה בחינם עכ״ל .ועיין בפתחי חושן (אונאה פט״ו ס״ו בהערות) שלדעת
הדברי חמודות אסור גם בכה״ג.

()7

רש״י חולין צד .ד״ה לא יסרהב וד״ה ולא יפתח

()8

ב״ח וסמ״ע שם ,ומדייקים מלשון יסרהב דמשמע הפצרה ,אבל פעם או פעמיים או דרך נמוס מותר
ואדרבא אם לא יזמינו יש חשש שיתבזה ,וכתב הב״ח :כן נוהגים.

ושם לשונו :מפני שגונב לבו להחזיק טובה וכר.
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לה .המזמין מונית בשעת לילה מאוחרת או בשעת בקר מוקדמת ,ראוי שיחכה למונית
בחוץ כדי למנוע את צפירות הנהג.

* * *

בספר התנוך ( )52בענין אונאת דברים כתב וז״ל :ולא יהיה באפשר לכתוב פרט בל
הדברים שיש בהם צער לבריות ,אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה ,כי
השם ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו ,כי האדם יראה לעינים והוא יראה
ללבב עכ״ל.

()52

מצוה של״ח.

־11־

כז .המצער קטן עובר באיסור אונאת דברים ( ,)45ויש שנכשלים בכך מבלי משים ,כגון
הלועגים להם
הגוערים על הקטנים מתוך כעס (ללא תועלת חינוכית) ,וכן
והמקניטים אותם או מכאיבים להם דרך שחוק.

גזל שיגה
כת .גזל שינה בכלל אונאת דברים הוא שהרי גורם צער לחבירו ( ,)46לפיכך חייב אדם
להזהר שלא ימנע שינה מחבירו וכ״ש שלא יעירנו.

כט .הגר בבית משותף עליו להמנע מהפעלת מכשירים רועשים ,כגון מקדחה וכדו׳
בשעות שרגילים אנשים לישון (.)47
ל.

העורך מסיבה רועשת בביתו בשעות מאוחרות (כגון ז׳ ברכות) מן הראוי שיבקש
רשות שכניו או ישאל שאלת חכם כיצד לנהוג (.)48

לא .הבונה סוכתו בשעת לילה מאוחרת יש מתירים ( ,)49ואולם כיון שיכול לבנות
בזמן שאיננו מפריע ראוי להחמיר ובפרט במוצאי יו״כ שאנשים עיפים מן הצום.
לב .המטלפן בשעת לילה מאוחרת ,צריך אומדן דעת שלא יעיר את חבירו ,וכן יזהר
משנה זהירות שלא יטעה בחיוג.
לג .מותר להעיר את חבירו לצורך קיום מצוה ואפילו את אביו ואמו (.)50

לך .יש להמנע מהפעלת צופר המכונית בשעות השינה ,וכן יש להזהר מהפעלת
רמקולים בשעות מאוחרות .המתקין מערכת אזעקה במכוניתו ( )51ישים לב
שהמערכת לא תופעל בקלות ע״י פעולות סרק ,ויש מקום לזהירות מיוחדת בקשר
ליום השבת במיוחד במערכת אזעקה הפועלת לזמן רב.

()45

ראה הערה 3ו ,וע״ע בחינוך של״ה שאין לצערם אלא במה שצריכים כדי שיקהו מוסר .ומן הראוי
להוסיף שלדעת אנשי חנוך יר״ש עלולים הורים הנוהגים ללעוג ולהשפיל את ילדיהם לגרום לנזק
חמור מאד בחנוך הבנים .וכן ראוי להזכיר דברי הרמב״ם פ־׳ב הלכות דעות ה״ג וז״ל :ואם רצה
להטיל אימה על בניו ...יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת בינו
לבין עצמו וכו׳ (כעס הפנים ולא כעס הלב).

()46

פתחי חושן אונאה פט״ו הערה ג׳ וז״ל :ונראה פשוט שמכיון שצער גדול הוא הרי הוא בכלל לא
תונו ועיי׳־ש במקורות נוספים.

()47

שם ,ומקובל שלאחר שעה : 00ו ו אין להרעיש ,וכן כתב בספר "מנחת צבי" הל׳ שכנים א׳ דזהו
מנהג המדינה.

()48

עיין פתחי חושן שם שכתב צד להקל שכן דרך שכנים לוותר במקרים מיוחדים.

()49

ע״פ דברי השו״ע חו״מ קנ״ו ס״ג וה״ה לכל מילי דמצוה שאינם יכולים למחות בידו ,וכן כתב פתחי
חושן שם שמצד הדין נראה שלא יכול לעכב ,ואולם עיין בפתחי תשובה שם ס״א בשם החת״ם
שכתב דע״כ לא קאמרי אלא בבטול מצוה ראם לא ילמדו יתבטלו ובו׳ וע״ע בחדושי חת״ס ב״ב כ׳:
ד״ה אלא שכתב דדוקא מצוה שמוטלת על הצבור אין יכולים למחות וכו׳ ,לפ״ז נראה שלדעת
החת״ס אין היתר לבנות סוכה בשעות השינה גם פתחי החושן מסיים דמסתבר שלא יוכל לבנות
בחצות הלילה.
קצש״ע הלכות כבוד אב ואם קמ״ג ס״ד

()50

(ו )5ונראה שמותר להתקין מערכת אזעקה למרות שעלול לגרום לגזל שינה ,משום שכל אחד חייב
להציל ממון חבירו ,ואולם כדאי להקפיד שהאזעקה תהיה לזמן קצוב.
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(

הלכות דעות"—

צח

א־

׳JtA

יעויין הלכות שכנים .או חיטוט באף לפני מי שרגיש לזה( ,ע) וכן צריך ליזהר שלא
לעורר חבירו הישן ,וכן שלא לעשות רעש המונע אחר משינתו< .פ) אבל מותר להעיר
חבירו כדי שיקיים מצוה( .צ)
יא .אין איסור אונאת דברים אלא בעמיתך דהיינו עם שאתך בתורה ובמצות .וכבר
כתבנו בהלכות לשון הרע (סימן יא׳ סעיף יז׳) דבזמן הזה שרבו החפשיים
בעונותינו הרבים יש להם דין של קודם תוכחה לחומרא ,ולכן הם שייכים בכל דיני
בין אדם לחבירו כגון אונאה ולשון הרע וכל כיוצא בזה.
יב .נראה לי דאפילו לעכו״ם שאין נוהג בו איסור אונאת דברים ,מכל מקום אין
לצערו חנם ,רזה בכלל דרכי שלום של התורה לנהוג בשלום עם כל הבריות ולא
להקניטץ ולצערן חנם ,ונראה עוד שזה נכלל במצות עשה של והלכת בדרכיו,
שמצווים אנו ללכת בדרכי השם יתברך .והרי כתוב (תהלים קמה׳ ט׳) טוב ה׳ לכל
ורחמיו על כל מעשיו( .ק)

ע.

אף שאיסור גניבת דעת שורשו בחיובי האדם להנהיג עצמו על פי מדת האמת
ולהרחיק עצמו משקר( ,י) מכל מקום כללנו אותו פה ,משום דרומה עניניו לענין

____ ,
אונאת דברים.
יד .אסור לגנוב דעת הבריות (פירוש ,לרמות בדברים ,אף על פי שאין בו חסרו׳
ממון) אפילו דעת נכרי .ולכן אסור למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה .אם
מוכר איזה דבר שיש בו מום ,אף על פי שהדבר שוה כמו שהוא מוכרו ,מכל מקום
צריך להודיע להלוקח את המום( ,ת) היה נותן לו מתנה ,אין בו משום גניבת דעת
שלא היה לו לחשוב שאין בזה מום ,שהרי מקבל מתנה הוא .ואם היה באופן
שהמקבל יכול לסמוך שאין בה מום ,כגון שאומר לו הנותן בפירוש שאין בה מום,
וכיוצא בזה ,יש בה משום גניבת דעת( .א) ונראה דבנותן מתנה לילד יש להקפיד שלא
ליתנו באופן שיוכל לדמות שהוא סוג אחר ממה שנותן לו( .ב)

טו.

כל שמראה לחבירו שעושה דבר בשבילו ואינו אמת ,אסור משום גניבת דעת.
כיצד ,לא ירבה לבקש מחבירו שיאכל אצלו כשהוא יודע שלא יאכל .לא יתן לו

ע .קונטרס הנ״ל6<( .י?י ,י;/ג

פ .שם בשם פתחי חושן פ׳ טו׳ אות ג׳.
צ .שם בשם קצש״ע סי׳ קמג׳ ס״ד.
ק .יעויין רמב״ם ז״ל סוף הלכות מלכים דגם ענין
פסוק זה נכלל במצות דרכי שלום ,אע״ג דמדובר
במי שאם ידינו תקיפה נוכל להרגו כמבואר בהל׳
עכו״ם פ׳ י׳ הל׳ ו׳ .וע״ע לקמן הלכות מדות
סימן לב׳ מראה מקום אות פ׳ .ואע״ג דאיתא
ברמ״א ז״ל דמי שאינו ירא השם מותר להונותו
נלע״ד פשוט דהיינו לאיזה צורך ,אבל בחנם,
מדה רעה היא ,ולא מצאנו במנהגי רבותינו ז״ל
מדור לדור להונות איש ,אלא ,אדרבא ,מנהגם

ר.

ש.

ת.
א.

ב.

היה להיות בפנים מאירות לכל ,שנתדמו לו
יתברך במה שכתוב טוב ה׳ לכל.
רמב״ם ז״ל פ׳ ב׳ מדעות הל׳ ו׳ שע״ת שער ג׳
אות קפד׳.
וכן הוא בחו״מ סימן רכח׳ שוב מצאתי בפירוש
הספרנו בפרשת בהר שסובר שגניבת דעת נכלל
בלאו דאונאת דברים.
לשון קצש״ע ס׳ ס״ג סעיף ד׳ מחו״מ רכ״ח ו׳.
עיין תוס׳ חולין צד :בשיטת ר״ת ז״ל וכן הובא
ברא״ש ז״ל וברשב״א ז״ל בשמו ,וע״ע ק״י סימן
כו׳.
עיין ק״י שם.

הלכות דקות

צט

מתנה כשהוא יודע שלא יקבל .הרי שהיה צריך לפתוח בקבוק של יין משובח ,ובא
אצלו אורח ,לא יראה כאילו פותח בשבילו ,אלא יודיענו שבשביל סיבה פלונית אני
פותח אותו .ויהא תמיד פיו ולבו שוין .וינהג בשפת אמת ורוח נכון (שיהא פיו ולבו
שוים) ולב טהור מכל עמל והוות (פירוש ,לפעמים כל מה שאומר הוא אמת ,אלא
שסיבת דיבורו הוא להטעות הזולת ולרמותו ,הרי הלב אינו טהור מעמל והוות)( .ג)
טז .כל זה אם הוא אומר שעושה בשבילו ואינו אמת ,או שהמעשה מתפרש מעצמו
שעושה בשבילו ,אמנם אם אין המעשה מתפרש כן מעצמו ,שיש להאחר לחשוב
שלא נעשה בשבילו ,והוא מטעה עצמו ,אין צריך להודיעו .כיצד ,פגע חבירו בדרך.
והוא סבור שיצא לקראתו לכבדו ,אין צריך להודיעו שלא יצאתי לקראתך ,אלא לסיבה
אחרת יצאתי( .י)

ין .היה המעשה מתפרש מעצמו שעושה בשבילו ,והוא באמת עושה בשבילו ,אמנם
עושהו גם בשביל סיבה אחרת ,אין צריך להודיע שיש כאן גם כן סיבה אחרת.
וכדאיתא בגמרא דעולא בא לבקר רב יהודה ,ורב יהודה פתח חבית יין לכבודו.
ובאמת היה החבית עומד לימכר לחנוני ,והיה צריך בכל אופן לפותחו ,מכל מקום,
מאחר שגם אם לא היה מכור לחנוני היה רב יהודה פותחו לכבוד האורח הגדול הזה
שהיה חביב לו מאוד ,אין צריך להודיעו שהחבית גם מכור לחנוני( .יי) אמנם אם רב
יהודה לא ידע שעולא יבא ,ותיכף כשנכנס עולא לדלת היה רב יהודה פותח החבית,
והיה נראה שפותח לכבוד עולא ,אף על פי שאם באמת היה יודע שעולא בא היה
פותחו לכבודו ,מכל מקום מאחר שזה לא היה במחשבתו כלל ,חייב להודיעו
שבשביל סיבה אחרת פתחו( .י)
יח .ויש עניני גניבת דעת ששכיחים מאוד בזמנינו( .י) כגון סוחר שעושה הנחות לכלל
הציבור ,ואומר למכירו בשבילך אני עושה במיוחד הנחה .שכל שמחזיק לו חבירו
טובה בחנם הרי זה בכלל גניבת דעת< .ח> וכן הרבה תעמולות של אנשי פרסומת או
פוליטיקאים נכנסים בכלל זה .חוץ מסתם איסורי שקר והבטחה לשוא .וכן האומר
המלצתי עליך לפני פלוני ולא עשה .וכן גבאי צדקה האוספים למטרה אחת אסור להם
לומר שאוספים למטרה אחרת ,וכן אם אומר שאוסף בשביל איזה ישיבה או מוסד
ולוקח לעצמו רוב הכסף שאוסף.
יט .העתקת מבחנים הוא בכלל גניבת דעת ,ואסור אפילו אם יגנבו דעת גוי .ואם
יקבל טובת הנאה של ממון הרי גניבה בידו .וכן המקבל תעודה אקדמאית על
יהי העתקת מבחנים יתכן לעבור על איסור גניבה בקבלת שכר על ידי תעודה זאת( .ע)
ג .חו״מ רכח׳ סעיף ו׳ ומש״ב לא ירבה לבקש הוא
ע״פ הסמ״ע ז״ל שם ס״ק ח׳ .ומש״ס וינהג
בשפת אמת וכו׳ היא רמב״ם ז״ל דעות פ׳ ב׳ הל׳
ו׳.
ד .חו״מ שם.
ה .חולין צד .לתירוץ בתרא ,ואין נראה שחלקו בזה

ו.

ז.
ח.
ט.

וע״ע תוס׳ שם עמוד ב׳ ד״ה והא.
היוצא מדברי התוס׳ שם.
בקונטרס הנ״ל]-<!■}■?( .
רש״י חולין צד.
שם בקונטרס בשם מרן בעל אגרות משה זללה״ה
חו״מ ח״ב סימן ל׳.

קלד
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כחי עולמים ,שהוא יח׳ שמו נצחי ,ולזה זוכה
כל הח״ח העמלים בחורה לש״ש נלי שום
גגיעוח ופניוח ,אלא כל בקשמם לדעח

האמת ,וכמו שאמר דוד המלך ע״ה הורני
ה׳ דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה
שמך אמן כיה״ר.

כו  -סוגיא דגניבת דעת
א .חולין צד :היכי מכרזינן (פירוש כל
הטבחים ישראלים הם ,ויש
מקומות שמכרחין אס נמצא טריפה כדי
שיזהרו שלא לקנות מן העכו״ס) אמר רב
יצחק בר יוסף נפל נשרא לבני חילא (פרש״י
ז״ל בא לידינו בשר לעובדי כוכבים) ופריך
ולימא נפל טריפחא לבני חילא ,וממרץ לא
זבני (פרש״י ז״ל דגנאי הוא להם מאחר
שאין אנו רוצים לאפלה) ופריך והא קמטעי
להו ,ומחרץ אינהו הוא דקמטעו נפשייהו,
פרש״י ז״ל דלא משיילו אי טרפה או כשרה,
והאי דקמני לעיל מפני שמטעהו ,במוכר לו
בחזקח שחוטה ,וכן הפותח חביות המכורות
לחנוני דאומר לו בשבילך אני פותחס דודאי
גונב דעתו .עכ״ל .והקשו בתוספות דהא
לעיל שם (עמוד א׳) קחני ולא יפחח לו
חביות המכורות לחנוני אא״כ הודיעו,
ומשמע דסמם אסור ,אבל מרש״י ז״ל
משמע דסחם מותר כל שלא אמר לו
בפירוש בשבילך אני פותחס ,וכן ממעשה
דרב יהודה שם דפחח לעולא חביוח
המסורות לחנוני ,ומתרץ הגמרא ב׳ תירוצים
א׳ דהודיעו וב׳ דעולא חביב לי׳ לר״י דגם

בלא״ה היה פותחן .ומשמע ודאי דלא אמר
רב יהודה לעולא בהדיא לגנוב דעתו
דבשבילך אני פותחם ,דא״כ לא פריך מידי.

והנה שם בעמוד א׳ רש״י ז״ל סתם ופירש
הסוגיא כפשוטו ,ומשמע דלא מיירי
דוקא באמר לו בשבילך אני פותחם ,דגם אס
לא אמר לו אסור עד שיודיעם שמכורות
לחנוני ואינו נפסד׳ וכמש״ב רש״י ז״ל
בהדיא שם ד״ה אא״כ הודיעו ,ועוד
דבמוכר בחזקת שחוטה לא כתב רש״י ז״ל
דאינו גניבת דעת עד שיאמר דשחוטיס הס,
אלא כל שמכר לו בחזקת שחוטה הרי זה
גונב דעתו ,וכן מוכרח בכל הסוגיא ,אמנם
נראה כונת רש״י ז״ל דכל שהמעשה
מתפרש באופן שהוא כאילו אומר לו בשבילך
פתחתי החביות ,וכן כשהוא מוכר לו בחזקת
שחוטים ,הרי זה כאומר לו ,דאמירה עצמה
לא מעלה ולא מוריד ,וכן הפוחח חביות,
אם עושה באופן שמוכח שפותח לכבודו ,הן
הן המעשים המתפרשים כאמירה ,ונמצא
דמש״כ רש״י ז״ל בעמוד א׳ ,דכשבא אדם
חשוב אצלו פותח "לו" חבית להשקותו יין

קודש ישראל
חזק ,היינו שצורח מעשיו מהפרשת באופן
דהו״ל כאמירה ,ולכן הו״ל גניבת דעח ,ולא
דמי לנפל בש־רא ־לבני חילמא דאין המעשה
מחפרשח באופן ברור כאמירה וכחזקח
שחוטה ,ולכן אינו גניבת דעת אלא הס
הטעו עצמן.
והתום׳ כתבו חילוק דלגבי בשרא לבני חילא
איבעי להו לאסוקי אדעתייהו
דטריפה הוה ,וכן לגבי עובדא דמר זוטרא,
איבעי לי׳ לאסוקי אדעתי׳ דלא לכבודו באו,
ונראה דאין חילוק בין רש״י לחוס׳ ,דכל
דיש מהלך אחר לפרש מעשיו שלא באו
לכבודו ,נמצא דהמעשה עצמה אינה
ממפרשח כאמירה ,אבל כל שזהו סחמא
דמלמא דעשהו לכבודו ,הו״ל כאמירה,
והדין אחד הוא לכ״ע.
ועיין רא״ש ז״ל דהוכיח מהסוגיא דברייחא
בחרייחא חולק על אוקימתא דגניבח
דעח ,ולפ״ז קי״ל דאין במחנה משום גניבת
דעח ,ושוב הביא בשם ר״ת ז״ל דשייך
במתנה גנבח דעח אי אמר לו בפירוש ,וכגון
שאומר לו שבשר זה שאני שולח מנוקר הוא
וכשר הוא ,והרא״ש ז״ל עצמו לא הכריע
בהדיא ,אמנם מאחר דבקיצור פסקים ובטור
ז״ל לא הביא הא דמתנה ,וכן בש״ע לא
הביאו ,ש״מ דקי״ל כר״ת ז״ל ,וכן משמע
מחידושי הרשב״א ז״ל.

ולבאר הדבר נראה דכל המחלוקת היא
היאך ממפרש המעשה ,דלכ״ע כל
שמחפרש המעשה באופן ברור שמטעהו
הו״ל גניבח דעת ,ל״ש מכר ול״ש מתנה,
דאטו מכר אסירא ,גניבת דעח אסירא ,אלא

קלה

שבמתנה יש צד לומר דאפילו אס אומר לו
בפירוש שהוא כשר ,מ׳׳מ יש לו לעכו״ס
לחמוה למה נותן לי מחנה ,הרי אין אדם
נוחן סחס מחנה לחבירו ,ולכן אין לו
להאמינו שהוא כשר ,ואס האמינו איהו
דאטעי׳ אנפשי׳ .וכן בסחם הנותן מחנה,
ונמצא דאינו כמו שאמר הנוחן ,הרי אין
למקבל ממנה להאמין לנותן שהוא סוג חשוב
מאוד ,דהרי נתינת מחנה מסתמא יש לו
ענין בגו לצורך עצמו ,ולכן אם האמינו איהו
דאטעי׳ אנפשי׳ ,וע״ז בא ר״ת ז״ל לחלוק
דעכ״פ אם אומר בפירוש יש לו להאמינו,
ואס נמצא שקר ,הו״ל גניבת דעת,
דבאמירה בהדיא המעשה מחפרשח באופן
ברור שכן הוא האמת ,ואם נמצא שקר,
נמצא דגנב דעחו .ולחומרא קי״ל כן .אבל
מחנה שאינו אומר כלום לכ״ע אין בו משום
גניבח דעח ,שהרי איבעי׳ לי׳ למקבל לאסוקי
אדעתי׳ שאינו סוג חשוב מאחר שנוחנו
במחנה ,ונראה דבנוחן מתנה לתינוק יש
לחשוש לגניבת דעת גס אס אינו אומר
כלום ,דחינוק פתי הוא ומאמין כל שמעשה
הנתינה מתפרש שהוא מין חשוב ,ואין לומר
דתינוק איבעי לי׳ לאסוקי אדעמי׳ ,ועוד
דבלא״ה יש לנו לחשוש להא דסוכה (מד):
דבאומר לתינוק שימן לו מחנה חייב ליתנו
כדי שלא יעבור על למדו לשונם דבר שקר,
והכא נמי אם חושב החינוק שזה מין חשוב,
ואינו כן ונמצא מאוכזב ,הרי ילמד לשקר.
ב .כתב הרמב״ם ז״ל פ׳ ב׳ מהל׳ דעות
הל׳ ו׳ אסור לאדם להנהיג עצמו
בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד בפה

קלו
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ואחר בלב ,ואשור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעת נכרי ,ע״כ .נראה הכונה דהנהגת
עצמו בדברי חלקות ופיתוי כולל גס דיבור
וגס מעשים ,דכל דיבור או מעשה יכול
להיות הטיה מן האמת ,ומש״כ "דברי"
חלקות ופיתוי היינו ענינים של שקר ,אלא
שעיקרם בפה .דעיקר בא ללמדנו בזה
דהאדס צריך להנהיג עצמו באמת המוחלט.
ונראה דשני הדינים אחרי כן הם כפירוש
לזה ,דמציאות של אחד בפה ואחד בלב הוא
הנהגה בדברי חלקות ,וגניבת דעת הוא
הנהגה בדברי פיתוי .ולבסוף סיים אלא
שפת אמת רוח נכון ולב טהור מכל עמל
והוות .ושפת אמת היינו שהדיבור אמת ,וכל
שאר מעשיו המתפרשים לבריות באופן
פלוני בכלל זה והוא היסן הגונב דעת .ורוח
נכון הוא היסן אחד בפה ואחד בלב ,דנכון
הוא מלשון והנה אמת נכון הדבר ,ובגמרא
סנהדרין (ל ).בענין התאמה בין העדים
אמרו אין זה "נכון" .ולב טהור מכל עמל
והוות הוא שאינו חושב ורודף בעניני שקר
היאך לסתות ולרמוח ,אלא כל דרכיו ישרים
הם ,ועפ״ז מנהיג עצמו ,וזה באופן כללי
היפך המנהג עצמו בדברי חלקות ופיתוי,
דהלב מנהיג הוא ,ויש לאדם לטהר לבו
להיות טהור מכל עמל והוות.
והנה שם כתב הרמב״ם ז״ל כמה ציורים
לגנבת דעת מן הגמרא שם ,ואחד
מהם לא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן
למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח,

והנה בגמרא איתא אא״כ הודיעו ,והקשה
דהא רב יהודה פתח לעולא ,ותירץ דהודיעו,
א״ג דבלא״ה הוה פתח לי׳ ,והקשה הלח״מ
ז״ל אמאי לא הזכיר הרמב״ס ז״ל דין זה
דאס בלא״ה היה פוחח לו מותר ,ובעניי לא
זכיתי להבין קושייתו ,דבגמרא איתא אא״כ
הודיעו ,ולתירוץ בתרא מסיק דא״צ להודיעו
אס בלא״ה פוחח לכבודו ,וכל זה כלל
הרמב״ם ז״ל בלשונו דהאיסור הוא לעשות
כן "כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח",
ולפתותו בשקר קאמר ,וא״כ הכל נכלל
בדבריו.

ונראה דנכלל בזה גם יסוד התוס׳ (צד:
ד״ה והא) דאין אומרים כלל זה
דבלא״ה היה עושה לו אלא היכא דבאמח
התכוין לכך לכבדו ,אבל אס לא היה יודע
שיבא והלה טועה שעשה לכבודו ובאופן
שאינו מטעה לעצמו (וכהו״א דגמרא דלא
ידע סברא "דאיהו דאטעי׳ אנסשי" /ומינה
ילפינן למקום אחר שלו יצוייר אופן שלא
היה שייך "איהו אטע׳ אנסשי"׳ ,היה זה
הדין נוהג למעשה) וכגון שהמעשה נעשה
באופן שמתפרש כאילו אומר לו שנעשה
בשבילך ,והוא לא נחכוין לזה כלל ,צריך
להודיעו ,דסו״ס יש כאן מעשה של "פתיחת
חביות כדי לפתותו שנעשה בשביל כבודו"
אע״ג דלא נתכוין לכך ,דהמעשה עצמו
מתפרש לשקר( ,אא״כ באופן די״ל דאיהו
דאטעי׳ אנפשי׳ ,דאז אין המעשה מתפרשת
כן וכמסקנת הגמרא).

קודש ישראל

קלז

בז  -בסומא דלא תחמוד
הרמב״ם ז״ל בהלכוח □ילה פרק א׳ הלכה
ט׳ פסק דאין לא מחמוד אלא
אם כן עשה מעשה ,ומקורו ממכילחא
פרשת יחרו .ולרמכ״ם ז״ל המעשה הוא
שהפצירו עד שלקחו ממנו .ונמצא דהמעשה
אינו גזל אלא לקיחה בעלמא ,ומ״מ למפרע
עובר על החימוד .והראב״ד ז״ל שם השיג
דדוקא בלא אמר רוצה אני ,וש״מ דס״ל
דצרין מעשה איסור ,דהיינו שלקח ממנו
החפץ ולא אמר רוצה אני .ואע״ג דנחן
הדמים ,מ׳׳מ אין זה מכירה ,דאין מטרה
אלא מדעח ,אלא הכריחו לחח החפץ ,ולכן
הו״ל מעשה איסור גזל ,ויש ע״ז חיוב
השבה ,ועובר למפרע גם על לא מחמוד
ממה שחמד החפץ .ודעח החום׳ ז״ל
בסנהדרין (כר ):בתירוץ אחד דלא מחמוד
אינו עובר אא״כ גזל ממש ,דהיינו דלקח
החפץ ולא נחן דמים.
והנה יעו״ש במוס׳ סנהדרין ובב״מ (ה):
דמשמע להו דזה הנקרא "חמסן",
דהיינו דלוקח חפץ באונס שנומן דמים ,אינו
אלא גזל מדרבנן .וצ״ע טובא ,האם מה״ח
מומר לעשות כן ,הרי אין כאן מכירה,
ובודאי החמסן חייב להחזירו ,שהרי החפץ
אינו שלו ,ומה לי שנחן דמיו ,דנהי דאין
עליו חוב ,מ׳׳מ זה הרצון של האדם שרוצה
בחפץ ולא בדמים חמורחו ,והרי זה לקחו
מבעליו בחזקה ,וע״ז הוא גזלן ,וצריך
להחזיר ,וצ״ל דכונח החוס׳ דאין זה עיקר
לאו דלא חגזול ,דעיקר לא חגזול היא שלקח

ממנו גוף החפץ וגס דמיו ,אבל בודאי נכלל
בלא חגזול אס לוקח הגוף ולא הדמים.
וראיה לזה שיש עגין "לא תגזול" באופן
טפל דאיחא בב״מ (קיא) דהעושק עובר
ג״כ בלא תגזול ,אך שאין זה עיקר לא
מגזול ,מ״מ כל שלוקח ממון חבירו הרי זה
בכלל גזילה .וראיה ברורה לנידון דידן ממה
שכחב רבינו יונה ז״ל בריש אנוח והטור ז״ל
בריש הלכות נזיקין דכל מזיק נכלל בלא
תגזול ,והרי ידוע דמזיק אסור אפילו ע״מ
לשלם ,והטעם שהאדם רוצה בחפץ ולא
בתמורתו ,ה״נ החמסן נכלל בלא חגזול.
אמנם כונח התום׳ דאין זה עיקר גזל
מה״ח ,ונפ״מ לפסול לעדוח ולשבועה ,דאין
כאן פסול אא״כ עובר על עיקר הלאו ולא
על איסור טפל שנכלל בו ,וזהו שנכלל
באיסור מפורש "מחמס אחיך בני יעקב",
זהו רק מדרבנן ,ולכן מדרבנן נפסל לעדוח,
ודוקא מפני שעשו דרך גזילה ממש כדאיתא
שם בסנהדרין.
והנה יש לשאול האס להראב״ד וחוס׳ ז״ל
כל שאומר לבסוף רוצה אני ,האם
מומר לחמוד בחפץ ולעשוח באופן זה,
ונראה דמה דאיתא בגמרא ב״מ (ה ):לא
מחמוד לאינש בלא דמים משמע להו ,וכן
הוא האמת לחוס׳ ,היינו עיקר לא חחמוד,
דקבעו חז״ל דאם עבר על לא חעשה הו״ל
רשע ופסול לעדות .וע״ז הסתפקו בתוס׳
על אחה מין גזל עובר בלא תחמוד ,האם
צריך מעשה גזל גמור בלא דמי ,או גם חטף

<«/>/</
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<־
סעיף ג

ז־.

שטה נ״ב :היו חביריו בעלי תשובה לא יאמר לו זכרו מעשיכם הראשונים

איבא למידק מיניה דאסור לגנוב דעתו דאי שרי ליכא למיחש שמא יקנה ממנו

וכר .נ״ב :אמר המאסף :תימא דהנך חלוקות דהיו חביריו בעלי תשובה והיה
בן גרים והיו יסורין באין עליו לא שייכי באונאה אלא בחירוף וגידוף .ומצאתי

הישראל דידווש לגנוב דעתו של גוי ואומר כן .ע״ב.

ויראה כיון דקושייתם היא אסתמא דתלמורא מנ״ל למידק מעובדא דשמואל

לבעל קרבן אהרן ז״ל בפרשת קדושים ולבעל אהבת עולם דף ע״ו עמדו על

דאסור לגנוב דעת הבריות דילמא הא דאקפיד משום דאיכא למיגזר

זה .ועיין במשפטי שמואל סימן קי״ט.

שמא יתננה לו בפני ישראל ויקנה ממנו לא שייך תירוץ בנימין זאב ,דנהי דכפי
דברי רבא איכא לדיוקי דאסור לגנוב דעת הבריות ,אבל כפי דברי אביי ליכא

סעיף ד

למשמע מעובדא דשמואל ראסור לגנוב רעת .אבל קושית בנימן זאב הוא

ה™.! .שטה נ״ו :ויזהר אדם מלבנות לחבירו שם רע לביישו אפילו שהוא רגיל

השתא לדידן מנ״ל דשמואל אי קפיד משום דאסור לגנוב דעת הבריות ולא

באותו כינוי וכר .נ״ב :זה בפירוש רש״י ז״ל שפירש בההיא דקאמר בגמרא אף
על גב דרש בשמיה .אבל הרמב״ם ז״ל בפרק י׳ מהלכות אישות והסמ״ע

ז.

"^-איבא לדחויי הכי ,כפי דברי רבא ליכא לדחויי הכי .ולא ידעתי למה ברת

בלאווין בתבו ולא יבנה אדם לחברו שום שם שהוא בוש ממנו .וצ״ל שהם

מתירוץ התוספות .ועוד לדידיה דכל עצמו לא בא אלא לדידן להוכיח ממימרא

אינם מפרשים כפירוש רש״י ז״ל אלא כך מפרשים אף על גב דרש ביה כלומר

דשמואל דאסור לגנוב דעת הבריות מה צורך לתירוצו דבפירוש אמרינן בגמרא

שאין פניו מתלבנות על דרך דאזיל סומקא ואתי חוורא אבל הוא בוש קצת

דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ומייתי עלה הך עובדא .ועיין בב״ח.

כשקורין לו אותו השם אבל מכל מקום בבר הורגלו בבך .ואמרינן תו בפרק

ו.

משום שמא יחזור הישראל ויקננו ממנו .ותירץ דאף על גב דכפי דברי אביי

י.

כתב הרא״ש ז״ל בפרק גיד הנשה בשם ר״ת דלא חיישינן לגניבת דעת אלא

הזהב ולא יזכור דבר לפניו שהוא בוש ממנו .וכתבו הרמב״ם ז״ל בפרק הנזכר.

במפרש לו שהיא שחוטה אבל בסתם מותר .ורבינו בית יוסף בטור יורה דעה

יותר יש להחמיר כשאמר אמת מכשהוא משקר .בנימן זאב סימן רל״ט בשם

סימן ס״ה הביא הרבה פוסקים שסוברים כן .ומדברי רש״י בפרק גיד הגשה

ספר האגודה .ועיין שם בסימן רפ״ז.

נראה דאפילו בסתם אסור שכתב והגוי סבור שהוא יין חי ולא כתב והוא אמר

כתב הר״א ממיץ חנופה האסורה הוא ששומע דבר עולה ואומר יפה הוא או
שותק ואינו מחמת יראה .אבל המשלים לרשע ומראה עצמו כאילו אוהבו

שהיין חי .ועיין בספר ים [של] שלמה בפרק גיר הנשה סימן כ׳ ,וביורה דעה

מחמת יראתו אינו חנף .פסקי מהר״ם מריקאנטי ז״ל סימן תקע״ג.

^וגר_תחכםוק

סימן קי״ז ,ובספר דמשק אליעזר.

יא.

כתב עוד בפרק גיד הנשה ,דבמתנה ליכא גניבת דעת .ועיין בב״ח.
סעיף ז

סעיף ה

דו.

ע״ב שטה א׳ :אסור לרמות בני אדם במקח וממכר ובר .נ״ב :זה נלמד מעובדא
דשמואל לפי פירוש הרא״ש ז״ל שכתב דלעובדא דשמואל כמין מכר היה.

יב.

אות פ׳ כתב עליו ואף על פי שנראה מדבריו שם דס״ל שאינו מיקרו בשיעור
אונאה לאו דוקא אלא אפילו אין שום יוקר כלל בממון.

יג.

שטה ד׳ :ואסור לגנוב דעת הבריות וכוי .נ״ב :אם הוא שונא לו מתמול

שלשום מותר לגנוב דעתו אפילו במה פעמים כדי שעל ידי כך יעשו אהובים.
דמשק אליעזר דף רמ״ב.

וכתוב בספר הלבוש אפילו אין מוכרו ביוקר .ובספר חמודות פרק גיד הנשה

בגוי אין אסור לגנוב דעתו .ב״ח .וכן הסכימו הב״ח ביורה דעה סימן ק״ך.
וקשה על הב״ח מיניה וביה דכאן כתב דאין איסור ושם כתב דאסור להשתמש

במשכונו של גוי שלא מדעתו איכא משום גניבת דעת .מהרי״ל בהלכות פסח.

סעיף ו

ט.

אבל ביורה דעה סימן ק״ך כתב דליכא גניבת דעת .אבל בספר חסידים סימן

שטה ב׳ :ואפילו אם הוא ארמי לא ימכור לו בשר דנבלה במקום שחוטה

נ״א כתב דאסור לגנוב דעתו של גוי וכתב ואותם שמחרפין את הגוי בשעת

ובר .נ״ב :אף על גב דאיכא למימר רהטעם דאיקפד שמואל הוא משום שמא

שאלת שלום והגוי סבור שאומר לו טובה חוטאים כי אין לך גניבת דעת גדול

יתננה לו בפני ישראל בחזקת שחוטה וישראל יקנה אותה מגוי ,אפ״ה י״ל

מזה .עד כאן .ואיפשר שאינן חולקים ספר חסידים עם ב״ח דספר החסידים

דדייקינן נמי מינה דאסור לגנוב דעת הגוי דאם תאמר דשרי אם כן אליבא

מיירי בגניבת רעת בזה שמקללהו והוא חושב שנותן לו שלום אבל ב״ח מיידי

דרבא דאמר התם אנפקא אמר ליה לאשקויי לבעל המעבורת ונשקייה חמרה
מזיגא כלומר שישקנו יין חי והוא השקהו יין מזוג והתם על ברחך ליכא

דמותר לחנוף לגוי בדברים.

למיחש שמא ימכרנו לישראל אחר .בנימן זאב סימן ת״ט .והקושיא היא

קושיות התום׳ בפרק גיד הנשה אלא שהם תירצו באופן אחר דמכל מקום
כנסת הגדולה <מכון הכתב> עמוד מס  40טו חו״מ רכו-רנח בנבנישת ,חיים בן ישראל הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סעיף ז

יד.

שטה ה :,ולא יסרהב בחבירו וכד .נ״ב :דוקא להפציר בו ולהרבות בתקרובת

שלא כנהוג אבל לדבר לו פעם אחת ושתים בא ואכול עמי מותר שאל״ב
כנסת הגדולה <מכון הכתב> עמוד מס  41טו חו״מ רכו-רנח בנבנישת ,חיי□ בן ישראל הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כנסת הגדולה חו״מ רכח
סעיף יג

יאמרו שמפני שפלותו לא אמרו לו שיאכל אצלו .סמ״ע ולחם חמודות פרק

גיד הנשה דמשק אליעזר דף רמ״ג ע״א .וכן אם לא ישלח לו תקרובת כנהוג

בד.

יאמר שאינו חשוב אצלו .וכתב הב״ח שכן נוהגין.

טי.

שטה מ״ז :אין מערבין שמרי יין ביין וכר .נ״ב :אפילו מודיעו ובתוך אותו

חבית מותר לערב השמרים אפילו לא הודיע .ב״ח.

ובל זה דוקא כשקורא לו לסעוד ויש לו ,אבל לא יאמר סוך שמן מפך ריקן

סעיף יט

אפילו בפעם הראשון .דמשק אליעזר שם .ועיין בסמ״ע ובלחם חמודות אות

בה,_.

פ״ה.

דרפייא ע״א שטה בי :אבל אם מבר לו הרבה שמן ביחד וכר .נ״ב :ואפילו לא

נתן לו מעט מעט אלא הכל ביחד והיא עדיין בפנינו כיון שמדדו בלי שמרים
סעיף ז

מחל לחד שנויא דתוס׳ ולאידך שנויא דוקא שאין השמן בעין .מורה צדק בשם

יו.. ,-.שטה ז׳ :ולא יפתח לו חביות הפתוחות וכר .נ״ב :עיין בסמ״ע ובלחם חמודות

מהרי״ב ז״ל .ועיין בסמ״ע ובב״ח .ועיין בתוס׳ פרק המפקיד ד״ה לא אמרו שמן

"^,ובדמשק אליעזר דף רמ״א ע״ד.

עכור וכר.

סעיף ז

יז.

—

בית יוסף ובו ח׳ סעיפים

שטה י״ז :ואם עושה כדי לכבדו מותר וכר .נ״ב :בגמרא אמרינן :ואם יש שם
חבר עיר מותר .וכתב רש״ל ז״ל בפרק גיד הנשה סימן כ״א :פירוש חבורת עיר,

סעיף ז

כלומר שיש שם רבים וזה מכוין להחשיב את האבל בעיניהם .ואני אומר :חבר
עיר מותר ,כשיש שם חבר העיר חשוב כרבים ,ורוצה להחשיב את האבל

בעיניו .ועיין בדמשק אליעזר דף רמ״ב ע״א.

חי.

"",, ..בתוס־•

ודוקא בפעם ראשון מותר כדי לכבדו אבל אחר כך אפילו לכבדו אסור.

סעיף ז

יט.

א.

דר׳־פ ע״ג שטה הי :ואיבעית אימא שאני (רב יאודה) [עולא] וכר .נ״ב :עיין

סעיף ז

ב.

שטה י״ב :ואיפשר דמשום דמילתא דפשיטא היא וכר .נ״ב :לחם חמודות
אות פ״ד ודמשק אליעזר דף ו־מ־ב ע״א תירצו באופן אחר.

שטה י־וו :ולא ימכור לו מנעל של עור בהמה מתה וכר .נ״ב :אף על פי שאינו
נוטל ממנו אלא דמי מתה .ב״ח.

סעיף ז
סעיף ז

כ.

ג.

שטה י״ט :ולא ישלח אדם לחכירו חבית של יין וכר .נ״ב :עיין בהרמב״ם

[הלכות ברכות פ״ז ה״י] ,ובהרדב״ז ח״ב סימן רצייה [ח״ה סימן נ״ח].

שטה ל״ה :לכך נראה דהתם בסתם וכר .נ״ב :בזה חולקים רש״י והר״ן .וגם
הרמב״ם ז״ל כתב בפרק בי מהלכות רעות ולא יפתח לו וכר כדי לסתום וכר.
נראה בהדיא דאם אינו עושה לפתותו לא אבל ודאי אסור להראות עצמו

כאילו עושה בשבילו דלאו דוקא כשאומר לו בפירוש כן ולזה מטין דברי
סעיף ח

הרמב״ם ז״ל והר״ן כתב כן בפירוש .מורה צדק בשם הרי״ף ז״ל .ועיין ברש״ל

בא .שטה כי :אין מפרכסין האדם וכר .נ״ב :כל הני דאסירי נראה דאסירי אפילו

ז״ל פרק גיד הנשה ובדמשק אליעזר דף רע״א.

אינו לוקח אלא רמי מה ששוין .וכן בתב ב״ח.

סעיף י

סעיף ח

כב.

שטה כ״ז :ואין נופחים בקרבים וכר .נ״ב :גוהגין מוכרי הבשר והעופות לנפוח
העופות השחוטות כדי שיראו שמנים ולשרות הבשר כדי שיראה לבן .ויראה

כיון דהמנהג כן דאין לחוש .וכן כתב הסמ״ע וכ״ב בעל הטורים ז״ל בסימן

רב "ט.

אלא בלשון ונ״ל ,משמע שלא היתה גרסתו כגירסת הרי״ף .ולעגין הדין יש

מקום עיון אי ס״ל להרי״ף כרש״י והרא״ש ז״ל אם מכר לו ישנות והיו כארבע
אם יכול לערב חדשות שהם שוים .והמסדר דברי רש״י ז׳־ל על הרי״ף כתב

סעיף ט

בג.

ד.

ע״ב שטה י׳־ג :ורש״י ז״ל פירש מפני שמשביחו וכר .נ״ב :וגם זו היא שטת
ההלכות וגרסתו משונה משל רש״י והרא״ש ז״ל דהרא״ש ז״ל לא כתב הדין

שטה ליג :וא״א הרא״ש ז״ל כתב ישנים אסור וכר .נ״ב :וכן עיקר .ב״ח .וכן

פסק רבינו בית יוסף בספר הקצר.
כנסת הגדולה <מכון הכתב> עמוד מס  42סו חו״ט רכו-רנח בנבנישת ,חיים בן ישראל הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ואין דעת האלפסי כן ודוק .והרב הנמוקי יוסף נטה אחר דברי רש״י בשני

החלוקות שלא הביא אלא דבריו .מורה צדק בשם הרי״ף ז״ל .ועיין בסמ״ע.
כנסת הגדולה <מכון הכונב> עמוד מס  43טו חו״מ רכו-רנח בנבנישת ,חיים בן ישראל הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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זה דשע־ לך ,צ־ימים ־באו בו

ספר
שאלות ותשובות

א־ק
חלק ראשון
חידושי הרכות ,ספימות והסירות׳ הדשיים לפרסי״ם העולות,
בשערי ציון המצוינים בהלכות ,האהובות מכל משכיות
ומשכנות׳ בדרכי שאלות תשובות ,מסומנות וערוכות ,אשר
הכינותי טפחתי ורביתי׳ רבות יגעתי ,ובעומסה שיל הברים
לנתי ,ובדבר ה׳ זו הלבה כנפי עיוני פרשתי ,ובעזרת האל
מעט מזעיר העלתה מצודתי׳ ינעתי ומצאתי ,כיד ה׳ הטובה
עלי׳ אשר רחמיו והסדיו עד הנה עזדוני ,ואל יטוש לנצח
אחת שאלתי ובקשתי ,שבתי בבית ה׳ כל ימי היי שינותי׳
עד כי יצפנני בסכה סכת דוד הנופלת אשר יקים לנו
במהרה דידן׳ בעתירת נפשות בית ישראל ונפש נאנח הדל
האישים ,כמוני היום ,בוש ונכלם ומצפה לישועת עולמים.

ה״ה אחרז סג״ל עפשטיין
׳/

,.ח

דומ״ץ פה פראג הבירה

מוגהאטש תרצ״ג
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שאלות ותשובות

סימן י׳

ניסח שהחזנים מחריבי; כרבה בניגונים מוטב לומר
הפייה קידם שיתחיל הברכה דכרוב הוה שנא מטין
כברכה וכוונתו כמ״ש וברור הוא.
ןייר״ך צולה בדעתי עצה נכונה לפט״ד שלא יוצרך
’ להפסיק באמצע ברכות הק״ש עם אמירת
כפיוטים והוא שלא לגמיר כל כפסוקי דזמרה רק
עד ובמקהלות וימתין עד' שיאמר החזן ברכו ויענה

עמו ברוך ה׳ וכו׳ ואח״כ יגמור כפסוקי דזמרה עד
אתך ישתבח ויאמר -,הנייוטים קידם יוצר אור וכאשר
ימן החזן סיף הפיוט יתפלל הוא יוצר אור ויקרא
הצבור דבז ה לא הפריש
עם
ויתפלל
קיש
עצמו מ; כציבור וגם לח גישה הפסק דפשיטא
לי דכא דאמדינן דכיון שאמר השייך והקהל ברכו הוה
כאמינע כפרק לענק הפסקה אפי׳ להמתפללים עם
השיך ,זה דוקא לאות; שמתפללים עם השייך ממש
ביחד וכשהש״ך אומר ברכו גם המה עומדים אחר
כשיקי המרה דאז חל עליהם חובת יוצר ומשיה אסור
נהם להפסיק כאלו התחילו יוצר משאי :מי שעומד
עוד באמצע; כפסוקי דזמרה וצריך לגמור לפחות
ברכה דישחבח ואצלו הוה אמירת ברכו דהחזן
כפדיסח שמע בעלמא ודי לו במה שעונה ברוך ה׳
כמבירך והגע עצמך מי שבא לביהכי׳נ ומצא צבור
שמתפללי; והשייך אומר ברכי והוא עונה.עמו הכי
נאמר דאסיר •לו לדבר יותר כיו; ששמע ברכו דהחזן
והיה כהחחיל יוצר אור זה ודאי 'לא ניתן להאמר
ועיכ העעם משוס דחיוב היוצר לא חל באמירת
ברכו רק לאות; בני אדם כעומדים בתפלתם ג״כ
בברכו ולח על מי שעומד באמצע או סוף פסיקי
דזמרה ואח־׳כ מסיים הפסיקי דזמרה ואומר כפיוטים
קידם יוצר איר דאצלו ליכא משים הפסק דבין ברכו
לייצר איר ולא נשאר רק איסור ההפסק שני; סידור
השבח לתפלה כמ״ש ככל בי וזה כותר לצורך ?וצום
וכי ש מפני דרכי שלום כנ״ל וכדי שלא לפרוש מן
הצבור ועיי; בחשו׳ חוו״י סי׳ רל׳יח מ״ש והכפיל דבריו
שאפילו החסיד בכל מעשיו אל יפרוש מ; הצבור
ועיי״ש שהאריך בדבר הפיוטים.
בזה לא אוכל מלט מלהודיע צערי
בדברי המנהיג הנ״ל שבהחלה כתב וז״ל
יזה דבר השיט כי אחרי שאמר החזן קדיש וברכו
לאלי התחיל ביוצר איר ואין להפר אף בצורכי רבים
טכ״ל הדי דס״ל דאמר קדיש הוה כאלו התחיל כבר
ביוצר ואסור להפסיק ■ אף בצירכי רבים וכמו
שהביא הדמ״א בשמו בסוס״י נ״ד דחפי׳ לדבר מצוה
כני; לברך על הנחה עלית ותפילין' אסור להפסיק

כפ* אהרן

ואחי׳כ מסיים במנהיג הנ״ל ולהוציא מאותן כמקומות
שצועקים על חבריהם בצבור בזה ואח״כ מתחיל החזן
והוא רחום יכפר טון זה שהרי כן מפסיקי; בין סדר
השבח והתפלה לצורכי יחיד ולא יתכן ערל משמע
דלא אסר להפסיק רק משים הפסק בסדר השבח
ותפלה כמ״ש ככלבו כנ״ל וצריך לומר דס״ל ייבעל
המנהיג דהצטקה בצבור טל הביריהס לא הוה צורכי
צצור רק צורכי יחיד (עיין בדמ״ח סי׳ נ״ד) וכוונתו
דלבד האיסור שיש שמפסיק אחר ברכו דכוה כהתחיל
כבר יוצר ואסור להפסיק אפי׳ לצירכי צביר לבד זה
עישי; טיד איסיר שמפסיקי; בין סדר השבח והתפלה
דאסור עכ״פ לצורך יחיד וצעקה זה הוה צירך יחיד
ומשמע לפי״ז דגם אמר ברכו אע״ג דהיה כהתחיל
יוצר מ״מ אס מפסיק ישם הוה כמפסיק גם בי;
הידור כשבח להתפלה ולא אמרינן" כיון דאמר ברכו
דהוה כההחיל יוצר היה כהתחיל בתפלה ג״כ ודו״ק
אוייל דמ״ש כמנהיג שהרי ה; מפס־קין אי; זה טעם
על מה שהיא אוסר להפסיק דכוא אוסר מטעם
כפסק ממש דכוה כהתחיל ביוצר אלא זה טעם טל
מה שהם אומרים והוא רחום יכפר טון זה שה;
מפשיקין בי; סידור השבח לתפלה ודו״ק.
:־
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כדמן י״א

מי שרוצה לחקור .אנשים הממונים על הכשרות
בדבר כנפל עליכם מפולת החשד אם מותר
לו לגנוב ימהס דבר מה כדי לעמיד על הדבר ואז.
יחזיר להם דבר זה.
איהא בש״ס מס׳ גיטי; דף ס״ז ט״ב איל
ריש גלותא לרב ששת מ״ע לא העיד מר גב;
א״ל דלא מעלי עבדי דחשידי אאבר מן החי א״ל מי
יימר אי׳ל (רב ששח) לשמעי׳ זיל גנוב אי תי לי חדא
כרעא מחיותא .אייתי לי׳ אמר להו (לעבדי דרים
גלותא) אכדמו לו הדמי דחיוחא (פירשי׳י סדרו לפני
נתחי הבהמה לנתחיה) אייתו תלת כרעי אוחיבו קמי׳
אמר לכו הא בטלת שלש רגלים הוה פסוק אייתו
אחת
חדא מעלמא איתיבו קמי׳ היינו פסקי רגל
מבהמה חי׳ א״ל לשמעי׳ אוהבי׳ נמי להך ד־דך
אוהבה אי׳ל כאי בעלת חמש רגלים הואי עיי״ש כדי
דכדי לברר שהם .חשודי; על אבר מ; החי א״ל רב
ששח לשמטי׳ זיל גניב ואיפשט לכאורה ספיקן בזה
אמנם מה נאמר ומה נענה להא דאמרינן בש״ס
מסי ב״מ דף ס״א ט״ב לא הגניבו דכהב רחמנא
למה לי לכדתני׳ לא תגנוב טל מנת למיקט לא
הגנוב ע״מ לשלם השלימי כפל עיי״ש ברש״י ס״מ

הגה

למיקט

שאלות ותשובות

סימן י״א

למיקע לצער על מנח לשלס תשלומי כפל שרוצה
לככנוחו ויודע בו שלא יקבל עכ״ל משמע דאפי׳ הוא
עני‘ ורוצה-ליח; לו צדקה יאפ״ה אשיר לגניב ממנו
כדי לשלה לו כפל אע״ג דרצונו למשוח מצוה ולא
לגנוב ,וצריכין אנו עי׳ :,למשכוני נפשין לתרץ ב׳ סוגיות
הש״ס הג״ל־ שנא יהי׳ סוחרים זה לזה ואנכי בעניי
וחיסר ספד.יס לא ראיתן fr׳ שעמד בזה לתרץ ב׳
סוגיות הש״ס כנ״ל שלא יהי׳ כסיחריס זה אח זה
וטרם אבא לידי.כך בטז״ה אנסה ואבחן לברר לי
איזה ספיקיח ■שראוי להסתפק בענין זה והוא .א) אס
כאי דע׳׳מ למיקט וע״מ לשלם תשלומי כפל הוא
איסור דאורייתא או רק דרבנן וקרא אסמכחא והנה
ממשמעיח הש״ס שס דפריך לא הגניבו דכתב רחמנא
למה לי ופירש״י ודל לילך מריבית ואונאה שהרי
מחסרו ממון ומשני לכדתני׳ לא חגנובו ט״מ למיקט׳
לא חינוכי (עיין ברש״י ובהגהות מסורת הש״ס דכצ״ל)
עי׳מ צשנס תשלומי כפל ,משמט דאיסירא דאורייתא
היא וקרא להכי הוא דאתי דסתס גניבה יליף לי׳
מאונאה ורביח ונראה דממשמעית קרא דלא חגניבו
דריש ליי דמשמע לאסיר גניבה■ בכל איפן שיהי׳ ואפי׳
אי לא ,הוה ילפינן סתם גניבה היכא שמחסרו ממון
מאונאה ורבית והוה איצטריך קרא דלא חגנובו לגניבה
דממס־ו ממון מ״מ הוה משמט ג״כ גניבה דט״מ
למיקט וע״מ לשלם תשלומי כפל דמשמעות לא חננובו
כיינו בכל אופן.
ןץ״יי הרמב״ש פ״א מה׳ גניבה הלכה א׳ כל הגונב
ממון מש״פ ולמעלה עובר אלא המשה שנאמר
לא הגנובו ובהלכה ב׳ כתב אסור לגנוב כ״ש מדין הורה
ואסור ליניב דרך שחוק או לגנוב ע״מ להחזיר או
ט׳־מ לשלם ככל אסור שלא ירגיל עצמו בכך טכ״ל
וכתב הלח״מ בהלכה א׳ ודל אע״ג דסתס גניבה ילפינן
במה מצינו מאינאה ורבית והאי .קרא אתא לא הגניבו
ע מ למיקט ועי׳מ לשלם כדאיהא בש״ס ב״מ מ״מ
אי; קפידא במה דנקט כרמב״ס קרא דלא הגנובו
דכיון דילפינן מהאי קרא דאפי׳ ט״מ למיקט אסור
מכש כ בגניבה ממש׳ אך קשה דכהב רבינו דל לקמן
אסור לגנוב כל שהוא מדי; הורה ואסור לגנוב דרך
שחוק וכו׳ דמשמט דע׳־מ למיקט ליכא אלא איסורא
בעלמא אבל לאו ליכא דומי׳ דכל שהוא דכוה איסור
ילא לאו דנחדא כיילינכו ודבר זה קשה דכיון דטיקר
קרא דלא הגניבו אתי לדרשא דע״מ למיקט ח״כ לאו
איכא בי׳ לכן נראה דרנינו ז״ל סובר כדברי ההוס׳
ז״ל שכתבו שס דכול״ל דלא מצי למילף מהדדי משוס
דאי; מזהירין מ; כדי; וכיון שכן כאי דרשא דדרשינן

כבי אתר!

בע״מ למיקט מקרא דלא תגנובו אסמכתא בעלמא
כוא־דע־קר קרא לאגמורי גניבה גישה אתי דלא ילסינן
לי׳ מבנינא דאי; מזהירין מ; הדין ,איברא קצת קשה
דהא אי! ליקי; על לאו זה ולא מקרי אזהרה דומי׳
דלאו הניתק לעשה שכתבו כתוס׳ שם טיי״ש טכח״ד
כלח״נו כרי דס־בר כלח״מ דאם אצטריך קרא דלא
חגנובו לגניבה גופה דמחסרו ממון אז ליכא למילף
מיני׳ גס גניבה דטי׳מ לשלם רק דרך אסמכתא אמנם
יש לומר דכאי קושי׳ שהקשה הלח־מ הביאו לומר כן
ולע״ד לק״מ דאץ שוס דיוק מהרמב״ם שיסביר דט״מ
למיקט הוא רק איסור ולא לאו מדכלל לכו בהדי
גניבה כ״ש שהוא רק באיסור ולא לאו ואדרבה משמע
דע*כ איכא בי׳ נס לאי דהא בכל שהוא דהיינו חצי שיעוד
עכי־פ אסור מ; התירה כמ״ש הה״מ דחצי שיעור בגזל
היא כחצי שיעיר בשאר איסירין דקיי״ל חצי שיעור
אסיר מ; התירה וא״כ מדכלל הרמב״ס ט״מ למיקט
איכא איסור דאורייתא וכיון דאיכא איסור מן התורה
ט״כ גס לאו איכא מקרא דלא הגניבו דאל״כ גס
איסורא דאורייתא ליכא דבשלמא בחצי שיטור יש איסור
דאורייתא כמו בשאר איסורין בש״ס יומא דף ע״ד
דילפינן מכל חלב לרבות חצי שיטור ולאו ליכא משא״כ
הכא אי דרשינן לי׳ קרא לע״מ למיקט לאו ג״כ איח
בי׳ ואי לא דרשינן להכי איסורא דאורייתא ג״כ ליכא
ודו״ק וממ׳־ש כרמב״ס טעם שלא ירגיל עצמו בנך
ג״כ אי; הוכחה דכוה רק מדרבנן דמצינו כ״פ ברמב״ס
שנתן טטסמדעת עצמו אפי׳ לדבר שהוא מן התורה
ועיין בספר כחינוך לכדא׳־ה במציה רכ״ד שכחל
דאסיר לגנוב ט״מ למיקט מן כתורה ועיי״ש במנ״ח
שנהב ג״כ כיון דקרא סתמא כתיב משמע בכל ענין
אסיד וזה כמו שכתבתי דממשמעית כקרא משמע
דבכל ענין אסיר ומצאתי בספר ת״ח שכתב ג״כ
דממשמטות דלא חגנובו יניף אבל באופן אמר ממה
שכתבתי וז״ל נראה דממשמעיחי׳ דקרא ילפינן דאיירי
בגונב ט״מ למיקט וט״מ לשלם מדכחב לא הגניבו
לשון רבים לסי שהרוצה לגגיב ע״מ למיקט או ע״מ
לשלם תשלומי כפל דרכו לגלית כדבר תחלה לחבירו
שיהי׳ עד בדבר שאין כוונתי לגנוב והיינו דכחב רחמנא
לא הגנובו בלשו; נ ביס דאזהר רחמנא לחרווייכו לגנב
ולחבירו שיודט ואינו מגלה לבעל החסך סכ״ל .ועיין
באב; טזדא בפ׳ קדושים וז״ל טטס חגנובו כי כרואה
ומחריש גס היא גנב וזה כדברי הת״ח הרי דעכ׳־פ
גם הח״ח ס׳יל דממשמטות קרא ילפינן דט־מ למיקט
וט״מ לשלם תשלומי כפל.
מסתפק אני אס גם בגזילה אסיר לגזול.
ע״מ
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c״ r.למיקט מן ההורה כמו בגניבה ולכאורה
ל&מ״ש דממשמעוח קרא דלא חינוכו דרש ומשמע לי
דאשי׳ ע״מ למיקט אסור א״כ לכאירה גס ממשמעות
קלא דלא הגזול יש למשמע דאסור בכל מנין אפי׳
'ט״מ למיקט כמו בגניבה איברא דז״א דהא קרא דלא
חג-זיל מוקי ליה הש״ש בכובש שכד שכיר לעבור עליו
?3׳ .לאוין טיי״ש בש״ש ך״צג דף ס״א כ״א וסתם גזל
דמחסרו ממון יליף לי׳ מאונאה ודביה במה מצינו
היכא שמחשרו ממון כמו
א״כ אין לי אישור בגזל
באונאה ומבית ולאר כשנוזל כ*מ למיקט והכי

רק

כפי אהרן

טז

בטניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים דמה אס
פליגי רבנן טל מה דש ׳ל ב! בג בג דשובר אח שיניו
ושבירא להו דאינו שובר דלא טביד אינש דינה לנפש׳
מכ״ש דמודו לבן בג בג דאל יכנס אדם לחצר חבירו
דגס בזה שייך לומר דלא טביד אינש ומכ״ש דאיכא
טוד טעמא שלא יראה טליו כגנב ואפי׳ אם נאמר
דרבנן דפליגי על׳ דבן בג בג פליטי מהיפוך להיפך
ובחזקה אין לו ליטול ובסתר מותר לו ליכנס בחצר
חברו ליטול את שלו לבד שאי! הדטח הילמהו הלא
הש״ש לא קאמר דפליגי רבנן רק לר״י דש״ל לא
טביד וכו׳ אבל לר״נ דקיי״ל כווחי׳ באמת אמרינן
לא סליגי רבנן טלי׳ דב! בג בג וטיין בחידושי
הרשב״א ומיי; בשי׳ע חרס סי׳ ד׳ דקייל כר״נ
וכבן בג בג לטני; דטביד אינש דינא וכו׳ וצט״ג ליישב
דבריו ואמת שגה הוא ז״ל כהב רק בדרך אפשר
לחומר הנושא.

משמע לכאורה גס מדברי הרמב״ס בפיח מה׳ גזילה
שכפל ושנה גם שס אישור גדלה בפחות מש״פ וא שור
גדלה דטכו״ס כמו שכתב בגניבה בפ״א ואישור דט״מ
למיקט לא כתב בגדלה ומשמע דס״ל ג״כ דבגזילה
ל־כא איסור בט״מ למיקט ובזה הי׳ אתי ליישב קישייח
כח״ח במס׳ ב״ב דף מ״ז ט״א טל הא דאיהא שס
אמר רבא מאי דכחיב ברכה אובד טלי הבא מלמד
היוצא מש״ש הכ״ל ומהוראה השמי׳ק (ובודאי
גם הרמב״ם והטיש״ט ס״ל כ; להלכה
שהי׳ גחל שדה מיהומיס ומשביחה ומחזירה להס והקשה
מהא דמש׳ ב״מ דלא חגנובו כ״מ למיקט נא חננובו אטס״י שלא הביאו דכמה וכמה דינים יש שה; הלכה
ע״מ לשלה תשלומי כסל וע־י־ש ברש״י ונפ״׳ז לא קשה פסוקה אליבא דכ״ע ואסי״ה לא הביאם) דמילוק יש
מידי דדוקא בגניבה אשיר ט״מ למיקט ולא מזילה .בין :׳גניבה לגדלה דלגנוב שהיא בסתר אשור אפי׳
איתא בש״ס מש׳ בבא קמא דף ט״ז את שלו כדי שלא יראה טליו כגנב ובנזילה מוהר
ט״א ב! בג בג אומר חל תכנש לחצר לגדל בחזקה את שלו לפי מה דקיי״ל טניד אינש
חבירך ליטול אה •כלך שלא ברש־ח שמא תראה עליו דינא לנפשי׳ ועיין במנ״ח שם שכהב דהא דין בג
כגנב אלא שנור אח שיניו ואמור לו שלי אני נוטל בג מדאורייתא היא דכוה בכלל משממות דלא הגנוב
ופריך כשיש מזה טל ר״י דש״ל דלא טביד אינש דמשמע בכל טנין א״כ יהי׳ נם מזה ראי׳ למ״ש
דינא לנפשי׳ וסליג טל ר״נ שס וכשני כש׳יס בן בג דבגדלה ליכא איסור רק כשמחהרו ממון דומי׳ דרביה
בג יחידאה הוא ופליגי רבנן עלי׳ והיינו דשיל ר״ו ואונאה אבל היכא דלא מרסרו ממון בכל אופן שיה,׳
דרבנן פליגי טלי׳ דב; בג בג וכבירא להו דלה טביד למיקט או להחזיר או ככניניג אה שלו ניכה בי׳ משום
אינש דינא לנפשי׳ ר׳ ינאי אמר מאי שביר את שיניו איהור גזל מכא׳יכ בגניבה איה בי׳ משום גא הגנוב
בכל אופן שיהי׳ כנ״ל.
בדין וכהב רש״י וז״ל אל תכנם לחצר חברך בגניבה
טוד להביא ראי׳ דבגזילה גא שייך אישור
ונסחר שלא תראה עליי כגנב אלא שנור כלומר קח
גדלה רק היכא שמחשרו ממון דומי׳ דאונחה*
בחזקה וכו׳ וכחוש׳ שס יהג״א כתבו דהא .דלא יכנס
יכו׳ הוא ד!קא כשאין לו פשידא מיי׳ש ועיין בש״ט ורביה מהא דאיהא בש׳יס מש׳ ב״ק דף ש׳ ט״ב גבי
חו״מ סי׳ שמ׳יח בפתחי השונה שהביא כ; נכס דיד המלך גדישין של שמודים של ישראל הוה וגדישין
השטר משפט דכהב דכשמ״ק פסק כן להלכה והמה טושים של פלשתים הוה ויה מבטי' לי׳ מהו ליטול
כיל הש״ט והרמב״ס שלא הניאו דבך זה דלא .יכנס גדישין של שטירין דישראל ליהן לפני בהמתו ע״מ
וט׳ וגס המנייה נמצזה הדל הסה בזה טל הרמב״ס לשלם גדיכין טרשים דפלשהים שלחו לי׳ הביל ישיב
והראייה והש״ע שלח הביאו זה יכהב להר־ן דכיון •רשע גדלה ישלם ואי אמרינן דנם בגדלה שאינו מחסרו
דמבואר שם דרבנן פליגי טלי׳ אף דאינו ;מבואר דפליגי -ממון איכא משים איסור גזל אי■ כ למה שלחו לי׳ פסוק
טי׳ז׳ דבש״ס מבואר רק דפליגי על ;מה; כסיל טביד זה דכוא מדברי קבלה בספה יהזקחל (וטיין בהוס׳
אינש דינא לנפשי׳ ושובר את שיניו• ואומר לו גיטין דף ס״ח ט׳יא בד״ה .וכתיב) הוה לכו לשלוח
אה שלי אני נוטל מ״מ כיו; דנלשון יחיד מיהני׳ לי׳ דאיכא איכור מ; ההורה דבכלל גזל הוה דגזל
נראה דרבים פליגי ע׳יכ לא פשקו כווהי׳ טכה״ד ואני אסור מכ״ת אפי׳ כשאינו מחסרו ממון כמו בגניבה
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כפי אהה

וכנ׳ל אנא ודאי משמע דהיכא שאינו מחסרו ממון אחר דבר אחר כננדו והוא יותר שיה מיתר ניטול
איני בכלל גזל דאסור מן התירה וכהאי ממשה שלא מרשית■ הבעלים דאמרינן וודאי זכות הוא לו
דכעדשין שרם יותר מ; השמורים כמ״ש כראי׳ש שס וזכין ?אדם שלא בפניו והקשה שם הב״ה מהאדאמרינן
ואיה איני מחסרו ממון וליכא הישיר גזל מדאורייתא בב״מ ס״א לא הגנובו ט״מ למיקט לא תגנובו עי״מ
לכן הביא מקרא דיחזקאל דאע״ג דאינו בלחו דצא לשלם תשלומי כפל' וששה כ; בטור סי׳ שמ״ח סתם
הגזול דאירייחא מ״מ רשע מקרי דסוף סוף אי! לו ולמה כא; מתיר היכא שמזכה לו דבר אחר יותר
רשות ליפול דבר של חבירו׳שלא ברשות ונקרא רשע טיב ושוה יותר מזה הדבר שנוקר ,לעצמו וכנה
אע׳ג דליכא איסור גזל דאורייתא וכמו •שמצינו במש׳ לפמיי׳ש לק״מ דבגזילה ליכא איסור גזל דאירייתא רק
קידושין דף נ״ע ע׳יא עניי המהפך בחררה ובא אחר היכא שמחסרו ממון■ אבל היכא דחינו מחסרו ממון
ונעלו נקרא רשע אע׳י ?■ים התם ליכא איסיר--דאורייתא יהי׳ באיזה איפן שיה,׳ ליכא רק איסור דרבנן ונקרא
רק מדרבנן ואפייה מקרי רשע ובאמת הקשה שס רשע מקרא דיחזקאל שנאמר ר,ביל ישיב רשע וכו׳
המהרי״ט במס׳ קידושין דלמה יקרא שמו רשע תאחר והיינו דוקא כשאינו מזככו עי׳י אהר אנא רוצה לשלש
דליכא רק אישיר מדרבנן הדל לקרותו בשם עבריין לו כשיזדמן לו דבהכי איירי קרא כת ־ש הראיש משא״כ
ולח בשש רשע (דברי המהרייע צע״ג מ.הא דאיתא בגניבה דו־ש־נן מלא תגני־ דחפי׳ ע״מ למיקע דאינו
בש״ס מה׳ יבמות דף כ׳ וכל שאינו מקיים דברי מחסרו ממון מימ אסיר מ; התירה דהתירה אסדה
חכמים רשע מקרי וכן בנדה דף־י בע״א ועיי; בהגהת גניבה ׳בכל טנין א״כ גס היכא שרוצה לעשית לו
הרק בשבת דף מ־ על כא דאמר רבא האי,.מאן טובה בזה וזכות הוא לו ג״כ אסיר משום דכתירה
דעבר אדרננן וכו׳ עיי״ש) ותירץ דמקרא היא ביחזקאל אסרה מעשה הגניבה בכל טמן ואפשר שזה כוונת
י ׳ח דנקרא רשע דכתיב כחס ואשת רעהו לא עמא כב״ח בתירוצו לקושי׳ זו וז״ל דהתס בגניבה היינו
ודרשינן מני׳ בש״ס מס׳ סנהדרין דף פי׳א ט״ח שלא עטמא כדי שלא ירגיל עצמו לידי כך כדכתב כרמב״ם
ירד לאומנית חבירו וכתיב בתרי׳ ביחזקאל שם צדקת ריש הלכות גניבה -וכ״כ' רבינו לעיל סי׳ שמ״ח וטעם
הצדיק עליו תהי׳ ורשעת הרשע עליו תהי׳ עייש״ה זה-לא -שייך אלא בגניבה שהיא בסתר ושכיחא לי׳
הרי דרשע מקרי במהפך בחררה דקאי על מה שכתיב טיבא ■משא׳־כ בגזילה דבפרהסיא ולא שכימא ועיי;
למעלה ואשת רעהו וכו׳ עיי״ש ׳ ועיין בחשו׳ ח״ס בפרישה שמתרץ ג״כ כן ולכאורה קשה לי מהיכא חיתי
ההרמ ס\׳ יי״יו בד״ה מהפך דקלסי׳ להא דהמהרי״ט נימא דבגזל יהי׳ אסור בכל אופן אפי׳ אינו מחסרו
ועיין בפתחי תשיבה ח1״מ סי׳ רל״ז סק״ב וככא נמי ממון כיון דטיקר איסור גזל לא 'לפי מלא מרבית
אע״יג דליכא איסור גזל מן כתורה כיון דמיני מחסרו ואונאה וכתם מחסרו מרו; וי׳ ל דלפינן נזילה מגניבה
ממון מ׳ מ מקרי רשע מדברי קבלה כמו עני המהפך ■ במה מנינו בגניבה אסרה התירה בכל עני; כמו כן
ביררה וכו׳ כמל ועיין בממח מציה המל ־ אות ב׳ בגזילה וז״ש הב מ דבאמת ליכא למילף נזילה מגניבה
משמע ג״כ מדבריו קצת דבנזילה ליכא איסור רק דאיכא למפרך דדוקא בגניבה אכרה כהורה לגנוב
כיכא שמר,הרו ממון לאפיקי כיכא שנועל אח שלו מפי׳ כיכא שחינו מחסרו ממון ואדרבה עוד זכות
הוא לו משוה כדי שלא ירגיל עצמו בכך כדכתב
והיכא דנוטל ע׳־מ למיקט ומחזירם צו טיי״ש.
כ; כהב הרא״ש בש״ס ביי׳ק .הנ״ל בם׳ הרמב׳יס משא״כ בגזילה דלה ש-ך עטם זה כמו
הכונס כי׳ י״ב ודל ויראה דמיירי שעדיין שהסביר הב׳יח והפרישה ובזה 'מיושב ג״כ מה דכי׳
נא כי׳ מזומנים אלא רצי ניקח גדישיס ־של שעורים קשה לי כי .פריך ככ״ס בב״יי הנ״ל לא .הגזול דכתב
דישראל ולכשחדמן לכס גדישיס דטדשים של פלשתים רחמנא למה לי חיתי מאונאה ורביח ומשני דאתי
יחזרו נהם אבל אי היו גדישי; של עדשים מזומנים לעושק י שכר שכיר ולעבור עליו י גב׳ לאוי; דגמה ינא
אפי׳ אין בטלי גדישין דשעורין נפנינו מוהר לזכות משני דאהי למימר לא תגזול ע״מ למיקט לא תגזול
לכן גדושים דעדשיס ט״י אמר וליקח גדישים של ט״מ לשלם ובזה ניחא 'לי דלה׳ הי׳ מסתבר לי׳ להש״ס
שעירים דזכוה הוא לו דטדשיס עדיפי עפי וכן משמע דקרא דלא תגזול יאסור בט״מ למיקט או בט״מ לשלם
לישנא 7קרא הכול ישיב רשע נזילה ישנס דמשלם משוס גזל כמיי׳פכב״ח משוס'דביזילה ׳לאייש לחוש
שמא’ירגיל'־ עצמו בכך כדברי כב׳יח.
אחר שכבר גזלה טכ״ל כרא״ש וז״ל כעור בח1״מ
הי׳ שנ״ט ואסור לגזול אפי׳ ט׳ימ לשלם וכתב א״א
כניס ’הדברים שכתבתי עד כה יהי׳ תורת
כעולה דבגניבה לעולם אסור מן התירה בכל
דל וכו׳ כל דברי הרא״ש המל דהיכא שמזכה לו ט״י
אופן
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א,יפן שיהי׳ אפי׳ ט״מ למקני או ט״מ לשלם תשלומי
כפל ואפי׳ בנונב את שלו (טיין מ״ש לקמן) ובנזילה
כיכא שמחשרו ממון אשור מן התירה דילפינן מאונאה
ורביח כנ״ל והיכא שאינו מחסרו ממון כגון שנוטל
פ״מ לשלם לו אחרת כההיא מטשה רדוד אז אט״ג
דליכא א־ש־ד מן התורה משים גזל מ״מ אשור ונקרא
רשע מדברי קבלה מקרא ;דיחזקאל והיכא חכות 'הוא
לי ומזכהו ט ׳י אחר אז ליכא שום אישור דליכא
למ^לן} מגניבה דאסוף 'אפי׳ בכה״ג דאיכא למפרך
דווקא בגניבה אשור משים שלא ירגיל טצמו בכך
משא״כ בגזילה כנ״ל בשם הב״ח והפרישה ,ובע״מ
למיקט דג״כ אינו מחסרו ממון ליכא ג״כ משום גזל
ממש מן התורה ואפשר דגם אינו בכלל רשע,דקרא
דיהזקאל וכההיא דדוד דהתם איירי שלוקח השעורים
לעצתו משא׳כ בט״מ למיקט דנוהן לו חפץ זה ממש
בחזרה ואינו מתהנה בו כלל רק שרוצה להקניטו.
ךיך,״ £נראה דבגוזל ט״מ למיקטאט״ג דליכא משום
גזל דהא אינו מחשרו ממין ואפי׳ אמרינן
דליכא גס משוס חבול ישיב רשע רק כשמשלם לו חפץ
אחר אבל לא כשמחזיר לו אוחו חפץ ממש ולא
נתכוון מטולם לגוזלו ולא מתהנה בו כלל מ״מ אסור
מ; התורה מטטם אונאת דברים המבואר בש״ס ב״מ
דך נ׳־ח ובש״ט חו״מ הי׳ רכ״ח דהוא דאורייתא טיי״ש
והכא נמי בגוזל ע״מ למיקט טכ״ם אונאת דברים
הוה שמקניטו ובאמת גס בגונב ט״מ למיקט ג״כ
אסור משים אונאת דברים וטיקר קרא דלא תגנובו
היא בגונב£ע״מ לשלם וכו׳ ,ולזה העירני גם ידידי הרבני
החריף ובקי טובא החכם השלה מוהר״י ד״ר
הי״ו ראש חברת "סיני" בקודש קהל פראג
יצ״ו ודוגמא לזה כתב בספה״ק אוה״ח בפ׳ בהר דאף
דבקרקטות ליכא אונאה מ״מ איכא בי׳ משום אונאת
דברים דהוא נ״כ מ; התורה דכשמאנהו בקרקעות
טכ״פ לא פחות הוא מאונאת דברים טיי״ש מחק
דברי קדשו ומביאו כמנ״ח בסי׳ של״ח וכתב טליו
דפח״ח וש״י.
דממה שכתב הש״ך בסי׳ שנ״ט לתרץ
קושיית הב״ח מגניבה דאסור אפי׳ ט״מ
לשלם תשלומי כפל דזכות הוא לו דהחס מיירי כשאינו מזכה
לי ט״י אחר דאם מזכה לו ט״י אחר מיד לאו גניבה מקרי כיון
שהאחר יודע וכתב שתירוץ הב־׳ח דוחק משמט דש״ל
להש״ך דגס בגזילה אסור אפי׳ כשאינו מחסרו ממון
כמו בגניבה ורק היכא שזוכה לו ט״י אחר לאו
גניבה ולאו גזילה מקרי וצ״ל דס״ל דילסינן גזילה
במה מצינו מגניבה דאסור מן התורה בכל אופן
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שיהי׳ שלא ירגיל טצמו בכך' ולא ס״ל החילוק דהב״ח
כנ״ל והנה הב״י טל מ״ש הטור בשי׳ שנ״ע ואסיר
לגזול אפי׳ לשלם ציין להא דא־חא בש״ס מס׳ ב״מ
דף ס״א לא חגנובו ט״מ למיקט לא הגנובו ע״מ
לשלם ואח״כ הביא הא דב״ק מטשה דדוד ומדציין פה
להא דב״מ משמט דס״ל ג״כ דגם בנזילה אסור ליזול
אפי; כשאינו מחסרו ממון והוא מן התורה כמו
בגניבה.
אני ג״כ בכובש שכר שכיר ע״מ למיקט
חטשיק מי
אם עובר אלאו דלא
אמרינן דכמו בגניבה דממשמטות קרא דלא חגנובו
משמט דאסור לגנוב ככל אופן שיהי׳ כמו כ; משמעית
קרא דלא תעשוק או משמעות קרא דלא תגזול
דמוקמינן לי׳ לכובש שכד שכיר ג״כ משמט בכל אופן
אפי׳ היכא שאינו מחסרו ממון וכובש ט׳מ למיקע
ולשלם לו אחר שטה ובכאן אזדא לי׳ סברת הב״ח
והפרישה דבגזילה ליכא איסיר דגזילה רק כשמחסרו
ממון דהחם ליכא למיחש שמא ירגיל טצמו בכך דכיון
שהוא דבר בפרהסיא דהכא גבי כובש שכר שכיר הוא
דומי' דגניבה ושכיח לי׳ דמאן יודע אס חייב לו
דאאשר שכבר שילם לו ומי יודע מי הוא כצדיק
ומיין ברמב״ס פי׳א מהלכות גזילה הלכה א׳ כל
הגוזל מחבירו שוה פרועה טובר בלא תעשה שנאמר
לא תגזול ובהלכה ג׳ כתב א־זהו גזל זהו כלוקח ממון
אדם בחזקה כגון שחטף מידו וכו׳ והקשה כה״מ
והלח־מ דהא האי קרא דלא תגזול אתי לכובש שכר
שכיד ולא לגזלן ממש דלמשקנת כש״ש בב״מ ס״א
ילפינן לי׳ מאונאה ורביח ותירץ שם כלח״מ דמ״מ
אחר דאתי קרא לכובש שכר שכיר ילסינן מני׳ גס
גזל ׳לטנין גזל טכו״ס דמותר טיין בתום׳ ב״מ ס״א
בד״ה לטבור טיין בלחי׳מ שם א״כ י״ל דגם בגזילה
ילפינן מלא תגזול ממשמעות קרא דאסוד אשיי ט״מ
למיקט וט״מ לשלם בכל אופן שיכי׳ כמו בגניבה
ואט״ג דקרא לכובש שכר שכיר אתי מ״מ גם לגזל
אחי לגזל עכו״ס דמוחר כמ״ש כחוס׳ וה״ה לזה דנילף
מסתימת לשון דאפי׳ בגזל שאינו מחסרו ממון אסור
וצ״ט בזה דא״כ אמאי לא משני הש״ס דקרא להכי
הוא דאתי כנ״ל.
ךק-ל^ר דברי כח״ח הג״ל דכחב דממשמטוחי׳ דקרא
דנאמר בלשון רבים יליף לי׳ איסור גניבה
ט״מ למיקט וט״מ לשלם כנ״ל לא מצינן למידרש מלא
תגזול או מלא תעשוק אפי׳ ט״מ למיקט דהם נאמרו
בלשון יחיד אם לא שנאמר דילפינן גזל ועושק מגניבה
במה מציגו וצ״ט.
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 £♦"£1המריר! במציה רכי׳ר הבאתי דבריו למטלה
דהא רבן בג בג במס׳ ב״ק דף כ״ז דאסור
יכנס לרשות חברו ליטול אח שלו כדי שלא יראה
טליו כגנב הוא מן התורה וכוה בכלל לא חגנובו
דדרשינן דט״מ למיקט וט״מ לשלם ג״כ אסור והיינו
דמשמטות דלא חגנובו משמט איסורא בכל טנין דבריו
חמוהין לי מאוד דהנה •הלזיס׳ שם והגהות אשר״י
כתבו דהיכא שיש לו הפסד מותר ליכנש לרשות חברו
ליטול אח שלו ואי מןץהאורה הוא אץ אפשר לחלק
בי; יש הפסד לאי; הפסד אם הוא בכלל לא חגנובו
הלא אסור בכל טנין אלא ודחי דרין זה הוא רק
מדרבנן דאין זה בכלל לא הגנובו דאי! כאן שם גניבה
כלל אפיי לפי שטה דשלו היא נוטל ואין כאן חשש
דשמא ירגיל טצמו בכך שכתב הרמב״ם והטור בטטס
איסור דט״מ למיקט אלא דרבנן אסרו משום כדי
שלא יראה טליו כגנב והיכא דא־כא פסידא לא אמרו
כיו; דקיי״ל טביד אינש ד-נא לנפשי׳.
הראי׳ שהבאתי לטיל בד״ה וטכ״פמש״ס
הנ״ל דיש חילוק בין גניבה וגזילה בט״מ
למיקט ובט״מ לשלם אינו מוכרחת דהתס אינו רק
איסור דרבנן בגניבה משום שלא יראה כגנב ובנזילה לא
שייך טטם זה משא״כ בט״מ למיקט ובט״מ לשלם
דבגניבה אסור מ; התורה אפשר דגם בגזילה אשור
ולא כשברח כב׳־ח שמחלק.
קושיית הב.״ח שהקשה מהא דסי׳ שנ״ש
דכשמזכה לו דבר אחר שהוא יותר שוה
מותר ליטול שלא ברשות משים דזכין לאדם שלא
בפניו ומ״ש בגניבה בסי׳ שמ״ח דאסור אפי׳ ט״מ
לשלם תשלומי כפל ובכל טני! אפי׳ היכא שיגיט לו
זכות אשור נראה לי דלא קשה מידי דטיקר ההיתר
הוא בסי׳ שנ״ט ליטול שלא ברשות דאמרינן זכות
הוא ובודאי ניחא לי׳ והוא אינו נוטל בשחר במכוון
רק שהבטה״ב אינו בביתו ואמרינן בודאי אס הי׳
בביתו הי׳ מרוצה משא״כ בגניבה שהוא בסחר איך
תאמר שזכות הוא לו וניחא לי׳ הלא ממטשה הגניבה
שהוא בשחר ניכר שיודט הגנב כלא ניחא לי׳ ואפ״ה
נוטל וזה ברור ופשוט ,ובפרט האי תשלומי כפל
פירש״י כגון שרוצה לההנוחו ואינו רוצה לקבל וגונב
כדי לשלם לו כפל והאי לאו זכות הוא לו דכא אינו
רוצה לקבל שיכנה אותו ,ומ״ם אף אי נימא דגם
בגזל יש איסור ט״מ למיקט טכ״ז לפט״ד לא קשה
קישייח הת״ח מהא דברכח אובד טלי חבא שגזל
שדה מיתומים ומשביחו במס־ ב״ב הנ״ל דלטני׳ד
הדבר פשוט דלא שייך ט״מ למיקט אלא במטלטלי!
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אבל לא נקרקט דאינה נגזלת ואפי׳ יורד לתוך פדה
חבירן ומשביחה מה גדלה יש כאן ומילה נקרקט
הוא רק כשיורד ואוכל כפירות כמבואר ברמב״ם פ יא
מגזילה ואיוב לא אכל הפ־רוח אלא נתנם להם אלא
שטד זמן כפירות היו 1מוסבים שמשביחס לטצמו
בתורת גזל ולהכי קרי לי׳ גזל וכפירש׳־י שם שהי׳
סבור שאבד שדכו וזה ברור.
נחזור לסתירת הש״ש דלכאורה לפי מה
שהטלנו דממשמטוח קרא דלא תגגיב ילפ׳נן
דבכל טנין אסור לגניב כדי שלא ירגיל טצמו לכך
ואפי׳ לדבר מצוה כמו שפרש״י לשלם כפל דאיירי
שרוצה לההניתו ואינו רוצה לקבל וטיין בלח״מ שכתב
דהרמב״ס לא הי׳ לו גירסא בש״ס ט״מ לשלם תשלומי
כפל טיי״ש מ״מ נראה לי ברור דגם הרמב״ס מודה
לכלכה כדמשמט מלשונו שכתב הכל אשור שלא ירגיל
טצמו בכך א״כ נתחזק טיד יותר סתירת הש״ס דאין
לחלק ולומד דלשתס בני אדם אסור לגנוב בכל טנין
ולח״ח כגון רב ששח כותר לו כדי לברד כדבר שכם
חשודים חדא דהוא אמר לשמטי׳ זיל גנוב ותו דקרא
סחמא כתיב לא חגנובו דמשמט בכל טנין ומה לי
סחס בני אדם ומה'לי ח״ח או רב כגון רב ששח.
נראה לי בישוב סתירה הנ״ל בשנחלק בין
טשייח מציה בין אפרושי מאיסורא דלגנוב כדי
לטשות מצוה כגון שרוצה ליהן לו צדקה ואינו רוצה
לקבל וגונב ממנו דבר מה כרי לשלם לו כפל אסור
משא״כ לגנוב כדי לאפרושי מאיסורא כההיא דגיטיןז
במטשה דרב ששח שהי׳ ' רוצה להפריש הריש
גלוחא שלא יסמוך טצמו בטניני כשרוח טל כטבדים.,
וכדמות ראי׳ נראה להביא מהא דחנן במש׳ שבת
דף מ׳ ט״ב ארבב״ח אר״י בכל מקים מותר להרהר
חוץ מבית המרחץ ובית הכסא וכו׳ ואפרושי מאישורא
שאני חדט דאמר רב יהודה אמר שמואל מטשה
בתלמידו של ר״ס שנכנס אחריו למרחץ ובקש להדיח
הקרקט ואמר לו אין מדיחין לסוך לו קרקט אמר
לו אין סכין אלמא אפרושי מאיסורא  .שאני הרי
אט״ג דד״ת במקום הטינופת אסור מן התורה מש־ם
דכחיב והי׳ מחניך קדוש טיין בש״ס ברכיח דף 'כ״ה
ט״א דהוא מדאורייתא וכדכחב הב״י וכרמשמט בש״ט
א״ח מסי׳ ט״ו טד סי׳ פ״ה בכ׳־מ מיי״ש ואם־־ה ’כדי
לאפרושי מאיסורא שרי ואפי׳ לאפרושי מאיסורא
דרבנן דאמר לו אין דחין דאסור רק משוס חשש
אשוויי גומות טיי״ש ברש״י והנה הא פשיטא לי דמשוס
כדי לטשוח מצוה אפי׳ מצוה שאין בו טנין קדושה
כגון צדקה או כדומה אשור להורות בבית הכסא
ובית

ועתה

ףךקר׳

שאלות ותשובות

טימן י״א

כפי אהה

יו

I

ובית כמרחץ דלא שרי רק משום אפרושי מאיסורא מאיסורא מוהר לגנוב דבר מה כדי לברר דבר כנוגע
וטיק כהי׳ פ״ה באו״ח במג״א סק״ד דה״ה אס נכנסה בכשרות כנ״ל בהשאלה אבל בודאי היכא דליכא משום
בלבו אשה מוהר .להרהר שם נדיח דהוה לאפרושי אפרושי מאיסורא אנשים אחרים אסור לגנוב אפי׳
מאיסורא א״כ י׳יל דה״ה הכא בנ״ד נמי לגנוב כדי ע״מ להחזיר ואפי׳ רוצה להפריש אה החשוד מאיסור
לאפרושי מאיסירא כמן דההיא דרב ששה שפיר דמי .או מממון של אחרים אפשר דג״כ אסור לפעייד
יש לתרץ דהא דרב ששה גבי ריש גלוחא דכאן ליכא למימר חטא בשבל שיזכה חברך כיון שהוא
הוחר לו לגנוב קדי לאפרושי מא־סורא מטפס פושע ווכדכתבו החוש׳ בשבת דף ד׳ ובט'רובין דף
דאמרינן בש״ס מם׳ טירובין דף ל״ב בחבר שאמר ל״ב דהיכא דפושט לא אמרינן חטא וכוי ואע״ג
לשם הארץ צא ולקט לך« חאנים מחאניזי ד ם "ל לרבי דלהורוח הוראה בדה במקום טינופת דשרי ה־כ א
אריח ס־׳
דיהרים החבר מפי׳ שלא מן המוקף כדי שלא יאכל דאיכא לאפרושי מאיסורא כדקיי״ל בש״ט
השם הארץ טבל ואמרינן ניחא לי׳ לחבר למעביד פ״ה אטי׳ג דההוא שרוצה לעשות איסור פושט הוא
איסירא קל״לא ולא לעביד הטם הארץ איסורא רבה ומ״מ מותר להרב למטביד איסודא ולהורות במקום
וטיק במג״א סי׳ רנ״ד דהכי קיי״ל דאמרינן חטא׳ הטינופת כדי להפרישו מאיסורא ובכה״ג נ״כ ליכא
בשביל שיזכה חברך כיכא דלא פשט טייש״ה והנה למימר חטא כנ״ל בשס החוס׳ וכן פסק המג־׳א בסי׳
המל״מ .בפ״י מה־ תרומות הלכה י״ז הביא כמה ראיות רנ״ד וצ״ל דהתס שאני דהכי קבלו דלאפרושי מאיסורי
דהפרשה הדומה שנא מ; המוקף הוא מדאורייתא שדי להורות הלכה בבית ככסא ומרחץ או שיש איזה
טיי״ש ואפ״ה אמרינן לו להחבר חטא כדי שיזכה טטם אשר אנן לא נדע וליכא למילף מהחם לדברים
מברך ילא יכשל באיסור טבל שהוא איסור חמור אחרים כגון לנדון דידן דחובה עלינו לקבל כללא
במיתה א״כ הכא נמי הי׳ ניחא לי׳ לרב ששה לטבור דהש״ס ופוסקים דהיכא שהוא פישע אין לגו לעשות
טל איהורא דלא הגנוב כי היכא להפריש דבי ריש אפי׳ איסורא זוטא כדי להפרישו מאיסורא וכנ״ל
גלוחא שלא יסמכו טצמם טל השבדים דטבדים יוכלו והנלפט״ד כתבתי ומ״מ אין לסמוך טלי למעשה בשגם
להכשילם באיסור אבר מן החי כ ■׳פ וכן בשאר אי סירק שיש לומר כמ״ש למטלה דרב ששח נטל רשות ליקח
מה שלבו מפץ מן הריש גלוחא והגניבה הי׳ רק שלא
 ,לטולס.
יש לומר דהחם בטובדא דבי ריש ירגישו הטבדים דבכה״ג ליכא רק איסור דרבנן כבן
גלוחא טס רב ששה איירי אפשר בג בג דאסיר ליכנס לחצר חברו ליטול את שלו כדי
"דרב ששה נטל רשות מבי ריש נלוחא שיוכל ליקחלו שלא יראה טליו כגנב ובמקום פסידא כתבו התום׳
כל מה שלבו חפץ כדי שיברר הדבר כדקאמר לי׳
והגהות אשר״י דמותר וה״ה דמשים לאפרושי מאיסורא
ריש גלוחא לרב ששה מי יינור והשיב לו השתא ולברר שחשידי טבדי דרייש גלוחא ג״כ מותר דלא
מחווינא והא דא״ל זיל גנוב כיינו מכטבדיס שלא פחות הוא מהפסד אבל בלי רשות בטהי׳ב לגנוב דבר
ירגישו דאז יטלה טל דטהס שרוצים לחקור ולדרוש מה אפי׳ ט״מ להחזיר לו והכוונה הוא רק לברר
עליהם ויזהרו בטצמס אלא דאפ״ה יש איסור מדרבנן
איזה דבר צ״ט עוד.
כדאמר ב; בג בג בש״ס ב״ק דף כ״ז הנ׳־ל לא יכנס
אדם לתיך חצרו של חברו ויטול אח שלו כדי שלא
יראה עליו כגנב וכן הכא כיון שא״ל גניב שלא ידטו
העבדים איכא ג״כ חשש שלא ■יראה בטיני טבדי דבי
במעשה שבא לידי במי שצריך לחקור
בב״ק
ריש גלוחא כגנב מ״מ הלא כהבו ההוס׳ שם
ולדרוש איש אמד בטניני כשרות
כ״ז והגהוח אשרי דבמקום פסידא מוהר וכמ״ש למטלה אם רשאי ומותר לו לומר שקר דהיינו לשנות דבר
מה כדי שבזה יעמוד טל הדבר.
וה״ה משום לאפרושי מאיסורא.
מלשין זיל גנוב דאמר רב ששת משמע
ראשית כל אראה לבאר אם יש איסור מן
התורה לומר שקר סתם שאינו נוגט כלל
גניבה ממש היינו שנטל בלא רשות וט״כ
ל״ל דכוחר לו משום כדי לאפרושי מאיסורא כטין
לדררא דממונא .ולמשל מי שהוא בין אנשים ומתפאר
מה דאמרינן לטנין ד״ה במקום טינופת או מטטם עצמו שיש לו ביח גדול בטיר אחרת או שאומר שיש
חטא בשבל שיזכה דבי ריש גלוהא שלא יכשלו באיסורים לו ידיעה באיזה חכמה או ׳'מלאכה ובאמת אי; לי רק
כנ״ל וממילא איפשט
גם ספיקן דכדי לאפרושי רוצה שיחזיקו  :אותו  -לאיש ׳חשוב ויכבדו-אותו לרוב

ערך

ובפשטות

סיט! י״ב.

נםתפהתי
ךק^ךק

עשרו

שאלות ותשובות

כפי אהר!

סימן י-ב

גישרו או לגודל ידיעתו וכאלה כרבה אופנים שאין
בהה דררא דממונא כלל ,והנה בס׳ קדושים כתיב
ולא תשקרו איש בעמיתו אמנם כש־׳ס במס׳ בבא
קמא דף ק״ה ט״ב מוקי להאי קרא לאזהרה כשנשבע
' לשקר בפקדון טיי״ש ובס־ משפעים דכהיב מדבר
שקר תרחק עיי! בש״ס מס׳ שבועות דף ל׳ ול״א
דמוקי לי׳ אזהרה להדיין נכצוה דברים ואזהרה לתלמיד
היושב לפני רבו בדי; ואזהרה להעד ואזהרה להבעלי
דינין בכמה דברים ^טיייש והובא בעור חו״מ בסי׳
כי׳ה ובהגהת רמ״א ובש״ך סי׳ ע״ה עיין בפת״ש שם׳
ולפי אוקימהת ש״ס הנ״ל ולפי משמעות הקרא איירי
דוקא בדררא דממונא אבל לומר שקר היכא שאינו
כלל לדררא דממונא ליח דיי; ולית בעל דין וליח
עדות מנ״ל איסור מן ההורה ,והנה מצינו לחז״ל
נמס׳ ב״מ דף מ״ע ע״א שדרשו מקרא דכתיב בס׳
קדושים הין צדק מה ח״ל כין צדק והלא הין בכלל
איפה הי׳ אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו
שלך צדק אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה
ואחד בלב ודל רשי׳י הן שלך כלימר כשאתה מדבר
הן או לאו קיים דבריך והצדק אותם ,שלא ידבר
אהד בפה ואחד בלב בשעה שהיא אומר הדבור לא
יהא בדעתו לשנות לאחר זמן וכו׳ ועיין ברמב״ם פ״ה
מה׳ דעות הלכה י״ג שכתב דרך ח״ח להיות מו״מ
באמונה אומר על הן הן וטל לאו לאו וכו׳ והיינו
כך דישן שלך צדק ולאו שלך צדק כדציין הטין משפט
וכתב המנ״ח במצוה רנ״ט דלא דוקא ח״ח אלא כוונתו
דת״ח צריך להיות מדקדק ביותר אבל באמת כל
ישראל מוזהרים ע״ז כמבואר בדיריו בה׳ מכירה ס״ז
הלכה ח׳ והא דלא ידבר אחד בפה הביא הרמב״ם
בפ״ב מה׳ דיעוח הלכה ו׳ עיי יש והנה לסי הנראה
משים ורש״י כנ״ל כאי דרשא איירי ג״כ בדררא
דממונא שלא יחזור בדבורו ושלא ידבר למכור או ליהן
לו דבר מה ובדעתו שלא למכיר ולא ליחן ואין בכלל
זה עוד מי שמשקר בדבר שאין נוגע כלל בדררא
דממונא ולא יגיע מזה שום כפסד לשוס אדם ,ובש״ס
מס׳ חולין דף צ״ד ט״א איתא אמר שמואל אסור
לגנוב דעת הבריות וכו׳ חני׳ הי׳ ר׳ מא־ר אומר אל
יסרכב אדם לומד לחברו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו
הועד וכו׳ עיין שם כמה אופני גניבת דעת ורציתי
לכאורה לומר דגם בנדון דידן כשהוא משקר לומר
או שיש לו ידיעה באיזה
בעיר אחרת
שיש לו בית
חכמה או מלאכה כוה בכלל גניבה דעת דגונב בזה
דעת הבריות אמנם ז״א דכא רש״י שם כתב הטעם
דאסור לגנוב דעת משוס דחבירו יחזיק לו טובה

בחנם עבור כטוב שרוצה לעשות עמו וזה לא ""ו
בנדון שקר הנ״ל דאטו משום שהוא עושר או חכם
בידיעה או במלאכה יחזיקו לו טובה .בחנם ובאמת
אם הוא באופן שיחזיקו לו טובה עי״כ פשיטא לי
דהוה בכלל גונב דעת כהחם עיין בחו״מ סי׳ רכ״ח
ואני דן באופן דליכא משוס החזקת טובה כיינו שלא
יחזיקו לו טובה דאז ליכא משים גניבת דעחכדמשמע
בזה
במס׳ דרך ארך פ״ח ומפירש״י הנ״ל
מסתפק

אני גם בגונב ו-״^דעת אי א־כ^

איסירא

דאורייתא ומאיזה קרא וליכא למימר דהוה בכלל
אונאת דברים דהוא מדאורייתא בש״ס מס ,ב״מ דף
נ״ח טיי״ש מקרא דלא תונו דהא קאמר כחם כש״ס
גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו וזה
בממונו והא בגניבת דעת אין שום אונאת הגוף אלא
דאסור משים שהוא יחזיק לו איזה טיבה ט״י כך
ויהי׳ בחנם כמובן ולית בי׳ אונאה והקנטה כלל
ומה״ט ג״כ ליכא למימר דאמירת שקר סתם שאינו
נוגע בדררא דממינא יהי׳ אסור מקרא דלא תונו
דקרא איירי כשמאנהו בדברים ומקניטו ולא כשאומר
לחבירו שקר ולא איכפת לי׳ לחברו בכך כי לא יגיע
לו שוס הפסד ועגס צפר מה אינאה יש בה ;ולכן
הי׳ נראה לי לכאורה' דגניבת דעת הוא רק איסור
דרבנן וכמו כ! אמירת שקר סתם שאינו נוגע כלל
לדררא דממונא ולא יגיע מזה שוס הפסד וצער לאחר
הוה ג״כ רק מדרבנן.
נראה דהוה בכלל מה שדרשו מז״ל ב־״ס
ב״מ דף מ״ט הנ״ל .הין צדק שיהא הן
שלך צדק ולאו פלך צדק ואע״ג דרש״י מפרש לה
לענין ממונא כנ״ל היינו משוס דהש״ס החם איירי
בהכי אבל באמת גם זה בכלל הן שלך צדק שלא
ישקר אפי׳ בדבר שאינו נוגע לדררא דממונא והיינו
שכתב הרמב׳־ם בפ״ה מה׳ דיעות הלכה י״ג אומר טל
לאו לאו ועל הן הן וכוונתו טל דרשת חז״ל כין צדק
שיהי׳ הן שלך צדק ולאו שלך צדק והיינו שלא יאמר
טל הן לאו וטל לאו הן וכל דבר שבעולם הוא בכלל
ה; או לאו ואפשר דהוה מדאורייתא דדרשא גמורה
הוא ועיין במנ״ח מציה רנ״ט שכתב כן דדרשא זו
הוא דאורייתא עיי״ש ראייתו ואפשר לומר דגם
איסור גניבת דעת הוא מקרא זה דכין צדק
שיבי׳ כן שלך צדק והיינו כשאתה נותן לאחד

אמנם

סתם

והוא

חושב

שכשר

הוא

יהי׳

באמת

כשר

וזה אפי׳ לטכו״ס כדאיתא שם בש״ס וכשאתה מסרכב
בחבירך שיאכל אצלך ואחה יודע שבשום אופן לא
יאכל אצלך אין ה! שלך צדק ויותר יתכן לומר

דגניבת

לב
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לחחכס אבל הגע׳ דקאסר ולא היא אי מטוי לסד מידג דייג משווע ודאי דקי״ל
לדינא דלצלי לא געי משיכה כלל וכמיש הראיש ושפיר בחב רש׳י דשסדי׳ בשפירא
מישר אפילו בלא חתיכה ומליחה כנלע״ד ודו״ק יעמ״ש לקמן 5
1ב"1״ה כעי לחמומי נחרייהו כד' דהכא בהמה בהייה פריקי מיסרקא כי'
מעעס זה היה ראוי לאשור מדאורייתא כמו בחרבא דתישי משני דלעיל
ואפ׳ה כתבי שפיר דחנרטה לא הוי אלא מדרבק ממעש הראשין דשלב אשר
רחמנא ילא חיטי! יעיין ברא׳ש דשם הלשין מדוקדק יושר 5
ע״כ בגט׳ וחכיא נאמנים עליו ועל החלב והרעבים זיל בם*ז מהל׳ מאים
הל׳ ז׳ כתב נאמנים העבשים על ג״ה כמו שנאמניס על החלב
יעמד בב״י על לשק זה לאהה ענין תלה ביה בחלב עיש מיש בזה ובפיז סיף סי׳
שיה • ולמטר דטונתו היא ע׳ם מיש מיד אתיז ואין לוקחק בשר מכל אדם אלא
ממי שהוחזק בכשרות והוא מהנס' דע״ז ע״ש נהה׳מ לזה הקדים תחלה דהענחים
נאמנים על נ׳ה רק כמו שנאמני׳ על החלב וכמו דבחלב שהיא אישיר דאירייתא
• -אינו נאנק רק מי שמוחזק בכשרות כמו כן נגיה אטיג דלא ממיר אישורי׳ כמ׳ש
התום׳ אס׳ה אין לוקחים רק עמי שמוחזק בכשרות כניל וק׳ל ועמ״ש עוד לקמן:
בתום ,בדיה רישא בטבשא ובה״ג כתב האי מאן דמעוי רישא ט' ונראה דגם
חישק שבלתי אמרין אס לא חשק ט׳ וכדברים האלה כתב ג’כ הרא״ש
זיל וכתב הסריח אעיג דלצלי כתב הראיש דאיצ חתיכה מ״ע גבי מליגה כ׳ דגם
תועין שבלתי אמרין אם לא חתכן דמפליג בין צליה למליגה עיש • ואנטי לא ידעתי
 pvנזכר כלל מליגה בדברי הרא׳ש הא הוא כתב  pעל דברי מיג שכתב האי
מאן דמטיי רישא והיינו בצלי • וראיתי לרש״ל בישיש סי׳ ייב כתב דדברי הראיש
דסכא הוא לפיסת ר״י בעל התו׳ עיש הוא דוחק גדול ונס דא’כ איך כתב העור
נסי׳ ס״ה דמשקנת איא הרא׳ש כשיעת הנאינים דצלי א״ 5חתיכה טק דאדרבא
במסקנת השיגיא כתב כדברי ר׳י בעל התו׳ ולעניד בדעת הראיש זיל דהנה בלאיה
כתב מתחלה דיש לחלק בק מזרקי שהגיטן מופשעק עיג האש ובק חיטין שביד
שהם מובלעים בתיך הבשר ואיק עיג האש וא'כ אף שמסקנתו דגם חיסק של יד
ושבלחי א’צ חתיכה מ'מ היינו רוקא אם הלחי מופרד בפ׳ע דאז האש שולם בב׳
צדדי הלחי אבל אש הראש סלו שגם שיש בתוכו עצמות הרבה ומוח ואין האש
שילכו רק בצד א' בכל לחי וכל ט האי תו לא אמריק דהאש שואב הדם שבתוך
החועק כיו! דנלא״ה הס מובלעים בבשר ולכך לט דברי נה״ג שכתב האי מאן
דמטוי רישא דהיינו טלו כאחד כתב הראיש שפיר דגם חושק שבלתי אסורק בלא
חתיכה וזה ג'כ דעת המתבר נש׳ע סי שיח סעיף ה׳ וא״צ לחילוק הדרישה
שהביא השיך בפיק יו׳ד ע״ש כנלעיד ונטן ז
ובדה נאמנים עליו ועל החלב ס׳ ובחלב נגד אע״ג דאיכא ביה סרחא עסי
מנגיד לר״י מ״מ ליח ביה ערחא כמו בגיד לר'מ עביר משמע נמה
דבדבר דאית ביה סרחא סובא כמי בגיד לריח מזדה ר׳ יהודא דאין נאמנים
לכאורה קשה סובא דא'נ היכי אמר רב נחמן בזמן הזה נאמנים והיינו דסברי
כר*מ והשתא לדרט יהודא מהימני ואמאי מהימני הא טון דדינא הוא כרינו
איכא טה ערחא סיבא וכמאן ם״ל לר״ג דפסק דנאמנים הא לר*מ לא מהימני
ור׳י דשיל דנאמנים הייט משוש דלדידיה ליכא ערחא דסיל דת’צ לחסע אבל כיון
דדינא כר*מ דצריך לחעס גם לר*י י׳ל דאין נאמנים ועכצילדסיללרב נחמן דטון
דסיל לר״י דגם בחלב נאמנים אסיג דחמיר איסורי׳ ואיכא טה נמי טרחא ממילא
דהיה בדבר דלא חמיר איסוריה כ'כ דאף דאיכא ביה טרחא עט נאמנים לר׳י
דשנים אלי שקילים הס כמ׳ש התו׳ אליבא דר״מ ונפרע לסמיש נחו׳ בהא דקאמר
הגע׳ היק אק נאמנים עליו ועל החלב דמדלא קאמר חסורי מחסרא והיק משמע
דאינו מגיה המשנה רק דקאמר דא*צ למיתני כלל בדברי ר״מ דאין נאמנים על
החלב דטון דקאמר דאקנאמנקעל הגיר מכיש בחלב דחמור איסורה עישאיכ
טון דסיל לר״י דנם על החלב נאמנים א'כ מכיש דנאמניס על הגיד אף לדנא
דרימ דאית ביה ערחא סובא והא דכתבו התו׳ דלהט נאמנים בחלב לר״י משום
דלית בית ערחא כמו בגיד לר״מ היינו מפיס דאס היה גם בחלב עראא סובא
כמו בניד לריס לא היה נאמנים גס לריי טק דאית ביה תרתי לגריעותא דחמיר
איסורי׳ ואיה ביה טרחא כויבא אבל בחדא לגריעותא דהייט תמיר איסורי׳ למיד
או ערחא סובא לחוד כמו בגיד לדינא רר״מ נאמנים לרב יהודא ולהט אמר רב
נחמן שטרדבזה״ז נאמנים דמה הלכה כר׳י דהיינו חכמים דמתני׳ ואיש ובזה
יתיישב דבט הרמביס שהבאתי למיל וכן הוא דברי המור שכמס נאמנים הטבחים
על גיה כמו שנאמניס על החלב יכחב הט״ז בשי׳ ס״ה סיק ז׳ דטונתס אף טש
יותר טרחא מיה מטאר אפיה נאמנים והפיס כתב עליו דמ'מ איך יתיישב
למאי חלה זה נזה עיש ולפמיש יתיישב שפיר רבאו לתקן לט מה דקייל לדינא
דכר’מ דבעי חסיטה ואיכא ערחא מובא א*כ אמאי יהיה נאמנים דהא מחכמיה
לא שמעיק דנאנוניס רק לסי טעתם דלא בעי חעינוה לזה כתט דמ״מ נאמנים
כמו שנאמנים על החלב אעיגדחמיר איסורי׳ ממילא דהיה וכיש דנאמניס צג׳ה
אף טש בזה יוחר ערחא וכמיש כנלפיד נכון מאוד ודו״ק:
ואבע״א במקום שאק מכריזין גזרה שמא יחננה לו בפני
דף ציי
ישראל העיז זיל שם כתב דהחשש הוא שמא הישראל יודע
האמת דבהסה זו כשרה היא ולכך יקנה מהעסיס עיש נסיק ה׳ ובס׳ע ־ ולעניד
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נראה דא״א לומר  pדא*כ מאי פריך כלל חתוכה נמי לישרי לי׳ דהא לא אתו
מיזבן מינה הא מעיקרא לק״מ דאכתי איכא חששא לאותן שיודעים פלא היה כלל
מרפות במקילק בזמן ההוא ויקני ממנו ואין לומר דיש חשש דהנכרי הביא הבשר
ההוא ממקום אחר דא*כ במקיס שמכריזין ולא הכרחו נמי יהיה אשור מהיע
אלא ודאי דא*צ לתיש לזה ועכצ׳ל דבמקים שאץ מכריזין בכל ענין אשרו לקנות מן
העטים אפי׳ אם יודע שאין כאן ערפיח מחמת לא סליג יעיין בחביש בשי׳ ש״ג
אית ך״ג וא׳כןאפי׳ בפני ישראל נעי הא ליכא חששא אלא ע*כ דהאיש-ר בפני
ישראל הוא כשאיער לו יש-אל המימי בפירוש דכשרה היא כמים הה’מ והש׳ע שש
וכ’כ התיש׳ לקמן ע׳ב דבזה חי לא שייך לאשור משום לא סליג כיון דשומע בעצמו
משי המימי דכשרה היא .ובזה איש ג'כ הא דהוצרך הגס׳ להך גזר׳ דשמא נתן
לי בשני ישראל ולדברי העיז הנ׳ל לא היה צריך לבא לידי גזרה רקדלהכיתני
במיני׳ שלמה דבזה מותר בכל ענק אבל בחתיכה אשיר בפני ישראל ל8מא יהיה
יודע הישראל דכשרה היא ויקנה מענו אבל להכיל איש דאף בפני ישראל אשור
לקנות ממני אא'כ שימע מהמוכר בפירוש דבשרה היא ואיכ ה'מ למיתני אף
בחתוכה דמותר לשלוח לו ולא יאמר בפירוש דכשרה היא להט הי צרך הגע׳ לבא
לידי גזרה דשמא ישן לו בפני ישראל ויאמר לו דכשרה היא כנלע״ד ודויק עיק
__________________________
מאיש ועמיש לקמן
מהלי ״״ -
בל״מ בפ״י ״■״
״ ״
ולא יאמר לו שיך שק מסך ריקן ואס בשביל כמדו מותר • לכאורה משמע
דקאי גס ארישא דלא יפתח לו חטות המטרות לחטט דאם בשביל כבידו
מותר ומשיה תמה הכ'מ על הרמביס ז״ל בסיב מהל׳ טעית היל שהשמיט זה
גבי דינא דחיית מיש • ולמיד נראה דהרמבים ס׳ל דהך אם בשביל כבידי מיתר
לא קאי רק אסיפא דסוך שמן מסך ריקן ולא אריפא דמה היא מלחא דסטט׳
דהא איט מוציא דבר שקר כלל מסיו ואינו עושה שים מעשה מרמה רק דממילא
גינב דעתו שטבר שהיא נפסד על ידו ועיין מחזיק לו טיבה בהנם ולכך אם עושת
הדבר הזה לכבידו פשיעא דמוחר דהא איט מחזיק לו סיבה בחנם כיון דסשי׳ זו
שעשה הי' ג״כ בשביל הנאתי וכיירו רק בסוך שק מפך ריקן דבזה מיציא משפתיו
דבר מרמה ושקר בזה היצרך לאשמטיק דאפ״ה בפטל כטדו מיתר  piלקק
בהולך בלגין חסרים לטח האבל אי שממלא מים דעופה בטעל מעשה מרמה לכך
הוצרך לאשמעינן דאם יש שם חבר עיר מותר בשביל כטדו אבל בטשא הוא
מלתא דפטעא עיבא ולא קא• כלל עיז הא דאם בשביל כבידו מותר לכך הרמב״ס
זיל דלא העתיק שם רק הא דלא יפתח לו חביות שצריך לפיתתן למוכק לא הוצרך
ג״כ לכתוב דאם גשביל כמדי מותר דמלתאדפטטא היא וזה ברור לעיר ואולם
הא קטא על הרפב״ם שלא כתב הך דינא דאס היה חטי לו דהיה טתחן
בשבילו ג״כ מותר וכדאטר נגע׳ שאני עולא דתביב לי׳ לרב יהודא ט׳ וכן תמה
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הרביי על הטור ח׳׳מ ט׳ רכ׳ח שהשמיט זה ומיץ בלחם מפנה שם שדחק בזה
אבל לענ׳ד דהוקשה להרמביס והטור אמאי לא תני זה בברייתא דאס היה חביב
לו מוט־ כמו דתני ואם בשביל כטדו סוחר לכך ס״ל דדין זה לא טיך בסתם בר
אדם שמדת בני אדם היא שבלט מתאוה האוה לגמול חסד לאוהבו וריפו בעוד
שאיט מגיע הפסד לעצמו ואזי נדמה לו בלבי שאף אם היה מגיע עייז איזה הפסד
וחסרון לעצמו לא היה מונע מעשיית החסד והטוב לאהיט וכל הון ביתו באהבה
בוז יבוזו לו אך בעת שמגיע העת לעשוח חסד והדבר נוגע בנפשו אזי יחוש יותר
לטובת עצמו ומונע הסיב מבעליו ובזה ביארתי טאור הכתוב תאית אדם חסדו
ועוב איש רש מאיש כזב ולהנ׳ל יאמר כי  pדרך איש עני ורש להיות נדיב לב
בכח ואומר בלט מי יתנני אלהיס עישר ונכטם ואזי צדקתי העמוד לעד והטק
לבות יודע ט בשקר הוא מזימותיו ואם יהיה לו פושר ביום ההוא יאבדו עשתנותיו
ואולם הוא ית׳ ברחמיו עם כל זאת יחפבה לו לצדקה על מחשבתו זאת וז׳ש חאות
אדם חסדו שזה המתאוה אדם לעשות טיב זהו חסדו ונחשב לו לחסד ולזאת טוב
איש רש שפתאוה לעשות יסד אף שהוא טזב בכח ע*מ טוב הוא מאיש כזב בפיעל
ומעוטים הם בט עלי׳ אשר לבס נכון עליהם ואיט טזב והם מקיימים מה שנדרו
בעת עניים כאשר אמר דוד המלך עליו השלום בדברי הימים ואני הכיטחי בעניי
אשר לדעתי הוא שנדר בעת עניו שאס יהי׳ לו יקר וגדולה יתנדב כל אלה
להצטרכות בטן בית המקדש וזיש בתהליס ג’כ האמנתי ט אדבר אט עניתי מאוד
והייט האמנתי דברי שדברתי בהיות אט עטתי מאוד וגדרתי אז כאשר יהי׳ לי
עושר ונכסים וקיימתי׳ אף שאני אמרתי בחסזי כל האדם כוזב שדמיוטממב לו
אבל אנכי לא ק חלקי עמדי שלגי הי׳ שלם עמדי שלא הי׳ דמיוני מכזיג לי מה
שמירתי בעטי קיימתי וכמו כן הי׳ בדורות האמוראים שהיה לבבם .שלם עמהס
בלא שים דמיון סזב כמו עולא ורב יהידא שאמר שאני מולא דחביב לי׳ לרב יהודא
דבלאיה הי׳ סתת בשבילו והיה זה בלב שלם כ*כ עד שהיה הדבר ברור מאוד
לכך לא הוי גטבת דעת אבל בשאר נט האדם אף שהאורח חביב מליו ונדמה לו
שהיה פותח בשבילו מ*מ כיון שעתה אין לו הפסד קרוב לומר שדמיוט כיזב לו
ואס היה לו הפסד לא היה פותח בשבילו ולכך לא חט הך דינא בברייתא שמדה
זו אינה נוהגת בשחס כללות בני אדם להכי גם הרמב״ם והטור לא העתיקי זה
כנלעיד נטן בסיד ודו׳ק  5י
בתום ,בדיה חיתוכא דנכרי מידע ידיעי מ' ותימא דא*כ לוקמי אף כשאי!
סכריזין וחתונה לא לשדר ליה דלמא יקנה ממט ישראל ס׳ ולפעיד

ייל
לב אריה אריה יהודה ליב בן עקיבא הלוי עמוד מס 182הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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גיד ועשה פרק שביעי

ייל בפשוט דלק*מ דכיון דהגמ׳ אכתי לא אפיק אדעתי׳ הא דאסיר לגטב דעת
המתי א״כ תו אין לומר דהישראל יקנה ממנו משים דיסמיך על החתך מה לא
הוי סימן כלל כיון דייל דהישראל עשה החתך לגנוב דעת הכיתי שיסגור שהיא
כשרה וניטל גידה וראיי' לעצמו וכה׳ג כתבו המס׳ עלמס בדביר הסמוך טשא׳ב
בשולח ירך לחבירו ע״י עכו׳ס לא שייך זה לכך משני גזרה שמא יחננה לו בפני
ישראל ובזה לא שייך החששא דשמא עשה הנותן בשביל גגינו׳ דעח כמ׳ש המהרש׳א
זיל לקמן כיון דניחן בפני ישראל בסתם ולא חש לימר שהיא ערפה סביר שהיא
כשרה ולא יחוש שפיפה ק לגניב דעתו דא'כ היה אימר בפירוש שהיא כשרה אבל
כשאינו עימד הישראל אצל הנתינה לא יקנה ישראל מחמת סי׳ החתך כיון דייל
דעשה החתך בשביל גניבית דעת ואמר לו ג*כ שהיא כשרה אי דניזל בתר איפכא
דהך גזרה שמא יחננה בפני ישראל הייני שיאמר לו בפירוש דכשרה היא ובזה
לא יחוש הישראל מלקנות ממני דלת יסיק אדעתי׳ דלהטעותי אמר כן כיון דאומר
בפירוש דכשרה היא כטיש התום' לקמן ע’ב אבל כשאינו עימד אצל הנתינה לא
יקנה מחמת סי' החתך כיון די׳ל דעשה זה בשביל גניבות דעת ומכיש לפי מ׳ש
הט״ז שהבאתי לעיל דהחשש בפני ישראל היא שהישראל יהיה יודע האמת דכשרה
היא איש מסי דזה לא שייך מחמת פי׳ החתך דייל דהחחך הוא בשביל גניבות
דעת משא׳כ בשולח ירך לחבירו עי• כותי שפיר יש לסמיך על סי' החתך
כנלעיד ודויק ובדיה טרסה הוי ויהבי׳ ניהלי׳ מ' דאי שרי ליכא למיחש שמא
יקנה ממנו דחום דלגניב דעתי של עכי״ס אמר כ; עכ׳דוהא דאמרינן מעיקרא
גזרה שמא יחנט לו בפני ישראל ויקנה ממני אף להך אבעיא מיתר לגניב דעת
כבר חיקן זה מהרשיא זיל שהבאתי לעיל דהתס לא שייך לימר שעשה בשביל
גניבות דעת הואיל שנתן לי בסתם ולא אמר לו שהיא כשרה עיש אבל באמת היא
דחוק מאיד ולדבריו יהיה סברת החי׳ דכאן הפיכה ממש מדברי ר׳ת לקמן דאזיל
בתר איכא דלא שייך לימר שיקנה ממנו רק באומר בפירוש דכפרה היא ואולם
לעניד נראה בכוונת התום׳ עיש מיש לסמן דיש לומר דאיסיר גניבת דעת לא שייך
אלא במכיר' אבל בשילח דירון איני אסור ולפי! אף דלהך שנייא דהכא אמרי׳
דגס בשולח דורון אסיר מ’מ י״לדהישראלהרואה זה לא יסיק אדעתי׳ בזה דעושה
בשביל יניבית דעת ולכך קאמר הגט' גזר׳ שמא יחננה לו בפני ישראל ויקנה ממנו
דאף דלאבעיא זה שרי לגניב דעת מ’מ ישראל הריאה לא יסיק אדעהיה דלהטעותו
עשה כן כדברי רית ז׳ל לקמן והיינו דסיבר הישראל כיון שהיא דורון למ״ל טיד
לגרב דעתי אבל במלחא דשמואל דהיי כמכירה כמיש הראים שסיר כתבו התום'
דאי שרי ליכאלמיחששמא יקנה ממני דיחיש דלגניבדעתו של עכו״ס אמר כן
כדי להראית לו דטפי לי׳ בדמי שכירות המביא יאים יגס מה שחשב מהרשיא ז״ל
ליישב בזה דברי התום׳ בשניהם את טעמס ממה שכתבי כאן למ׳ש לקמן לפיר״ת
עיש ונלעיד ליישב באופן אתר דהנה בלאיה צריך להבין במ׳ש התוספת כאן
דלמא להכי איקפד משוס ־אמד לעמים שחיטה הוא ואיכא למיגזד שמא יחננה
לו בפני ישראל והא להך אבע׳א דאסיר לגנוב דעת תו לח אמרינן כלל הך גזרה
שמא יחננה לו בפני ישראל וכמו דלא אמרינן הך גזרה לשיטיא קמא עיין בתים׳
לקמן זבל’מ שם  -לכך נלע׳ד דהתיס׳ סיל דאף דלהך אבע׳א לא אמרינן הך גזרההייני משוס דנמתני' מיירי ששילח לו בסתם ואיני אומר לו בפירוש דכשרה היא
ולהכי סיל להך איבע׳א רלא גזרינן דשמא יהננה לי בפני ישראל דאף אם יהיה
כן לא יקנה הישראל ממט כיון דאינו שימע בפירוש מהמוכר דכשרה היא והא לא
גזריק דשמא יחננה לו בפני ישראל ויאמר לו בפירוש דכשרה היא דלמה יעשה
כן כיון דהיא דורון בעלמא כמשיל ואין לט לחוש לזה אבל במלתא דשמואל דאמר
לו בפירוש דכשרה היא ששיר הוי חששא קרובה דשמא יחננה לו בפני ישראל
ויאמר לו וכשרה היא להשביח מקחו כיון דהוי כמכירה ייקנה ממנו הישראל כיון
דשומע בפירוש מהנותן דכשרה היא ולכך לא סגי להו בתירוץ ריח דלקמן דיודע
היא שמואל שבצנעה נחן לו דאכהי איכא למגזר שמא בפעם אחרח יעשה ג*כ
הכי ויהיה בפני ישראל כדרך כל גזרות שבתלמוד אבל לריח זיל דלא מפליג כלל
נין שולח דורון למכירה והך דשמא יחננו לו בפני ישראל מזקי לה דאומר לו
בפירוש דכשרה היא ולכך חיישינן דיקנה ישראל ממנו דלא יסק אדעתי׳ דלהטעותו
אומר כן כיין דאומרבסירושדכשרה היאואיכ תו ליל כתירוץ התוססת דהכא
דהא במלתא דשמואל ג'כ שייך הך חששא דיקנה הישראל כיון דאומר בפירוש
דכשרה היא אלא ולעומת זה בלא׳ה לא קשה קיישית התוס׳ דכיון דלהך אבע״א
דגזרה שמא יחננו לו בפני ישראל הייט דאימר בפירוש דכשרה היא וא’כ הך
אבעיא משוסדגניב לי׳ לדעהיה ע*כ דלאס׳ל כלל להך גזרה דשמא יהננהלו
נפט ישראל וא*כ י׳ל בפשוט דמוכיח שסיר ממלתא דשמואל דאסור לגטב דעת
דאין לומר דאיקפד משוס דיקנה ישראל ממנו דייל דיודע היה שמואל דבצנעא נתן
לו וזה לא מיישינן רבפעס אחרת יתן לו בסט ישראל דלהך אבעיא לא גזרינן כלל
הך גזרה ולכך אכתי ה*מ מחט׳ למיתני דגם בחתיכה מומר שלא בסט ישראל
ונסכי הוכרח לאוקמי משוס גניטת דעת ועיין בל״מ שס וא'כ גס במלחא דשמואל
דהי׳ בצנעא עיה הא דאיקפד שמואל הוא מחמת גטבות דעת כנלעיד נכון בסיר
ורויק היטב ועמיש לקמן:
אמר אניי אץ רישא וסיפא במקום שאץ מכריזין מציעתא
לב
נמקום שמכריוץ נראה דלא דוקא קאמר רהמציעתא הוא רק

בגמרא

אריה

כח

55

במקום שמכריזין דודאי טף הדין דאין מוכרין נבלות וטרפות לעמים שייך גם
במקום שאץ מכריזין והיינו משום טעם הראשון מפט שמטעהו רק דקאמר דאיכא
גווני דיש עור טעם לאיסור והייני כמקים שמכריזין ולא הכריזו ונ’מ אף דלא שייך
טעמא דמטעהו כגון שהידיעו מ*מ אשור במקום ההוא דשמא יחזור וימכרנה
לישראל וכך הוא לפניד הוצעת הברייתא לאיקימת׳ זו דקאמר ובעמים בין שלימה
בין חתיכה א'צ ליטיל הימנה גיד הגשה והייט משום דלא יקנה ישראל ממנו
דאחרא דתנא היה מקים שאין מכריזין והוקשה לו דא'כ אמאי אמרו דאץ מוכרין
נבלות וטרפות לעמים כיין דליכא חשש דיקנה ישראל לזה בא לתקן זאת ואמר
דאפיה אמרו שסיר דאין מוכרץ מרפות לעמים מסט שני דברים דשייך בזה שני
איסירים הא׳ מסט שמטעהי לכך אסיר בכל מקים למכור בסתם ואס הודיעו
שהיא טרש׳ באמת מותר למכור לו ואיכא עיד דבר א׳ בטעם האיפור אף אם
הודיעו אס הוא במקום שמכריזץ דאו יש חשש ושמא יחוור וימכרנה בישראל
ובמקום ההיא באמת אף בעמים אמר לשלוח חתוכה בלא נטילת הגיד ובזה
מיושב קישית החים׳ דליסלוג וליתני בגיד גיסא עיש ולסמיש איש דהך מציעתא
דתט באיסור נבנית וטרפות הוא ב־־רך פירוש ותיקין על הך דינא ונעילת הגיד
דקתט ברישא וכמיש כנלעיד בסיד ומיק ועמים עו ד לקמן בסיד:
בדיה אינהו דקא מטעי אנפשייהו כו׳ והא דקתני לעיל מפני
שמטעהו במוכר לו בחזקת שחיטה מ׳ • ולכאיר׳ קשה לזה דא'כ
היכי קאמר הגט׳ לעיל דעעמא דמחר׳ דאמר לשליח חתיכה היא מכוס גניבות
רעת דהא הוא מטעי אנסשיה אין לימר דכששילח חתוכה הוי כאלו אימר בפירוש
שהיא מנוקרת דא'כ אמאי שרי בברייה׳ לשלוח חתוכה הא אסיר מחמח גניבי׳ ועת
וליל נמי דמוקי לממני׳ דחתוכה לא הייני כשאומר כפירוש לנכרי שהיא מניקרת
דא’כ לא הוי צריך רשיי לפרש לרב אשי דמהט׳ סליג על הברייתא אלא דרישא
דבריית׳ מיירי שאיני אומר בפירוש שסיא מניקרת אלא ע״כ דרשיי לא רצה לאוקמי
מהט׳ בהט דא'כ אפי' שלמה נמי •לא סיל כסברת רית בתום׳ וא״כ קשה לרשיי
מיש .יצריך לימר דרש׳י ם'ל דהך אבעיא דלעיל דמוקים למתני׳ מחמת גניבות
דעח שיל נאמת דאף היכי דמעעי אנסשייהו אסור מחמת גניבות דעת וכרסיד
דרב ספרא כנלעיד ועמיש עיד לקמן נס״ד:
בדיה אמר אביי אין רישא וסיפא מ׳ ובחנם סי׳ הקינטרם אמלתא ורב
אם־ דסליג חנא דמתני׳ אתנא דברייתא מ' < ובאמת לכאירה בלאיה
תימת על רשיי דלמה פי׳  pב־ברי רב אשי טפי מבדברי אביי ורבא דהא אם לא
נאמר כשינייא קמא דלעיל א'כ גס לאביי ורבא צריך לומר דמתני׳ סליג אברייתא
דהא במתני׳ אוסר לשליח חתיכה ובברייתא מחיר • ואולם לפמיש לעיל בישוב
קימה התיס׳ על רש׳י דלוקמי מתני׳ אף במקיס שאין מכריזץ וחתוכה לאלישדר
לידשמא יקנה ממט ישראל מחמת סי' החתך וכתבתי דאין צריך לומר כתירון
החים׳ דחייש שמא נידע לו ערפיח אחר שעשה החתך דייל דזה לא שכיח כמיש
גס החים׳ שם ולא נריכין לחים לזו אלא דבלא׳ה כיון דלסיר שס שרי לגנוב דעת
א״כ לא יקנה ישראל במקום שאין מכריזץ מחמח סי׳ החחך כיון דייל שהישראל
עשה החתן׳ בשביל גטבות דעת עיש א*כ ממילא מיושב גס דברי רש״י דהכא
דהנה בהא דקא׳ רב אשי דעעמא דמציעהא הוא משוס דשמא ימכרנה לו נפט
ישראל ולא יאמר לו הטבח שהיא טרפה ולכך יסבור הישראל שהיא כשרה כפירשיי
זיל ולכאירה קשה דהא רש״י פי׳ לקמן דגניבוח דעת לא אסור רק היכי דהישראל
אימר לו בפירוש שהוא כשר והא דקחט מפט שמטעהו הייט היכא שאוט׳ לו כסירו׳
ועכציל דטטס הב׳ שמא יחזור וימכרנה לישראל הייט אפי׳ היכא דלא שייך טעמא
קמא ־מפני שטמעהו ולס״ז קשה אמאי חיישיק שהישראל יקנה ממני הואיל
שהטבח לא אמר לו שהיא טרסה הא צריך לחום שמא עשה הטבח ק בשביל גניטח
דעת דהא לא אמר לו עכיס בפירוש שהוא כשר וננהיג מיתר לגטב דעת המתי
ומון שהוא במקום שאץ מכריזץ ודאי לא יקנה ממט ועכציל דרב אשי חיים
דהישראל לא יסיק אדעתיה שהטבח עשה  pלגניבות דעת וכמיש התום׳ לקמן
לשיטת ריח ולהכי חייש שכשיממר לו בפני ישראל והישראל לא ישמט מהטבח
שאמר לו שהיא טרסה ושטר שהוא כשר ולפ״ו קשה אמאי ברישא שרי לשלוח
חתוכה לעמים אף כמקום שאין מכריזין ליתום שמא יקנה ממט ישראל דיפמוך
על החחך של ישראל ומחמת זה יסבור שהוא כשר ואיל כמשיל דהישראל לא יסמוך
ע״ז דיסטר שהעכח עשה כן לגנוב דעת המתי דזיא דהא כישראל לא יסיק
אדעתי׳ שהטבח עשה כן לנניטח דמח ועכצ׳ל דרב אשי לא ס’ל כלל דחתוכה
דעט׳ם מידע ידיע ולכך לא יסמוך ישראל על החתך דשמא העמים עשה החתך
וא'כ הא דאשר במתני לשלוח מתוכה לסמים ע״כ מטעמי דשמא יחננה לו בפני
ישראל (ועמיש לעיל בסמוך בפירש׳י) וא*כ ע'כ פליג טחני׳ אברייחא דהנרייתא
סיל דבביתו לא חיישינן שמא יתמה לו בפני ישראל אבל לאביי ורנא דמוקי
המציעמא במקום שמכריזין ולא הוכרזו לדדהי שסיר ייל דלא ם*ל הך סברא
דהישראל לא יסיק אדעתי׳ שהטבח עשה לגניבות דעת רק דבמציעתא אסור למכור
טריפות ממס דאיירי במקום שמכריזץ וברישא מותר לשלוח חתוב׳ משוס דאיירי
במקום שאץ טכריזץ או שהכריזו והישראל לא יסמוך טל החתך דיתוש שהטבח
עשה  pלגטטה דעת אבל לעולם דסיל כשיסיא קמא דחחיכה רעמים מידע ידיע
לכך לדידהו אציל דמחני* פליג אנריית 5ימיישנ דגמ 5י׳1״ ‘*■ 5
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גיד הנשה פרה שביעי

לב

ובפמ״^ן הן מה דברי המגיד כפ״ח מהלטח מאים שכתב על דמיי הרמבים
•אס ניחן אדם ירך לעניים בפני ישראל לא יחננה לו כשהיא חתוכה
דהייט אם ®ער לעטים שהיא שרה דאז יש חשש שהישראל יקנה עמנו ולא יחשיג
שהמוכר עשה כן לגניטת דעת דהא אסור לגרב רמת אבל כשאיני אומר לו שהיא
מרה ליכא השם דהא שום ישראל לא יקנה ממנו כמ׳ש רטט דבכ׳ע מומר למטר
נבלוח וערפוה לכוחי ס' זהט׳ז בסי׳ ס’ה שם כ׳ עליו תיל וצ״ל דלאסיל דניקיר
הוי סי׳ דאל׳ה הא יקנה ממע מנח השי׳ עיש ובאמח אין צירך לזה דאף דניקיר

הוי סימן אפ״ה לא יקנה ישראל ממעדיחוש אילי עשה  pלגנוב דעח הטחי
דבכה״ג אין איסור דקא מנועי אנפשי' לכך כחב הה*מ דיקא אס אומר שהיא
נשרה בפירוש דאז אסיר לגנוב דעת ווה פשוע  .ובזה מיושבים דברי הפרישה
שהביא העיז שם שטי כדברי הרמבים ולכך סוחר שלא בפני ישראל דאין לסם
שישראל יסמוך על החתך לקעח ממנו דהא יחשים שמא הנכרי עשה החתן• והעיז
כחש עליו דדבריו תמוהים דהא אמרינן בגמרא חתיכה דנכרי מידע ידי® עיש
ולפמ״ש יפה טון הפרישה’ דלרב אשי שהיא בחרא ע״כלא אמריק סך סברא
דחחיכה דנכרי מידע ידעי וכמיש לכך ראוי לפסוק  • pוהא לא קטא עלרשיי
שכחב לרב אשי דתנא דמתני׳ פליג על הברייתא ועכציל דלא סיל כשיעיא קמא
רחתיכה דנו® מידע ידעי וכמ״ש וא״כ על מה סמכו רטתיו לשלוח ירך לחבירו
עיי עטים מחמש דחתוכה דעכו׳ם מידע ידע הא לרב אשי שהוא בחרא ע*כ
לא אמריק הך סברא • דיל טון דלרב אשי צריכין לומר דמחני׳ פליג על הברייתא
אבל אם אמרינן הך סברא דחתוכה דנכרי מידע ידע וכאביי ורבא אציל דמחני'
סליג על הברייתא ראוי לפסוק טפי כאוקימתא דאייי ורבא והיו לאחדים המחר'
והברייתא וכזה נמצא הרבה פעמים בטסקיס אבל מ״מ גס על הפרישה לק*מ אם
נאמר דהרמנ״סלא סיל סברא זו וכמיש * כ״ז נלפע״ד נכון מאוד בסיד ודו״ק
הימב ועמיש עוד לקמי בסמוך בסיד:
בא״ד ומיהו להא שינויא ט׳ קשה רישא רהך ברייתא ודחק לומר דפליג» ולפמ״ש
לעיל בדברי רש״י דהך אוקימתא דלעיל דמוקי מתני׳ מחמחגרנח דעח
ע'כ דס׳ל דאף היל דמעעי נפשייהו שייך איסור גניבת דעת ע״ש יש ליישב קישיא
זו ברווחא דיל דהו שינייא ־משני גזרה שמא יהמה לו בפני ישראל ס״ל ג’כ
דאסורלגעב דעת רק דהיק הגמרא יאבע״א כמקום שאקמכריזין ואפיה איכא
חרי טעמא לאיטר עעס הא׳ משוס לתא דאיסור אטלה דשמא יתננה בפני
ישראל ויקנה ממני ישראל ויאכלנה בגידה ואבעיא עיד עעם לאיסור תיכף בשעת
נתינה משום רגניב ליי לרעתי׳ והך גניבת רעת אכזר אפילי טכי דמעעי אנפשי'
והיינו דסבירא ליה דהך מקום שאין מכרידן טעמייהי דלא מכרזי נכד להתיר
לקרת ישראל הייט משוס דקסדי אגניבת דעת אפי׳ היכי דמעעי אנפשיה ולהט
לא מכרזי דהיכי ליעכדז דכטכרז נפל עריסתא לא יקט מהס וכשיכריזו נפל
בישרא לפני חילא היי גניבת דעת ולכך קאמר תחלה שטר דאיכלנ עעם מטם
לחאדאיסור אכיל׳ דשמא יחננה לו בפגי ישראל וטשראל יקנה ’ממיט דלא יסיק
אדעשיה לומר רשמא היא טרפה והא דנתן לו נסתם עשה בשטל גניבות דעת
דהא אסור לעשות  pובמקום שאין מכריזץ קפד אגיד אט׳ היכא דאעעי
נסשייהי אבל הברייתא נמקי כאוקימחא דרבא דמיירי במקום שמכריזין והכריזו
דבמקוס ההיא ע׳כלאקפדי אגנינח דעת היכי דמעעי אששיה דהא מכרזי של
בשרא כדא׳ בגמ׳ ולכך מותר לשלוח חתוכה דאף דיתננה בפני ישראל לא יקנה
מענו דיחשוש ־הניחן עשה בשביל ג״ד כיון דמנועי אנפטה ולכפרה סברא זי
מוכרחת אף לדברי הסס׳ דהס הקשו להאי טטיא דשמא יחננה לו בפר ישראל
קשה רישא דברייתא וכת׳ מהרשיא ז״ל רה״ה־ דה*מ למיפרך בהאי טסיא דמשני
משוס גניבת דעת אלא רחדא מינייהו נקעו עיש ואכחי ®קט לסי מה דלא אסקו
תיס' אדעתייהי דברי ריתזילדלהאי טנויא סיירי סתר׳ שאומר בפירוש והיא
כשרה •ומעקרת אלא ושולח לו סתמא א״כ מה גניבת דעת שייך בזה הא איהו
מעעי אנסשיה וצריך לומר דכשטלח לו תחונה הוי כאלו ממעהו בטרוש אכל לפי
הנ״ל איש סט דס׳ל לה® ט דלהך טטיא אפי׳ טט דמעעי אנפשיה שייך גיד
וכס*ד דרב ספרא מיהו היינו רק במקום שאין מכריזין אבל נמקים שמכריזץ ודאי
דלא קפדו בזה היכי דמע® אנפשי' וכדאמרי נגס' לכך ייל והברייתא ®ירי
במקיס שמכריזין והכריז כאוקימח׳ דרנא ולא איכפת לן בגיד ולכך מותר לשלוח
לו מתוכ' ולהכי איר דוחק כלל בהא דמחני' פליג עם ברייתא ותלוי במנהג
המקומית דמקום שאין מכריזין קימו וקבלו עליהם להקטד על גיד אפי׳ היכי
דמטעי אנפשיה ולכך אין מכריזין ומקום שמכריזין לא קפדי בהא ולהט לא הקשו
התום' רק להך שינויא ושמא יחננה לו בסר ישראל ואציל כמיש מהרשיא דחוא
מינייהו נקסי אבל לסמיש דגם הך שינויא דשמא יתננה לי ס׳ל ג*כ הך איסור
דגרטת דעת יש ליישב קושייתם שטר גס לסנרא

אריה

י

כמ״ש מיהו רנא ודאי דסיל

דמל מקום אין איטר מרמת דעת היכי דמעעי אנסשיה כמו שהשיב לרב ספרא
ומקוס שאין מכריזין עעמא אחרינא אית להר בזה וצולם בלאיה י״ל בפשוע
נקיטה הסס׳ דדוקא במקום שאץ מכריזין דלא נודע כלל שיש ערפוח במקולין
חיישיק שטר מיממה לו נפר ישראל נסתם יקנה הישראל ממנו הואיל ולא אמר
לעט  Vשהוא ערפה אבל במקיס שמכריזין והכריזו אף שיתמה לו בפר ישראל

אץ חשש טקנה ישראל ממר רודאי יסיק אימתיה שהיא ערפה טון שיודע מ״י
ההכרזה שיש טריפות במקילין היום ולכך לא קטא ליה מברייתא דמחיר לשלוח
חתיכה דעוקי לה במקום שמנריזין והכריזו כאוקימחא דרבא ולהט אין חשש
אטלי נסר ישראל כמים ננלע״ד בכיז ודייק היעב 5
ובאיד והא דדייק מדאיקפד שמואל דאסור לגרב דעת יודע טס שמואל
שבצינעא נתן לוט׳ • ולכאורה אינו מיק דאבתי מגיל לגס׳ לדייק
מזה דלמא היה איפכא שהיה בפרהסיא ולכך איקסד וצריך לדחוק דהגמרא ירע
זה שיידע טה שמואל שבצינעא מזן לו ועיין כהיג לעיל רף ®א בסס׳ בדיה הנח
למחוסר זמן בסהיד ושמא רביזירא ט׳ עיש ובעהרשיא ובמים שם • ואולם יותר
נראה רדייק הגמרא מדאיקסד שמיאל קסידא בעלמא ולא אמר ליה לשמעי׳ מיד
ונשלמא אם האיסור הוא רק משום גניבת דעת ושמואל הא עדיין לא אמר מעולם
בטריש דאסור לגרב דעת הטס לכך לאמירתח רתח עלי׳ דשמעי׳ רק הקטד
קפידא בעלמא אבל אס היה טיך סה חשש אכילח איסור לישראל א״כ מירחח
הוי רתח עליה דשמעי׳ וגס היה אומר לעץ כל תדעו שתרנגילת ההם ערפה היא
למען לא יבא מכשיל אלא ע״נ שידע שנדאל שבצינמא נתן לי ולא היה חשש דאטלת
איסור ודייק הגמרא שטר אמנם לולי דברי הסס׳ דהכא ודלעיל היה נלעיד
דהגמרא קאמר דהא דשמיאל לאו בטריש איתמר אלא מכללא ועיי® האי עזבדא
דשמואל עס שמעי' והא דאמר אביי עלי' דתרנגולח ערפה הוי ורנא אמר אנפקא
®יא אמר ליה לאשקויי ואשקי׳ חמרא מזגא והן טנויא דמוקי משוס גמבות
דעת ודיים זהמהא דשמואל ס״ל כרנא דאנפקא ®י* הויואיכ ליכא בזה טס
חשש אכילת איסיר רק מטס גניבת דעת ודייק שטר וא״ 5לדסקי כלל כמיש ה®׳
כנלעיד ודייק ועמיש לעיל עיא:
ובאיד וא״ת ליסלוג וליתמ בדדיה בגיד ובמקום שאין מכריזץ ט׳ והקשה
מהרשיא זיל דאמאי לא תיקשי להו לטרשיי ולטרושם דלעיל דמשלגי
בין שולח דורון למכירה ליפלוג ואיתני בדידיה מיד ובמקום שאץ מכריזץ דלא
ימטר עד שיעול הגיד מפני ב׳ דברים ט׳ עיש וע״ז לאטיך ג״כ כ״נ ®חצם •
ואילם לסמיש לעיל ים ליישב קיטא ז ברייתא דלרב אט ודאי לק*מ דנקס נבלה
וערפה לרטתא דלרב אשי לא ס׳ל הך דחתוכה דנכרי ®דע ידע ולכך ברישא
מותר לשלוח חתיכה ולא ®ישיק דישראל יקנה ממנו על סמן החתך דהא יחוש
שמא הנכרי עשה החתך ולסיז במציעתא גט מקילץ לעמן גיד סי ודאי חשש גמור
שמא יפכרנה בפר ישראל ואז וראי יקנה ®שראל ממר על סמך החתך דהא
ראה שהישראל עשה התחך אבל גבי נבלה וערפה היא דאף טמכרנה בסר ישראל
על מה יסמוך הישראל שהיא כשרהלהכי קמילדאפיה ®ישיק דיסמוך ע״ו
שלא שמע מן המוכר שאמר לעטים שהוא ערפה וכסירש״י זיל ולט׳ הסס׳
דלעיל דרב אט סיל גס הך דחסכה דנכרי ®דע ידע יש ג״כ רבותא גדולה נעה
דנקע נבלה וערפה דאי היי נקע גיד היא דלא ®יטק כלל הך חששא דשעא
ימכרנה בסר ישראל רק דנרישא מיתר לשלוח דורון בגיד חסכה דאין לסש
דהישראל יקנה ממע ויסמיך על החתך דהישראל יסיק אדמתי' דהשולת עשה זה
לגניבת דעת והא גט דרגן מותר לגרב דעת אבל גמציעתא גבי מטרה אסר
למכור דשראל יסמוך על החתך ולא יסש לגרבת דמת דהא גט עטרה אסור
לגרב דעת אבל גט נבלה וערפה דאין לו נמה לסכטך היא דשרי לכך קמ״ל
דסישיק שמא ’מכינה בפני ישראל ויסמוך עלמה שלא שמע עהמבת שהיא ערפה
וסבא קמיל  piלאטי ורנא אשמעיק רבותא בסציעתא דפעטס אפילו נבלות
וערסית אסיר למכור דסייר נמקים שמכריזין ולא הכריז משאיכ גט גיד בלאיה
אסר למטר בניע חסכה דהישראל יסמוך על החתך ולא יחוש שהמוכר עשה
לננינח רעת דהא גט מטרה אסר לגרב דעת ועוד יש ליישב נאיסן אחר לפידש״י
ואיין להאריך מיהו בעיקר קיטת הסס׳ הזה כבר .כתב® בלשון הגמרא מס
שמאה לפעי־ בסיד דלק״נז עיש כטל נכין ודו׳ק:
ובדיה אינהו דקא מעעי אנשטיהי ט׳ בקו׳ ט׳ ואץ מאה דהא אא'כ
הודיעו קתני ט׳ דהא ודאי שלא היה מעעהו ר״י לומר לו ט' • ולשון
הראים זיל בזה וכי סיד לטמר דרב יסדא היה משקר לעילא ואני נער ולא אדע
מה דבר שקר יצא מטו דר״י במה שאמר לי בשבילך אני פותחן אף לט הסר
דהא באמת הך חביית לא נפתח עדין מעילם לט הגירסא שלפנינו בג® ומשיי
המטרות לחרד ®ין בפמ׳ע ב®׳ רכיח סיק מ׳ וא״כ הא אמת יהגה חט
דנשטלו היא פותחן רק דהסתיר בלשינו מה שאץ לו הפסד בזה טון שבלאיה הס
מכורות כנר לחנווני והאורח סבר טם לו הפסד בזה ואינ איט מרמה ישקר
מכיס רק גניבת דעת ®קרי ממילא ®ושב גס קיט׳ הסס׳ הראטנה דאא*כ
הודיעו קחני דמשמע אפילו בסתם אסור דשטר קאסר הגמרא ולא יפתח לו
כלומר בשבילו דהיינו שאומר לו שטתח נשנילו 6ם1ר אא״כ הוד® שאין לו הפסד
בזה אבל אס פותח בסתם לא הוצרך לכט־הטי כלל שטראי אץ נדנוד אישיר סה•
ומרוב בעיט שהראים היה לו הגירסא הפתוסם לחטוניכמו שהעתיק שם הראיש
בלשון רש״י עיש וטון שהיה כנר פסח לחנווני הוי דבר שקר כשאומר בשטלך
אני טחחן אבל לסי גירסא שלפנינו המטרות לחנווני דברי רשיי זיל גטניס
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ציפורניים לצורך שכילה הוי מלאכה הצל״ג גם שיטת רש׳י הגם שס״ל
לפי פשוטו דתיקון מצוה לא חשוב צל’ג מ*מ הרי כ׳ האליה רכא
באו’ח סי׳ ש’מ דרשת רש״י דנטילת ציפורניים הוי מלאכה הצל״ג
גם ביארנו דרסת כרמבין מכואר דהוי צל ׳ג וכמו שב׳ שם בספרו
הלל ומה שהביא ראיי׳ הסדרי טהרה בסי׳ ק*5ח מרא׳ש בכורות
דב׳ בשם רמב״ן דמריטת נוצה לצורך שחיטה ביו״ט הוי מלאכה
שאצל׳ג צ׳ל דסתם כיון שאינו לצורך העור אלא לצורך שחיטה הוי
משאצל׳ג ומה שני הסדרי טהרה שהבא ג־כ אינו ליפות הגוף רק
לצורך שבילה לעניו אינו דהא עיקר החציצה תלי׳ במה שמקפיד עליו
ומקר הקפדה תלוי במה שהוא מקפיד עליו משום מאיסותא ומחוסר
יפר כגוף ולכן צואה תחת הצפרנים חוצן משוס שמקפיד עליו
משום מאיסותא וזה ברור  .גה ראיתי בס׳ כסף נבחר שב' דגם
דעת ריח שדבריו דברי קבלה דננדלת ציפורן הוי מהצל׳ג דאל״ם
קשה הא איהו ם׳ כריש במשאצליג ום׳ כר׳א דנוטל ציפורניו זו בוו
חייב אלא ע*כ דס׳ל כרמבין וגם דעה הריבים כן וכמו שב׳ המג״א
בשמו  .ומפתה אני אומר בממני׳פ אס אפשר בניקור או בנטילה
ביד לנגה מכניס עצמינו •להתיר אמירה נגד הרמב־ן ורש'־ וריטש
וריח דסיל דצט־לה כוי מלאכה שאצל־ג ואסור מדאוריי׳ גס נגד
הרמביס ומחבר דמלאכה שאצל'ג חייב ואם אי אפשר בניקור או
מטילה ביד כמש*כ המניא  .אז לענ׳ר גס עיי כלי אי אפשר להתיר
פיי נכרי דכיון דאי אפשר בענין אחר הוי הכשר מצוה כמצוה וכמו
שבארנו לפיל והוי מלאכה שצלע משוס תיקן מצוה ואיך נתירנו על
ירי אמירה לנכרי .לכן לולי שאינו כדאי נראה לענ׳ד להסכים פס

הפו׳ז לנקר הציפורניים כגם כי גס המ* 5משכים כן וגס הס״ט כ׳
דמאן רמורי כן לא משתביש  .וזו הדרך נראה לנו על צד היתר
ברור .והנה באמת כי צריכי׳ אנו למוש לדעת הראביד ג״כ שהביא
םש*ך בשמו דכציפורן גופא הוי חציצה משוס דפתידו להנטל  .אבל
נראה לפנ׳ד מידן דידן גם הראב״ד מודה שאינו חוצן דעיקר טעמא
דראב׳ד הי" משוס דכל העומד למחוך כמתוך דמי וכמבואר בפ׳י
לפי מה שני השעה־מ בפ׳ד
ממקוא1א גט ידות הכלים
מהל' גירושין ואדמיו כגאון ז׳ל בס׳ חתם יסופר סי׳ קצ׳ה דהך
דינא מלי* בהן דריש דס*ל כל כעומד לזרוק א'כ י׳ל דבשבת כיון
שאסור לנטול הציפורנים לא תיקרי עומד לכך דמפוכב מחמת איסור
הויפיטב וכפין שה' חוס׳ חולין פ' בד*ב דכמה כו׳ רכיון דאסור
לזקוק כדם כשום דכוי מחוסר זמן כו' פיי׳ש וכעין שחולק בס׳
מתם סופר הנ׳ל וכיון שנסתלק טפס הראב׳ד הדרי׳ להנ׳ל דינקר
הציפורנים כנלפ׳ד

תשובה כ*ב
:יבת דעת אם יש בו איסור מדאוריי׳
 TftBrOJבדין איסור גני!
אלא מדרבנן ובעניי לא מצאתי בזה
או דלא הוי אל
י
בפוסקים .ונראה לפרד להוכיח שיש בו אישור דאורייתא דהנה
כחולק צ־׳ד בחום׳ ד’ה טרפה הוי כו׳ הקשה דמנ׳ל לש״ס לדייק
דמשום גניבת דעת איקפד שמואל שמא משום גזירה דשמא יחננו
לו בפני ישראל ותירצו דאי ליכא גניבת דפת נס גוירה לא שייך
דישראל לא יקנה ממנו דשמא לגנוב דעת אמר פ׳ש ועיי' ברשביא
ונראאש דכמבו דפיקר חשש שחששו שיקנה ישראל ממנו היינו
ישראלים נשרים דתקגתא לרשיפי לא פבדי' והנה ה*ה בפ׳א מהל׳
אישות הביא ראי׳ לדברי הרמב*ם דפנוי הבא על כפנויי' חייב
מלקות וישבו איסור דאוריי׳ דאל״ה האיך אמרי׳ בכל הש׳ס חזקה
אין אדם פושה בעילתו בעילת זנות וסמכי' על חזקה זו ש׳מ דא־סור
בעילת זנות דאוריי׳ היא דאי לא הי׳ אלא מדרבנן אין זה חזקה
טובה דהרי לאו טלי פלמא חיישי אאיסור דרבנן פיי׳ש ולט״ז אי
נימא דאיסור גניבת דעת אינו אלא מדרבנן אכתי תיקשי למה
תקני דמתוכה לא ישלח לנכרי משום גזירה דשמא יחננו צו בפני
ישראל דהרי לא יקנז שוס ישראל ממנו דשמא לגנוב דפת אומר
 pואי משום איסור גניבת דעת הרי אינו אלא מדרבנן ולאו כולי
פלננא זהירי בי׳ ואיך אפשר לאכול חתיכה זו דשמא סבר המשלח
פל איסור דרבנן ואי דניחוש (קלי דפת הרי תקנתא לרשיפי לא
עבדי׳ אלא פ*כ מוכח מזה דסשיטא לן דאיסור גניבת דפת
דאורייתא וא״ש :
והי׳ נראה בזה לישב שיטת רשיי דפי' פל הא דמסקי׳ בהא
דמכריזן נפל בשרא לבני מילא דפריך והא קאמטפינן להו
ומשני אינהו רקאממפו לנפשייהו ופירש*־ דהא דאמרי׳ לעיל מפני
שמנונמז מפני שמוכר לו בחזקת שחוטה וכן הפותח חביות כוי

מהרא*פ

דאמר לו בשבילך אני פימח דודאי גונב דעתועיב' .והקשדפליו
ןדו
החוש׳ ורא׳ש דהא בברייתא אנא א״כ הודיעו קתני רמשמע אפי'
ה!
כשתם אסור ועוד דמאי פריך מר*י יפתח לי׳ לעוצא דהא ודאי
שלא הי׳ מטעהו ר״י כו' עיי״ש :
לפלד (חדש דהא אם שייך גניבת דעת בסתם תלי׳
אי גניבות דעת אסור מדאוריי׳ אי מדרבנן דהא בסתם
איכא לספוקי אי נחשב לגניבת דעת או לא ולא הוי רק ספק
וממילא אם איסור גניבת דעת דאורי־' ממילא הוי ספקא דאוריי׳
וקיימ׳ל דס׳ למומרא מדרבנן לכיני עליזא .אכל אי איסור גניבת
דעת לא הוי אלא מדרבנן לא הוי בסתמא אלא ספיקא דרבנן ואזלי׳
לקולא והנה זה דבר פשיט דליכא למימר בנכרי גניבת דעת אסור
מדאוריי׳ אלא אי אמרי׳ גזל נכרי אשור מדאוריי' אבל א* נימא
דגזל נכרי לא הוי אלא מדרבנן פשיטא דגניבת דעת לא ממור
מגניבת ונזילת ממינו והנה השיך בח*מ בסי' שמ׳ט סק’כ מכיא
בשם רש׳י ונזל נכרי אינו אלא מדרבנן ולפ״ז פשיטא דגם גנינת
רעת דנכרי ג־כ לא הוי אלא מדרבנן ולפ׳ז א*ש דעת רש*י לשיטתו
דלכך כתב רש׳י בסתם מותר היינו דוקא בגניבת דעת דנכרי וכמו
במכירת טרפות וכן הא רב׳ רש’י דלא יפתח חביות המכורה לחנווני
מיירי ג״כ בנכרי ובזה אינו אסור 'אלא באומר בפירש דהיא כשירה
וגס אומר דבשבילו הוא פותח אבל בסתמא מותר דלא הוי אלא
ספיקא דרבנן אבל בישראל דנזילו אסור מדאורייתא י־ל דה׳ה
גניבת דעתו אסור מראוריי׳ וממילא בסתמא לא גרע מספק וספיקו
ראוריי׳ אסור ולכן שפיר קתני אא'כ הודיעו ומיושב היטב הקושית
הנ״ל כנלע׳ד ומזה ג'כ ראי׳ ־גניבת דעת דישראל אסור מדאוריי׳
וגניבת דעת דעכו׳ס תלי׳ בדי; גזל פכוס י.
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תשובה כ*;

(מגנין טעית איי)
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בשנת תרכ״ח נסעה פה דרך קהילתינו אשה אמת מפיר
הקודש ירושלים תובב׳א ושמה המנא שרה ומצאה חן בעיני
הנשים דסה ובאמרי* שפתיה כי נעמו הלהיבה לבותם לפשות קצבה
דכר מועט מכל אחת ואחת מדי שבוס בשבוס לחזק בית הכנסות
אורחים שבעיר הקודש לחלק מזון ותבשיל פעמים ככל יום לזקני
ת*מ האביונים והחלושיס היושבים על התורה ועל העבודה תמיד
ולהחיות נפשם ממש ויאותו הנשים לקול האשה וקבלו עליהם דבר
קצוב לכל שבוס ושבוע דבר מוסט גם בחרו להם אשה אחת מנשי
הפיר להיות גנאית ללקוט הצדקה הלל ובכל חצי שנה תמסור
המעות לידי שאשלחס לירושלים ואנכי מאז גזרתי חומר שכ*ז שנא
יתברר שכנים דברי' האלה ומשאה בהסכמת סרבנים גי׳ לא אשלח
דבר אחרי כן הגימני עלה נדפסה וחתום עליה הגחון הצדיק מום׳
מנחם זצלליה ונתאמת לי שכנים דברי האשה והתחלתי לשלוח
המעות .וזה חצי שנה הגיסני מכתב מראשי הכולל דמרינמנו
שמערערים ע״ז מחמת התקנה וחרם שעשו שם בשנת תרכ׳ג שאק
לאנשי גאליצאן לקבל נדבות ■ולשלוח שלומים למדינתינו .וטוענים
ראשי הכולל שינתן להם מפות כמקובן .והרב מו׳ה אלפזר שפירא ני׳
הממונה טל חברה הכנסת אורחים טוען שזה אינו נוגע ואינו מזיק
לקופת הכולל וצדקה זו ינחן להם כמקדם .ועתה יש לשאול הדין
עם מי :
ריהטא נראה לזכות ראשי הכולל מטעם רקיימ׳ל בש*פ
יו׳ד סי׳ רנ״א סעי׳ ה׳ ובש׳ך שם רכבל עניני הקדש
וצדקה אזלי׳ בחר אומדנא ולהכי בנידר לצדקה נותנין לקרוביו
והנה כלי ספק אילו היו הנשים המתנדבים יודעין בשפה שנררו
שככר נעשה תקנה וחרם שממדינה זו לא ’נתן צדקה לאנשי
גאל־צאן רק לאנשי מדינתנו מסתמא כן היו נודרין לעשות כדין
ואפי׳ כלא תקנה וחרם אפשר דדן "פניי מדינתנו כעניי הפיר שהן
קידמין לפניי פיר אחרת ולעניי מדינה אחרת ומסתמא מי שרוצה
לעשות מצוה ירצה לפשות אותו כתיקונו ואיכא אומדנא דאילו
ידמו הנשים מזה היה נידרין לעניי מדינחינו שהמה קודמים וכיון
דאיכא אומדנא ובצדקה אזלי׳ כתר אומדנא הדין עם ראשי הכולל.
אך כאמת הא ליתא מס*י שהביא הדרכי משה תשובת מהרי׳ו ופסקו
בש׳ע סי' רנ׳ו ראם פירש הנותן ואומר שיתנו לעניי העיר או לעני
סלוני אין להם לשנות אפי׳ לתלמוד תורה ומסיים שם מהר״ו
הטעם מה דכבר זט בו עניי העיר והוי כאלו גנו לצורכו ואעג׳ב
דאיכא אומדנא דאילו ידמה דחלמוד תורה פדיפא היה נותנת לת׳ח
מ*מ הנא לא מהל אומדנא כיון דכבר זכו בה הפני'פיר פ׳ב.
וממילא לס׳ז בניין ריק דהמחנדבוח סירשו שנודרין להכנסות
אורחים

לפום
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והקשה החכם קארו 23על הר״ן שממה שכתב שאין צריך ישראל להראותה

לבקי משמע שיש בקי לפנינו ואפ״ה אינו חייב להראותה לו ,והרי במי ששחט
לפנינו ולא ידענו אם הוא מומחה דמייתי ראיה מיניה דווקא כי ליתיה קמן אגו
סומכין דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ,אבל אי איתיה קמן צריכין אנו

למבדקיה .ומלבד זה קשה לי ג״כ על דבריו ,איך רצה להוכיח שמי שנוקר בשר
ואין אנו יודעין אם הוא בקי שסומכין על ניקורו מהא דשולח ירך לחברו חתוכה
צריך ליטול ממנה גיד הנשה ,דדלמא שאני הכא שלא ראה מי ניקרה ויש לו

לסמוך שאם הוא אינו בקי נתנה לבקי לנקרה ,וגבי שחיטה נמי היכא שראינו

ששחט מי שאינו ידוע לנו למומחה כי איתיד .קמן צריכי׳ אנו לבודקו ,אבל אם
בהמה או עוף שחוטי׳ יוצאין מתחת ידי ישראל שאינו ידוע למומחה וכי תיסק

אדעתין שצריכי׳ אנו לשאול מי שחטם לו ,ודאי מסתמא יש לנו לוט׳ שנתנם לבקי

לשחוט אם הוא אינו בקי ,דאל״ה לא יוכל אדם לאכול בשר ממין שאינו נמכר
במקולין בבית חבירו שאינו מוחזק למומחה אם לא ידענו מי שחטו.
ולפי מה שכתב הקארו שכתבו הרא״ש והרשב״א דברי הראב״ד דמיירי באין

שם בקי להראותה לו ניחא הכל ,דמדקתני בבריית׳ סתמא חתוכה צריך ליטול
ממנה גיד הגשה ,משמע דמיירי בכל גוונא אע׳׳פ שאין שם בקי ידוע ,ושמעי׳ מיהא
שיכול מי שנשתלחה לו לסמוך שמי שניקרה הוא בקי אע״פ שאין שם מי שמוחזק

בכך כיון-שא״א-לבר-רהדבה ------ -- ------ —--------- —-----------------------------------
הא דאמרי׳ אל יסרהב בחבירו לסעוד אצלו ויודע שאינו סועד ,נ״ל דהיינו

דווקא כשאין רצונו שיסעוד אצלו ואילו היה סבור שיסעוד אצלו לא היה אומ׳ לו

כן ,אבל אם היה חפץ שיסעוד אצלו אע״פ שיודע שאינו סועד לא מקרי גניבת
דעת .וכן גבי תקרובת אם היה חפץ שיקבל התקרובת אע״פ שיודע שאינו מקבל

אין בזה משום גניבת דעת .ולפי זה אפשר לומר דמה שאמרו לא יאמר לו סוך
שמן מפך ריקן ולא אמרו סוך שמן סתם אפי׳ מפך מלא היינו משום דאין צריך

לסיכה אלא שמן מעט ואורחא דמלתא דלא קפדי אנשי בהכי ,ולהכי אע״פ שיודע

בו שאינו סך לא היה בזה משום גניבת דעת כיון שאם היה סך לא היה מקפיד
עליו ,אבל כשאומר לו סוך שמן מפך ריקן אם היה מקבל עליו לסוך היה קשה

בעיניו שהיה בוש ממנו כיון שאין בו שמן ולזה יש בו משום גניבת דעת_____ _ .

כילקוט פרשת שופטים" :תניא ר׳ שמעון אומ׳ אפי׳ נתכוון להרוג את זה
והרג את זה פטור ,ומנלן ,אט׳ קרא וארב לו עד שיתכוין לו ,ורבנן האי וארב לו

מאי עבדי ליה ,אמרי דבי ר׳ ינאי פרט לזורק אבן לגו ,היכי דמי אילימא דאיכא
סי׳ סו.

שו
ע״ב

חולין

פוהרש״א

פרק שביעי

בד״ה אמר אביי אין כו׳ ומיהו לההוא שנויא בו׳ גזרה שמא יתננה כו׳ עכ״ל ;וכן לשנויא דלעיל משוס
דגניה ליה דעתיה יש להקשות כן <ר) וחרא מינייהו נקט ע) וק״ל.
דובר

משרים

(י) האליה רבה כתב דלהאי שינויא דלעיל משום
דגכיב ליה דעתיה לק׳׳מ ,דהגמ׳
פריך והא קמטעי להו ומשני אינהו הוא כו׳ ופרש״י דלא
משיילי אי טריפה אי כשרה ,יהא דקחני לעיל מפני שמטעהו
במוכר לו בחזקת שמוטה כר ,וקשה הא רש״י לעיל (בע״א)
בד״ה אין מוכרין כו׳ כתב בסתם ,וצ״ל דסתם דלעיל
הוא כמפרש כי מיירי במקום שאין מכריזין המיצעתא אליבא
דר״א ,וא״כ מהיכי תיתי ישאל אי טריפה אי כשרה שהרי

אנפשייהו.

ק ו כ ץ

י " ד

חידש לן ר״ת הלא גם ר״י ע״כ ס״ל דמיירי בחזקת שחוטה דאל״ה
אנהו דתטעי ,וצ״ל לר״יז חידש לטעם השני דימכור לישראל,
ולשיטת הר״י מיירי אפילו נסתם כדנרי מהרש״א ,ולשיטת ר״ת
דוקא נחזקת שחוטה אנל גסתס ישראל יודע חטריפה ולא ס״ל
מדלא אתר שטריפה הוא יסגור שכשר ומוכח כדעת תהרש״א,
עכ״ל.
הלב אריה כתג על קושית רנינו לחלק דהכא הוי מתנה
לא יתלה הישראל נגנינת דעת ,משא ׳כ לקחן איירי נמכר כת״ש
הרא״ש שפיר יתלה נגנינת דעת ,עכת״ד.
הנאר יצחק כתג דזה נגד הסנרא דודאי לקחן מחלקים
התוספות שפיר דדוקא נמכר שייך גנ״ד ולא גתתנה היינו דשם
נחתינן לענין עיקר הדין ודאי יש טעם נדנר דנמכר הוי נגדר
אונאה שמטעה את העכו״ס שנותן לו כשרה דשוה יותר מטריפה,
וע״כ יש איסור נדנר ,משא״כ נמתנה ליכא אונאה נשיווי החפץ
כיון דלא חייג כלום להעכו״ם אין נ״ת נדתי שויה ,אנל כאן
דנתתינן לענין לתלות נכוונת ישראל גס נמתנה י״ל דרוצה
להראות לעכו״ס דנעין יפה נותן לו כ״כ עד דגם מה שראויה
לאכול לעצתו שהוא כנר תנוקר נכ״ז יתמה לו ואין חילוק נין
מתנה למכר.
ונעיקר קושית מהרש״א כתנ ליישב עפת״ש הט״ז (סימן
ס״ה ס״ק ה) על הא דאתרינן ואינ״א נמקוס שאין מכריזין גזירה
שמא יתנה לו נפני ישראל ,דחיישינן שישראל יודע האחת שנהמה

זו כשרה ויקנה מהעכו״ס יעויי״ש.
א״כ לק״מ קושית מהרש״א דלעיל כיון דיודע האמת שהיא
כשרה שפיר חיישיק תה״ט דיאכלן עם הגיד דיסנור שניקר כנר
כיון שהיא חתיכה ,ואין לומר דיתלה נגנינות דעת• דהא לענין
חשש טריפה הרי ידע דנא מכשרה דלענין ניקר הגיד הרי יש
לו אומדנא דהא רואה שהיא חתוכה כדרך מנוקרת וליכא מידי
דמעכב על ידו שלא לאכלה אנל כאן שנאתת היא טריפה רק
הישראל א״ל שהיא כשרה שפיר אמרינן דיתלה דלגנינת דעתו א״ל

כן ,שוב מצאתי נראש יוסף שכתב כן נקצרה.
ע) ז " ל הצל״ח ונקדים מתחלה פירושא חדתא ארישא
דשמעתין דמשני ג׳ שינויא ואומר אני שיש לפנינו ג׳ ענינים!
(א) מקום שתכריזין והיום לא הכריזו שאז היהודי רגיל

לא אסיק אדעחיה שיש טריפה ,וכן לאביי ורבא במקום
שמכריזין ולא הכריזו ,ולכן פרש״י בחזקת שחוטה ,אבל

כשמכריזין ודאי ה״ל לשאול ומיהו מטעי אנפשייהו.
ובהיות כן נ״ל דל״ק שינויא משום גנ״ד דקאי על
מתני׳ דאין מכריזין ,אבל הברייתא דמתיר בחתיכה מוקי

כרבא במקום שמכריזין והכריזו ולא הוי גנ״ד דאיהו מטעי

על

נכל עת ונכל יום לקנות נשר תן הנכרי כל זמן שלא הכריזו
וגס היום כיון שלא הכריזו עתיד הישראל לקנות מנכרי.
(נ) מקום שאין חכריזין כלל שאז אין הישראל רגיל
לקנות נשום פעם תן הנכרי והנכרי יודע זה שאין הישראל קונה
תמנו נשום פעם כלל ואין הנכרי מצפה כלל למכור לישראל.
(ג) תקום שתכריזין וגס היום הכריזו והכה הכרח הוא
נפל נישרא לבני חילא ולא מכריז ין נפל טריפות כדמסיק נסוף
שמעתין ,וא״כ הנכרי אינו יודע כלל שיש טריפות היום אלא
שסונר שהכרוז הוא שיש היום נשר הרנה שאפילו לנני חילא נפל
נישרא ,וא״כ סגר הנכרי שהישראל גס היום יקנה ממנו כיון
שהוא תקום שמכריזין רגיל הישראל נכל יום לקנות מהנכרי.
וגם עוד הקדמה אתת אציע שנגיד לא שייך גנינת דעת שתה
איכפת ליה לנכרי אס הגיד נתוכו או לא ,ומה שפירש רש״י שיש
נזה גנינת דעת היינו שהנכרי סונר שהישראל נתן לו מה שכנר
הכין לגמרי לצורך עצתו ונטל הגיד וסונר הנכרי שע״י זה יהיה
קפיצי זניני ישראלים לקנות נשר זה שכנר הוא מוכן ואין
צריך שוב לטרוח ליטול הגיד וזה שייך רק נחקוס שהישראל
רגיל לקנות נשר מנכרי אנל כמקום שאין מכריזין שאין הישראל
רגיל לקנות מנכרי ,א״כ אין הנכרי מצפה למכור לישראל לא
שייך נגיד גנינת דעת כלל ואינו דומה למוכר טרפות נחזקת
כשרה שאף לנכרי ניחא נכשרה יותר שהיא נהמה בריאה יותר

מטרפה
ואלו הס השלשה תירוצים בגמרא על הסדר ,התירוץ הראשון
במקום שמכריז ין ופירוש הדנר שהיום לא הכריזו וכח״ש כל
המפרשים ,וא״כ גם היום הישראל קונה מהנכרי ולכך חתוכה
אסור דאתי למזנן לישראל ושלימה מותר דאין לחוש דהתך ותזנן

שהרי חתוכה דנכרי ידיעי.
התירוץ השני נמקוס שאין תכריזין ושתא יתננו נפני ישראל
ואף שאף לפי סנרא זו עכ״׳פ ג״ד אסור ,דאל״כ לא יסמוך
הישראל על תה שלא אמר לו שהיא טריפה דמשוס שרוצה לגנוב
דעתו לא אמר לו וכמו שפתנו התוספות ת״ת הוצרך לשמא יתנה
דמשוס ג״ד נגיד ליכא כלל ,שהרי מקום שאין מכריזין הוא ואין
הישראל רגיל לקנות מהנכרי.
תירוץ השלישי תיירי נמקוס שמכריזין והיום הכריזו שאז
ליכא חשש דאתי לזנוני לישראל שהרי היום הכריזו אלא כיון

מהרש״א הארוך  -חולין ב שמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש״א)  -מאיער ,יצחק זאב עמוד מס  190הודפס ע״י תכנת אוצר מחכו
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מהרש״א

פרק שביעי

שה

גניכת דעת ע״ש והיינו משום דהכא אפשר לפרושי גזירה שמא יתנכה לו כפני ישראל אחר שאינו אומר

כפירוש שהיא מנוקדת אלא דנותן לו כסתם וישראל .הרואה שנותן המכה לעוכר כוככים כפניו ואינו חש
לומר שהיא טריפה סבור דודאי היא כשרה כנראה מפרש״י לקמן (ק) והשתא אף אם היה מותר לגנוב דעתו
של עובד כוכבים לא יחוש הישראל דלננוב דעת העובד כוככים עושה כן כיון דאינו אומר לו כלום אלא נותן
לו בסתם אכל לקמן לפר״ת שפירש דהך גזרה דשמא יתננה לו כפני ישראל.נמי מיירי כאומר כפירוש שהיא
מנוקדת וע״כ אית לן למימר דלא אסיק אדעתיה שלהטעותו א״ל כן וא״כ כהך דשמואל אידחי תירוצם
שכתבו הכא ולכך הוצרכו שם לתרץ כדרך אהדת דיודע היה שמואל שבצנעה כו׳ ס) ודו״ק.

דובר
ליכא למיהש שמא יקנה ממנו ישראל ,הנא ע׳׳כ לפי הי׳

כשני דקאמר ואיבעית אימא במקום שאין מנריזין גזירה

ט׳ ע״כ דס״ל דמוהר לגנוב דעה עכו״ם ,דרק עכשיו
בתי׳ כג׳ קאמר משים דאסור לגנוב דעת עכו״ם ,וכיון

שכן גם עעם דשמא יחננו כו׳ לא שייך לפי הי׳ כתום׳
דהייש ישראל כרואה דהנותן רוצה לגנוב דעהו.

ב) דאמאי כתבו החוש׳ לקמן (בע״ב) ד״ה אמר אביי
כי׳ דאף אם מותר לגנוב דעת עכו״ם מ״מ נא השיק
ישראל אדעתיה לומר כן ,אמאי אזרו שם ממ״ש כאן.

משרים
יעלה על דעתו דהנוהן רוצה לגנוב דעתו דהא לא אמר
■כלום היכראל לנכרי ,ואם היה רונה לגנוב דעתו היה צריך
לומר לו בפירוש וא״כ שפיר איכא מששא דשמא יקנה

ישראל ממנו.
אבל לקמן לשיטת ר״ת דגם מתני׳ איירי שאמר לו
בפירוש שהיא מנוקרח וא״כ ה״א ודאי אם הדין דמותר
לגנוב דעת עכו״ם יעלה זה על דעת ישראל שעשה כן

כדי שיגנוב דעתו ,וע״כ כתבו דהאמה גם אם אמר בפי׳
לא תלינן שהישראל יעלה על דעתו כו׳ וא׳׳כ ע׳׳כ דשמואל
דאיירי ג״כ שאמר בפי' צרייכין אנו לתרץ בענין אחר.

וע״ז כתב דהכא אזלי התום׳ דבסתם שייך גזירה

שמא יהמו בפני ישראל וא״כ ודאי לא אמרינן דהישראל
ק ו כ ץ
ה) תפארת יעקב כתג לפרש דברי רנינו וז״ל כוונתו
דיש מקום לומר בהיפוך דהך גזירה היא נסתם ואז יש נחוש
אף אם מותר לגנוב דעת הנכרי דלא יחשוב הרואה דאומר סתם
דמתכוון לגנוב דעת דאי מותר לגנוב דעת הי היה מתכוון לגנ״ד
היה אומר בפירוש כשרה היא לגנ״ד וע״כ שלח נתכוון כלל לגנוב
דעתו ,אבל הך דשמואל נאמר בפירוש שהוא שתעה לכן אי תותר
לגנ״ד לא שייך שיתמה בפני ישראל דישראל לא יקנה דיהשוב
דלגנ׳־ד אומר כן כיון שאומר בפירוש.
אבל לפי מה שחידש ר״ת לקמן דכל גניבת דעת לא שייך
רק נפירש גם לא שייך שמא יתננה לו בפני ישראל אחר רק
באומר נפי׳ א״כ מוכח תשינויא קמא דלעיל דאפילו אומר
בפירוש ומותר לגנוב דעת מ״ת חיישינן דישראל הרואה יקנה
אותה ,א'כ הד״ק התוספות כאן לדוכתא והוצרך לחדש לקמן דידוע
שמואל דנצנעה עשה כן ,עכ״ל.
וז״ל הלכות עולם משוס דהכא אפשר לפרושי ,פי׳ לפי
תירוצה של תוספות דאי שרי לגנוב דעתו של עכו״ס ליכא למיחש
שמא יקנה ממנו ישראל כר ,וא״כ מאי משני בגמרא ואינ״א
במקום שאין מכריזין גזירה שמא יתננו לו בפני ישראל ומשמע
דלפי תירון זה ליכא למיתש למיגנב דעת של עכו״ם דהא לפי
ההינעית אימא קאמר משום דגניב ליה ועתו ,ע״כ כתב משוס
דהכא אפשר לפרושי כו׳ והשתא כו׳ לא יתוש כו׳ עושה כן כו׳
נסתם אבל כשאומר יתוש שלגנוב דעתו של עכו״ם אומר כן,
עכ*ל
וז״ל ערכי עלי יעויין מהרש״א הנה כתב אפשר כר .ור״ל
די״ל פשע ההוספות כמו שכתב הט״ז (סימן ס״ג) דישראל יודע
שהירך כשרה ,אמנם לכאורה מוכח כדעת הט׳ז דלא כהמהרש״א,

(ק)
ןן ל

ע״ב,

ד״ה גזירה שמא ימכרנה כו׳.

י " ד

ומקודם נתרן הרי״ף דנקט שני תירוצים ואב״א והוא דלא
כאביי ורנא ,ורב אשי לשיטת ר״י (וקושיא זו תקשה הרשנ״ח) ול״נ
לתרן דהנה הרשנ״א הקשה על תי׳ גזירה שתא כר ,א״כ נטלה
התקנה של הכרזה דעדיין יש במציאות שיקנה ישראל ,ואיך
תוכרין לו נבילות וטרי' ,ותירץ נאמת דאין תוכרין אלא במפרש
טריפה מחשש גזירה ,ואי דזילת להו היינו בפרהסיא להכריז ,אבל
בצנעה לית לן בה.
וא״כ לפ״ז י״ל דרי״ף פוסק כרב אשי ,וס״ל דנרייתת
אינו חולק אמתני׳ ,דמתניתין מיירי מגיד כשר וברייתא מיירי
מגיד טריפה ,ונלא״ה צריך לפרוש הטרפה ואין הישראל קונה,
ואין להקשות דלמה נקט הברייתא בישראל כשרה ובנכרי טריפה
לאשמעינן כשרה בנכרי דלא והוי רבותא טסי כמ״ש הרשנ״א
במתני׳ דה״א דהוי לפני דלפני ,י״ל דאשמעינן דינו של הראנ״ד
דסומך על הניקור ואין צריך נקי ,ואי חשמעינן בנכרי ה״א
דטעתא משום גניבת דעת ולא משוס גזירה ולא הוי ידעינן דינו
של הראב״ד וגם קוש׳ הרשנ״א על רנא מע״ז מתורן דרי״ף פסק
כרב אשי ,והא דנקט הרי״ף נע״ז דינו דרנא ניי׳׳נ שנפל על
ההטין ,י״ל דהרי״ף נקט דנ״מ לדידן נסתם יינם דהוי מדרבנן,
ולא גזרינן אטו בפני ישראל ,דהוי גזירה לגזירה ,משא״כ נג״ה
דהוי דאורייתא.
ויעויין גירסת הרי״ף (דף ס״ד) תני׳ חין מוכרין ניצת
נבילה והוא איסור דרבנן ,וא״כ לפ״ז אי אמרינן כדעת מהרש״א
קשה על התוספות דלתה לא תירן אליבא דרב אשי דנרייתא אינו
מחלק כנ״ל ,כר.
אמנם מוכח כהמהרש״א מתוספות ד״ה אמר אניי כו׳ (נדף
צ״ד ע״ב) דהניאו ור״ת פי׳ התצעיתא ,ולכאורה יש להבין מאי
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חולין

שח

מהרש״א

פרק שביעי

ח״א דף צד ע״א תרנגולת טריפה הואי כר .ואפי׳ דמעות כנעני היד ,שרי דיינו באינו משקר לו בדיבורו אבל הכא
שמכר לו בתורת שחוטה כמ״ש רש״י לקמן אסור וע״ש בתוספות וק״ל.
אנפקא חייא משמע כר .ק״ק דעיקר התירוץ שעבר על דבריו הסר מן הספר דהא דאנפקא הייא משמע נמי היה ידע דאל״ב
לית ביה גניבת דעת ויש ליישב (א) צ).

חביות המכורות כר .עיין פרש״י ולולי פירושו נראה לכאורה דלאו משום הפסד שתהיה הסרה נגעו בה אלא כיון שמכרה
כבר להנוני אסור לו ליטול ממנה בלי רשות ההנוגי וכשהוא פותוזם כאילו הוא רוצה לטעום כולם בשבילו לראות
החזק והטוב בהם הרי הוא גונב דעתו אלא א״כ הודיעו לאורח שמכרם ולכבדו נגד הבריות עושה כן ואפשר אמר דאי
משום כבודו בלא הודיעו נמי שרי כדקתני גבי פך ריקן וק׳ל.
מפני שמטעהו כר .ק״ק דהיאך מטעהו וגונב דעתו דהא לשתותו שם מביא־ בבית האבל לנחמו ביין ואפשר שהיד ,דרכם
שכ״א מביא שם ולא היו שותין מכולן והיה זה יכול להשמט עם לגין שלו שלא יהיו שותין ממנו ובהכי ניחא בלגין
המתקשקש משמע שהוא נראה חסר ע״י קשקוש מאי מטעהו שייך בו אבל כיון שלא שתו את כולן בחזרתו יראה לגין
המתקשקש ומטעהו שאבל יסבור ששתו ממנו עד שגעשה ריקן ואשמועי׳ דאעפ״כ לכבדו בחבר עיר שרי (ס וק״ל.

לא ימכור לחברו סנדל כר .ק״ק הכא במכירה מאי קמ״ל הא ודאי אונאה היא כיון דמתה אין עורה חזק כשל בריאה שחוטר,
וי״ל דמיירי כגון שהוא מכר לו אותן בזול כמו של מתה אלא כדי להחזיק לו טובה בעלמא א״ל שהוא חיה שחוטר,
דהשתא לא הוד ,אלא גניבות דעת ובההיא דלא ישגר לו חבית יין ושמן צף כו׳ מתוקמא במתנה דאי במכירת שמן האיך
הטעהו ושלח לו יין כיון דאיכא למיקם עליה ( Uוק׳ל.

דן 5צה תד״ה ובנמצא חלך

אחר הרוב כו׳ משום דמקולין הוו לחו קבוע עכ״ל ומעיקרא הוה פכרי דמקולין
דובר

(א)

ז״ל

הוראת פעה ואמרנו כוונתו בשנדקדק עוד על
דברי רבא אנפקא א״ל נאשקויי ואשקיי׳ ממרא

מזינא מה גניבת דעת יש בדבר אף שהנכרי הבר דיין מי
הוא מה בכך הנכרי העפה את עצמו הואיל דכבמעי׳ נא
אמר כנוה מי יימר דנהעפותו נתכוון.
בשלמא לאביי דאמר תרנגול׳ עריפה במר דשמועה
נימא דהשמעי׳ גנב דעת הנכרי הואיל ואמר בפירוש לנכרי

ושמועה היא והנכרי הבר שכן היא אבל נרבא מה גניבת
דעת יש דשמא לא היה בדעתו להמכותו הואיל ולא אמר
בפירוש ולא דמי לכל הני הנזכרים בש״ה אל יהרהב כר.
אך י״ל הואיל דמזינן דעבר כשמעי׳ מדברי שמואל

משרים
אנפקא וע״ז מתק אנפקא מ "ל לאפקויי מנפקא מיי
משמע רק פ״ז קפיד שעבר על דבריו וכשקיי׳ מזיגא ולא
משים גנ״ד.

( )3הרש״ש

נתב על רבינו שנדחק בזה ,ופי׳ דר״ל
שלא ימלא חסרון של אותו לגין המתקשקש

במים יעויי״ש.
ודבריו המוהין דאם ימלאנו מים ללגין של יין המתקשקש

לא יהיה ראויה לשתיה כלל ,ונמצא צדקה קישית יבינו דאיך
יכפהי דהא לשתותו הביאו שס ייראו שיין זה אין ראוי׳
לשתות.

התו״ח

שאמר לו בפירוש לאשקויי אנפקא היי משמע והוא ידע
מזה והוא השקיי׳ מזיגא בודאי לגנוב דעתו נתכוין דהוא

(ג)

סבר דהנכרי ישבור שהיין חי הוא נמצא דעיקר הוכחת
הש״ה דהיה גנוב דעת מדאמר ליה שמואל בפירוש לאשקויי

ניחא דודאי השליח הגיד נו האמת שהיא יין והלך הוא

קובץ
ומתרצים תירוצו אלא ע״כ דסנרא חיצונה היא וממילא היה אפשר
לתרץ כך ,ואפשר !7ה נראה להגאון דוחק לפרש״י הואיל ועדיין
לא הוי ידיעינן כלל חהך סברא ,עכ״ל.
צ) ז״ל נאר יצחק לענ״ד דא׳ש מדאי
אנפקא משתמע לתרי אגפי דהיינו או יין חי
הוראתו יין עוג כח״ש נמ״א אנפיקנין ,יעויין
ע״א) ונרש״י שם ,והוא לענין שמן נתבשל כל

הוי ס״ל דתינת
או מזוג ,ועיקר
פסחים (דף מ״ג
צרכו ,ואולי גס

אחר שהאריך בקושיות כתב שצריך להיות
מצאה שהיא של שמן וחנק את עצמו ,והשתא

וזיק עליה אורחין לפשות להן משתה היין ,ואחר שנכנהו

ל י " ד
תיבת אנפקנא לענין יין מורה כן או שהוא יין חי ולא נגמר כל
צרכו כי הזק מאד ואין ראוי לשתייה או שאינו מזוג כל צרכו,
וא״כ שנגע י דשמואל נתן לעכו״ס זה וא״ל שמשקהי אנפקא ויש
במשמעו ח־ חמש או מזוג רק אינו כל צרכו ושפיר יש נו גנ״ד,
אע״ג דסתתא קאתר ליה ,וי״ל איהו הוא דמטעי אנפשיה ,מ״מ
הא כתבו התוספות לקחן (נע״ב) ד״ה אינהו כו׳ דנדנר דלא ה״ל
לאסוקי אדעתיה שפיר יש נו גנ״ד יעויי״ש.
וה״נ כיון דשכר הנכרי היה למשל דינר אהד וזה היין
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מהזה

ארח סימן יד טו

למק כבודו היקר לי והנני מה ידידו הדמית באה ר
ומברכו בכומ״ט.

אברהם טענרל האי.

סימן טו
שלום ובטרם לכבוד ירידי הרב החריף ובקי
וקף כש׳ת מוה׳ יהודא ארי׳ ברש״ז נ׳י
אבדק פלאיעשט יע׳א

מכתבו

הניטני בדבר ששאלני אודות מלמול כרת
לבית הסשפס בטרכאות טבור שבוטה אי מותר
להניח ס״ח אצל השופט וכ״ח ראה ממתק מתשובתי אשר
כתבתי זה אתה שנים להרב הגדול אבד״ק פאלמישטן יפ״א
דאשור למלמל ס״ח בחנם ומוטב למסור להם הס״ח שיהי׳
בקביטוח אצלם ולא למלמלו בכל פטם דמוי זלזול לס״ת
וכשהס״ת אצלם לא הוי זלזול שהשרים מכבדין אח התורה
מהריצ
מ׳יא והרה״ג
סי׳
וכמו״ש התוט״ר ירד
אורינשמיין בישוימייק ה׳ ס״ח וט׳יז הטיר כבודו דאסור
אותה
בבית המשפס דמורידק
"י^להטח ס״ת בקבימוח
חשל״א
בהוכמו״ש בחשו׳
•־•-־•מקדושתה שאין קורין
או״ח סי׳ י״ג.

תשובה
הגה

בזה הצדק אתו ליחן ס״ת כשר שיהי׳ שם
בקבימות בודאי דאסיר והדבר מבואר בברכי יוסף
יו״ד סי׳ רפ״א ט״ש שכתב למכור ס״ח לבני מקרא אף
שמכבדין אותו אם הוא כשר אסור שמביא אח השם לידי
גניזה ט״ש אמנם יכולין ליק להם ס״ת פסול דבלא״ה אק
קורק בו לא מבטיא לפמ״ש המו״ז בסי׳ רפ״א מ״ש
שכתב בסק״א דבפסול שאיט מוכח יש לאסור לקרות ט
אפילו ביחידות שמא יקרא ט בצטר והטא ראי׳ מספק
מריפה דאסור לשהות בתיך טחו שמא יארט תקלה טי״ז

ובנקה״כ שם דוחה ראייתו וכתב דאק ראי׳ מספק פריפה
דחישינין לתקלה דננאי הוא שיאכל איסור כמו שמחלקק
ההיס׳ בכ״מ בק אכילת איסור לשאר משיית איסור ואני
מצאתי בפירמ הר״ח לפסחים דל״ג מ״ב בהא דאמר
הש״ס דאלת״ה הא דתניא הא למז״ד לתרומת תותים
וטנביס שא״ל בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה הא
היתר אכילה נמי איח בי׳ דא״ב דריך למו פ״פ מכטצה
ומשני דילמא אחי בהו לידי תקלה ופירש״י כשהוא דורק
יאכל מהן אבל ר״ח כתב שם בזה״ל דילמא אחי לידי
תקלה כלומר כמות שהן או יסחטם יותר סכטצה ויראה
לכאורה דמ״ש או יסחמס יותר מכטצה ר״ל דמה החשש
תקלה הוא שיטמא המשקים של תרומה טדים ויפטר מל
משמרה תרומותי ולא משוס תקלה דאטלה דמשוס זה
א״צ לחשש דיסחוס יותר מכביצה דאפילו כמות שהם פחות
מכביצה שייך שפיר החשש דיאכל מהן והטנטם גופייהו
טמאים הס וזה טנת הר״ח דקודם אמר כמות שהם
ור״ל החשש דתקלה הייט שיאכל מהן ואח׳׳כ אפר או
יסחטם יותר מכטצה ור״ל בזה איכא חשש תקלה דיספא
המשקה של תרומה טדים ולפ״ז מטאר מדבריו כהט״ז
דגם בעשיות איסור שלא מ״י אכילה חיישינק לתקלה אמנם
י*ל דכונת הר״ח נ״כ רק משום תקלח אסלה ופה שהוצרך
לומר או יסחטם יותר פכטצה משום די״ל דליכא בזה
משוס חשש תקלה דאיכא היכירא במה שדורך פ״פ מכביצה

אברהם

טז

וכטק הא דאמריק בפסחים י״א הוא פצמו מחזיר סליו
פליו לשרפו מיכל קאטל מיני׳ פ״ש וה״נ כיק דטרח
לדרוך פ״פ מכביצה לא הי׳ לט לחוש לשמא יאכלם בטומאה
ומיין במה״ם ירושלמי פ״ה דתרומוח ד״ה חזקי׳ לכך הוסיף
הר״ח דמ״מ חיישינין לשמא ידרוך יותר מכביצה דאם נתיר
לו פחות פחות מכטצה ידרוך טוחר מכביצה ואז איכא
חשש צשמא יאכל מק וט״כ צ״ל ק בדברי הר״ח דאא״ל
כמו״ש דהחשש תקלה טותר מכביצה הוא משוס דיממא
התרומה טדים דא״כ מ״י זה אסרינק להו לדורק ואין
ראויים לכלום וכדאמר בברייתא שא״ל בהן לא היתר אכילה
ולא היתר הסקה א״כ בלא״ה אזיל לאיטד ואיט טובר
סל משמרת תרומיתי במה שמטמאה ביד וכמ״ש התום׳
פסחים די״ג מ״א ד״ה ושורפק ט״ש ופ״כ דכוונח הר״ח
ג״כ לתקלח אכילה שאם ידרוך יותר מכטצה לא יהי׳ לו
היכירא וחיישינן שיטא לאוכלן או לשתות המשקה וטותר
מכביצה הא נטמא המשקה אלא דזה צריך טיק דא״כ
האין* קאמר ר״י שם טנטס שנטמאו דורכן פ״פ מכטצה
נהי דהוא מיירי בטנבים חולין וליכא החשש דשמא יאכל
המנביס נופייהו כיק דהם חולין לא איכפת לן אס אוכלן
כשהן טמאים מ״מ הא אמר ויינן כשר לנסכים א״כ
ניחוש ג״כ שמא ידרוך יותר מכביצה ואז יטמא המשקה
ובש״ס שם אמר דכביצה לא משוס גזירה דילמא אתי
למיטבד יותר מכטצה אבל בפחות מכביצה לא גזריק דילמא
אתי למיטבד יותר מכטצה והר״ח כתב דחיישיק לשמא

יסחוט יותר מכביצה ודברי הר״ח צריכק מיק.
נראה לפטנ״ד דהר״ח מפרש הא דאמר הש״ס
וייק כשר לנסכין דוקא לנסכק דליכא ט אכילת
1

לכך

אדם כלל רק לנסכי; ט״ג המזבח מה לא חיישק לתקלה
כי האי שיסחפן יותר מכטצה רק בכטצה גזריק דילמא
אתי למיטבד יותר מכביצה אבל בפחות מכבוצה לא גזרינן
לדילמא אחי למיטבד יותר מכביצה אבל בתרומת תותים
וטנטם דאיכא חשש לשמא יאכל מהן כשהן טמאים באכילה
החמירו יותר דננאי הוא אכילת אסור וכמ״ש הנקוה״כ
הנ״ל וחששו גם בדורכו פחות מכטצה דילמא אחי למיטבד
יותר מכביצה ור״י דאמר דורק פחות מכביצה הוא רה
ליקח היק לנסכים אבל למשות תרומה ואכיל לאו וכנ״ל
וא״כ מוכח כהנקוה״כ דבאכילה יותר חיישינן לתקלה אך
יש חילוק דר״י דמיירי
מ״מ יש לדחות דבפשוט
בטנבים חולק דצט״ט כפ״מ שהם פתה חולק אין חשש
כלל רק אם ירצה אח״כ לטשוק תרומה או לנסטם מה
לא חששו כולי האי בפחות מכביצה לשמא יטשה כביצה
והוא פשוט
אגב אמינא במה דאיחא בירושלמי פ״ט דחרומוח
ה״ג תאנים וטנבים שנטמאו כר ר״ז ר״י בשם
ר״א סוחק מד פחות מכזיתיס וייק כשר לנסכק ויראה
לכאורה שמטות סופר הוא וצ״ל סוחק בפחות מכטצה
דלפ״ל בפחות מכזית דכל שהוא פחות מכביצה איט מטמאה
ומיק בפ״ס שכתב ג״כ פחות מכטצה וי״ל לכאורה דבכונה

ודרך

אמר הירושלמי בפחות מכזית לפי מ״ש 3פ״מ שם דהא
דסוחק טד פחות מסיח קאי אסיפא בהיו תרומה
מטיקרו מ״מ סובר הירושלמי דסוחק ס״ש וק כתבתי
בתשובה דדטח הר״ם נ״כ הכי והארכתי מה באריכות
נמרץ ואין כ״מ ובאמת בש״ס דילן בפסחים ל״ג הנ״ל
אמר רחיישיק לתקלה רי״ל לפ״מ שהאריכו האחרונים אי
בדרבק חיישק לתקלה טיק תשר ח״ס יו״ד סי׳ נ״ז וסי׳
סה׳ ובתשובת טת שלמה יו״ד סי׳ קי״ז ובתשו׳ כ״ס
יו״ד סי׳ צ״ח פ״ש ואם ניסא דבדרבק לא חיישק לתקלה
י״ל דהך מ״ד טרושלמי סובר חצי שיטור מותר מה״ח
כר״ל ולכך סובר דסוחק בפחות ממית ולא חיישיק מה
לתקלה שמא יאכל מהן טק דהוי מ״ש וליכא רק אסור
דרבק
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דרבק לא חיישיק לתקלה בדרבנן (וטיק תוסיו״ס פ״א
דחלה מ״ט ד״ה ואסורה לזרים שכתב דלר״ל ח״ש בתרומה
ל״ה רק מדרבק) אמנם ד״ז לומר בדרבק ל״ח לתקלה
יש אריכות באחרונים הנ״ל ואכ״מ וכתבתי זה לטורר.

ובשרת

תוט״ר הנ״ל כתב לדחות דברי המ״ז בראייתו
מס׳ מריסה דאין משהק אותה דלא דמי
דשם אק בזה הפסד כלל במה דאסור לשהותו וכאן אט
מורידק קדושת הס״ת במה שגוגזין אוחו וכיק דיכולק לקרות
בו ביחיד אין לט לאסור משוס גזירה להפסיד קדושת
הס״ת ט״י גניזה טכ״פ ולפי הנ״ל יש ראי׳ מהא דאסרינן
בתותים וענבים לדורכן פחות מכביצה משום חשש תקלה
אף דמפסידין טי״ז המשקה כל תרומה דאיכא בי׳ משוס
משמרת תרומוהי ובאמת לס׳ מ רמסיק הש״ס שם דל״ד
דבחרומה משוס מטלה אמרינן דמשקק מיבלט ■בליטי
והמשקה נטמא עם הפירי א״כ לא צריכין לבוא לחשש
דתקלה ט״ש בפ״ש ותבין אמנם חז־נץ עכ״פ לפי הס״ד
שם בש״ס דחיישינק לתקלה בכה״ג והרמב״ס פי״ב
מתרומות הי״א פוסק גם נם* האמת דלא אמרינן משקין
מיבלט בליטי ולא מבדי מטלה בזה ט״ש בכ״מ בשם
מהר״י קורקס ובצל״ח פסחים שם ובתשובה הארכתי
בביאור דברי הר״ם ואכ״מלונחזור .לדידן לשימת הט״ז
דאק קורי! בס״ת פסול אפיטביחלות^ני מצאתי בתשו׳
רדב״ז ח״ב סי׳ חשט״ד שסובר כהמ״ז מ״ש בודאי מותר
למסור להם ש״ח פסול שיהי׳ בקביעות אצלם דאק בו
שום הורדה מקדושה דבלא״ה אין קורק בו רק אף לשימת
הנקודהכ״ס דפליג טל הסו״ז ומתיר לקרות ט ביחידות
מ״מ הא אק דרך לקרות בו ביחידות וכמ״ש הרא״ש
הביאו המור ירד בריש ה׳ ס״ת שבזמניט מטמידק הש״ח
בהיכל ואין למדין מתוכו וא*כ אק כאן הורדה כלל ומותר
למסור נהם ס״ת פסול להיות אצלם בקבימות וכן מבואר

בברכי יוסף סי׳  rfeשם דמיתר למכור לבני מקר״א
ס״ח פסול ע״ש ולא מיבעייא אם השרים אק מבקשים
דוקא ס״ת כשר דיכולק ליתן להם ס״ת פסול כנ״ל רק
אף אס השרים מבקשים בפירוש ס״ח כשר דלכאורה יש
בזה לומר דאם נותנים להם ס״ח פסול ישטה משום
גניבת דעת אך נראה לפענ׳יד דמוהר להטעותן טה וליתן
להם ס״ת פסול דלענק השבומה אק נ׳ימ כלל דנם בפסול
אסור נישבע לשקר ועיי; בישו־ע״ק הנ״ל א״כ לא מיבטיא
נפמ׳יש התוס׳ והרא״ש בחולין לחד שימה דצ׳שנניבתדטת
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 'bרק במכירה ולא במתנה מ׳ש בדף צ׳ ד א׳ כ לא שייך בנ״ד
משום גניבת דעת והחסל״א שם מיירי במכירה רק נם
לשימת הסוברק דגם במתנה איכא משום גניבת דעה מ״מ
ומטרד בנ״ד פלא למנמל סית בכל פעם דאיכא משוס
J
כבוד התורה מותר להטעות השר דכטד התורה דוחה
לאיסור דגניבת דמת ועיין בתפארת ישראל טל משניות
 10,/י S'O
סוכה ריפ לולב הגזול שחידש לומר רעשה דוחה ללאו דלא
//גiTtrfa/ /
תגזול מ׳ש וזה ליתא דחי; עשה דוחה ל״ת שבין אדם
ג קר ,וזו• «■»'
לחבירו דעשה דוחה ל״ת ילפינין מכלאים בציצית וכלאים
הוי נ״ת שבין אדם נמקוס וא״א למילף מיני׳ ל״ת שבי!
^<ריית
אדם להבירו דהמיר דאק ייהגיס מכפר עליו ולכך הקשו
התוס׳ בסוכה שם ר״פ גונב הגזוג ובדף ט׳ דלמ״ל לכס
למטט גזול ובסוכה לך למטע גזילה הא בלא״ה הוי
מצהב״ע ט״ש ולא נוכג לומד דלא הוי מהב משים דנגשה
דוחה נ״ת דגזל דל״ת דגזל אינה נדחות מפני משה כנ״ל
וכן ראיתי למחברי זמנינו שהשיגו מליו^ וכן יש להביא ראי׳
מהא דקי״ל בחו״מ סי׳ צ״ז דב׳יח גובה ס״ת בחוט מ״ש
וטרד סי׳ רטט בש״ך סק״ז וקשה לפמ״ש החוש׳ סנהדרק
כ״א דאף שכתב ס״ת ונאבדה אח״כ או הקדישה אין יוצא
בה יד״ח וצריך לכתוב אחרת ס״ש ובפ״ת ירד סי׳ ט״ר
ולפת אם גיבה הב״ח את הס״ת בחוט שוב אק הלוה

r

אברהם

מקיים מ״ט דכתיבת ס״ח וא״כ טמא דמשה דכתיבת ס״ח
תדחה למצות פריסת החוב א״ו דל״ח דגזל שהוא בק אדם
לחבירו ־איט נדחה מפט טשה והבן,

אולם

נראה דזה דוקא בגזל שנוזל ממק מחבירו
אבל ל״ח דגניבת דסת שאיט טמל מחבירו כלום
רק דהתורה אסרה אותו שלא ירגיל מצמו במדות גרומות
זה לא מקרי ל״ת שבק אדם לחטרו ואיסור זה דגטבת
דסת הוא ככל איסורים שבק אדם למקום סס יש לומר,
דמשק דוחס אותו^ובאמח לטנק קושיות התוס׳ בסוכה
הנ״ל דלמ״ל קרא למטט גזול הא בלא״ה הוי מה״ב נראה
לפמ״ש הרש״ל טל הר״ם דס״ל שגזילת וגניבת הנוי אסוכה
בלאו כמו של ישראל וכתב ודבר תימה הוא במיני כי
התורה בכללה ובמיטה לישראל נתונה וכתב הח״צ בתשובה
סי׳ כ״ו דהא דאסור גזל הגוי לאו משוס לתא דידהו רק
שאנחט נצטויט שלא לטשות ממשים מכוטרים שלא להרגיל
א״ט לנטב ט״ש א״כ נזל הגוי לא הוי כמצות שבין אדם
לחבירו רק כאישור שבק אדם למקום וי״ל דשפיר נדחה
מפני טשה כמו שאר איסור ולכך איצסריך קרא דלכס
לממס נס גזל הגוי והבן ואין להאריך וטכ״פ בגניבת
דסת שסיר טכל לומר דנדחה מפני משה ואף למה שראיתי
כמחברי זמנינו הטעם דאין ל״ח דנזל נדחות מפני עשה
הואיל דהוא ל״ת שלפני הדיבור וגס הוא משבט מצות
בנ״ח דגם ב״ג נצטוו טל הגזל והוי ל״ת החמור וטיק
בשו״ת בי״צ אה״ט ח״ר סי׳ י״גץמ״מ לטטן גניבת דעת
נם לפמ״ש הרימב״א בחולק שם בשם רבותיו דגניבת דסח
הוא אסור מדאורייתא מדכתיב לא תגנוב ט״ש^מ״מ נראה
דב״נ איט מצווה טל גניבת דמת דב*נ איט מצווה רק
שלא ליקח בגניבה ונזילה ממק זולתו אבל גניבת דטח
דהוא רק משוס שלא נרגיל עצמיט במדות נרוטוח ט״ז
לא נצמוה בו נח דהתורה לא ניתנה רק לישראל וטיק
במנ״ח מצוה רכ״ד לטנק גונב ט״מ למיקט שכתב דב״נ
אינו מצווה ט״ז כי התורה לא אסרה נזל בב״נ רק
מהמת ממק זולתו מ״ש ומיין בספר פד״ח במצת השדה
מערכת הגימל סי׳ וא״ו אות כ״ט מ״ש בזה איכ בודאי
איסור דגניבת דמת נדחה מפני משה יו והנה בפמ״ג ארח
ריש סי׳ קנע כתב איסור לנהוג בזיק בס״ת הוי איסור
דאורייתא דבקידושק יליף מק״ו מפני לומדי׳ טומדין מפני׳
לא כ״ש והרי והדרת פני זק; דאורייתא הוא ע״ש ולס״ד
י״ל דבטלמול הסית בכל פעם לבית הטרכאות הוי
איסור דאורייתא ודוחה ל״ת דנניבת דטת אף לסי דטת
רבותיו של הריעב״א הטל דנניבת דעת הוי דאורייתא
אך גם אם נימא דטלטול ס'ת שלא לצורך הוי רק

איסור דרבנן וכמו שיראה מהדעת קדושים סי• רפ״ב
סק״א מ״ש ובהנ״ה פס סק׳ג מ״מ הא גס עניבת דטת
נראה דלאו כולי מלמא ס״ל דהוי אישור דאורייתא וטוד
לפמ״ש בקובץ על הר״ם ה׳ דיטות פ״ב ה״ו דנם לרבותיו
של הריטב״א דהוי דאורייתא הייט דוקא במכירה כגק
שמכר לו נבילה בסר דשחומה דכיק דיהיב דמי
וממטהו שפיר מיקרי גניבה ויש לכוללו החת סוג גניבת

ממק אבל גבי מתנה גס להסוברין דאסור בה גניבת דעת
מ׳ מ ודאי דלא הוי רק מדרבק ס״ש וא׳כ שפיר ייל
דכבוד התורה שלא נמלמל ס״ת בכל פעם דוחה לאיסור
דנניבת דטת בזה דהוי רק דרבנן לכ״ט וכטל.

ועיי?

בש״ס חולין שם ובחו״מ סי• רכ״ח ס׳ ז דנם
בעושה לכטד חבירו מותר ואין בו מפום גניבת
דעת ובפרט לכבוד ס״ת ובפרט אק השר מקפיד דוקא
טל ס׳ית כשר בודאי לפטניד נכק יותר למסור להסס״ת
פסול שיהי׳ אצלם בקביעות ולא נסלמל ס״ח בכל פטם
בחנם כנלענ״ד שוב מצאתי בתשר מהר״י אסאד חידד סי׳
רפ״ט ט״ש בדבריו שהביא משבת קכ״ז כיק שהגיט לפתח
ביתה
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ארח סימן טו טז

ביחה חלץ תפיליו ברחוק ד״א שלא יכנסו דברי קדושה כר
מ״ש שחוכך לאסיר בזה ע״ש אמנם התוע״ר ובישיפ״ק
מתירק בזה ולק נראה דס״ת פסול יכולק למסור להס
רק באופן שיהי׳ פסול שא״א לתקנו עוד בזה מוחר למסור
להם ופיק בחסל״א שם והנלפענ״ד כתבתי.
ואטחיק פה החשובה שרמזתי עלי׳ למעלה.

סימן טז
נ״ה

עלום וכט״ם לכבוד הרב החריף המופלג

בתורה מוה׳ר מאיר מאלטור
?ה אחה שבועות אשר הניעני מכתבו בד״ת ויען

נ״י

שהייתי
מרוד להשיב לשואלי בדבר הלכה למעשה אשר נתחי
להם משפע הקדימה לק אחרחי עד כה מלמיין בדבריו
ועתה באחי במה שהקשה במ״ש הר״ס פ״י מהלכות תרומות
דזר שאכל תרומת תותים ורמונים שנעמאו פמור מלשלם
שהרי אין ראוין להסקה והא בש״ס פסחים ל״ג ע״ב קאמר
הא דבחותים וענבים של תרומה שנעמאו אין לכהן היתר
אכילה והיתר הסקה משום דאע״ג דמשקין מיפקד פקידי אפ״ה
לא מצי דדיך להו פחות פחות מכביצה משום תקלה
ולהסקה לא חזיק משום המשקים הבלועים בהם ע״ש
ברש״י ולפי שימת הר״ם פ״א מה׳ מ״א דמי פירות אק
^,,מקבלין מומאה כלל ואם ק יש לו בהן היתר אכילה דהא
אפשר לדורכן בבת אחת וא״צ לדורכן פחות פחות מכביצה
והמשקה יהי׳ מהור והיכי דדורק בבת אחת ליכא משוס
תקלה וכמ״ש הצל״ח שם בדך ל״ד בשיעוח הר״ם שכתב
בפי״ב מתרומות הי״א חיתים וענבים שנגעו בשני מותר
לדורכן לכתחלה וכתב הצל״ח במעמו כיון דדורק בב׳א
לכולהו וא״צ לשהות בדריכה לדרוך ם׳ ם׳ מכביצה לא
חיישיק לתקלה וה״נ בתותים ורמונים אפשר לדורכן בב״א
דהא מ״ם אין מקבלק טומאה לדידי׳ וא״כ אמאי זר פטור
מלשלם והר״ס פוסק דמשקק מיפקד פקידי וס״ל דבתרומה
לא מביר מטלה ט״ש בכי מ בשם מהר״י קורקיס ובצל״ח

שם

וא״כ

אמנם

המשקה יהי׳ טהור
הקשה לכאורה.

ט״כ

קושייתו

ויפה

אחר הטיק לא קשה כיק דקי״ל דמשקה היוצא
משאר שירות חץ מזיתים וענבים לא הוי

המשקה תרומה כדאיתא בסי״א מתרומות מ״ב מ״ש ובש״ס
חולק דך ק״כ וברם סי״א מתרומות הל״ב א״כ אך
דהמשקה מתוחים ורמונים ראוי לשתי׳ ואינה מקבלת
טומאה מ״מ בשביל המשקה איט חייב בתשלומק דלא הוי
תרומה כלל והרגיש בזה נם כבודו רק שהקשה דאכתי
לפמ״ש בכ״מ בפי״א ה״ב שם דבבא ליד כהן מחויב טכ״ס
לשלם הקרן משוס גזל ע״ש ולא כמה״ס בירושלמי פי׳א
שם ע״ש א״כ אכתי קשה דיהי׳ הזר חייב עליהן בקרן
טכ״ם משוס דראוין לסוחטן למימיהם— וזה ל״ק די״ל
דמ״ש הר״ס בפ״י ה״ה לפיכך אם אכל תרומת חוחים
ורמונים וכו׳ שנטמאו פטור מן התשלומק מיירי דלא בא
ליד כהן דהוי ממק שאק לו תובעים ואין זה דוחק דהרי
נם בפי״א ה״ג שם שכתב תר שאכל דבש תמרים ט׳
יקווה איט חייב לשלם פירש הכ״מ דמיירי רק בלא בא
ליד כהן וה״נ יש לפרש הא דפ״י הנ״ל ויש מזה ראי׳ למ״ש
המטרת חכמים בחידושיו לפסחים ל״א מ״ב דבאוכל תרומה
במזיד גם בלא בא ליד כהן יש חיוב תשלומק פ״ש ושכן
מוכח בפ״ז שם ולכך אם היו התרומה ראוי להסקה הי׳
חייב בחשלומק אך במזיד ולא בא ליד כהן (שק נראה
מלשק הרמב״ם בפ״י דמיירי במזיד פזש) אבל כיק שאין

אברהם

מ

התרומה ראוי׳ להסקה רק המשקה חהא ראוי׳ לשחי׳
והיא אינה תרומה פטור גס מקרן עכיפ בלא בא ליד
כהן כנ״ל והא דהש״ס בפסחים כטל פריך הא יש בה
היתר אכילה דא״ב דריך להו פחות ס׳ מכביצה הוא משום
דשם בברייתא הגירסא הא למז״ד לתרומת תותים וענבים
ועל ענבים שפיר קשה דהמשקה הוי תרומה ויתחייב על
המשקה אבל הר״ם שכתב בתרומת תותים ורמונים דלא
הוי המשקה תרומה שפיר פטור מחשלומין וזה אק להקשות
דאכחי אם יסחוט המשקה יהיו הז ק ראוין להסקה דהא
רש״י כתב דלכך אין ראוין להסקה משוס המשקה שבתוכן
וא״כ כשיסחוט המשקה יהיו הזגין דאוין שפיר להסקה
כהא דאמרינן בירושלמי פי״א דתרומוח ה׳יג ולמה אמר
יעשו בשביל להכות מן החרצנים ומן הזגים ע״ש אך באמת
הזגין אק ראוין אכתי למסקה עד שיתנגבו ושיתייבשו (ע״ש
בפ״מ) ובזה שוב חיישיק לתקלה כדאמרינן סס״ק דפסחיס
ביין לזילוך בחדש שצריכק ליישנו בודאי חיישיק לתקלה
מ״ש כן צ״ל בזה ותל״מ.

ודע

דדברי הרם בהלכות אלו נאחזין בסבך וכבר
האריך בהם הצל״ח והנה במ״ש הר״ס פי״ב
הי״א זיתים וענבים שנטמאו סוחמן ועושה אותן תרומה
ואם נטמאו אחר שנטשו תרומה וסוחטן פ׳ פ׳ מכביצה
הרי המשקה היוצא מק מותר בשתי׳ לכהנים ובכ״מ שם
בשם מהר״י קורקוס תמה דהא בש״ס פסחים שם מסיק
דבחרומה עשו מטלה ולא אמריק מיפקד פקדי אלא
המשקה נטמא עם האוכל ותירץ דהא דאמריק דבענבים
של תרומה עסקינן הוא דיחוי בעלמא דלא נפשוט דבקדושח
פה מביד מטלה אבל קושמא דמילתא דבקדושח פה נמי
עביד מעלה ומיירי ר״י שהקדישן לנסכק אבל בתרומה לא
עביד מעלה ובצל״ח שם כתב דלפ״ד הרי״ק נתבטל נם
תירק של ר׳ ירמי׳ דאמר אלמא אק זריעה ללקדש ה״נ
אק זריעה לתרומה והרי מזיק אך דטביד מעלה בהקדש
לענין דלא אמריק בהו מיפקד פקיד ובתרומה לא עביד
וא״כ צריכק אט לתירוצא של רב ששת שאסורק משום
היסח הדעת ומוכח דהר״ם סובר היסח הדעת פסול הגוך
הוא ט״ש ומיין במשל״מ פי״ט מה״ל ססוה״מק וזה כביר
הקשיתי דאיך אפשר לומר דהרמב״ס סובר היסח הדעת
ססוה״ג הוא א״כ למה כתב בפי״ב מה׳ בית הבחירה הי״ד
וחלק היחה במערבו של כבש כו׳ שבה טתנק פסולי חטאות
העוך עד שתעובר צורק ותצא לבית השרפה והא בש״ס
מקשה מזה ר״י לר״ל דאי היסח הדעת ססוה״ג הוא למ״ל
עיבור צורה ומשני האי תנא דבי רבה בר אבוה הוא דאמר
אפילו פגול ממון עיבור צורה וא״כ הא הר״ם פוסק

דפסוה״ג אק ממק עיבור צירה עיק בפ״ד מ״ה ק״פ ו3פ׳
י״ט מה׳ פסוהמ״ק ה״ב שכתב בהדיא קרבן שנתפגל או
נפסל נשרך במקדש מר וא״כ לדרי׳ נשאר קושיח ר״י
לר״ל דלמה לן בפסול חמאת המוהטי״צ הא היסח הדעת
פסוה״ג הוא וזה קושיא חמורה לדעתי ולפלא על הצל״ח
שלא הרגיש בזה וכמת מצאתי ביד דוד שם שהוכיח נ״כ
מזה דהר״ס סובר דלא הוי פסוה״ג מ״ש

ועלה

בדעתי לומר מ״ד פלפול דבאמח יש להבין בהא
דפריך ר״י בפשיטות דאי הוי פסוהע למ״ל עי*צ
לפי מה שנראה מדברי רש״י שם ד״ה פסוה״ג שכתב
ממלה הוא בקדשים שנססלק בכך משמע דלא הוי רק
פסול דרדק משום מפלה וכ״כ הפנ״י שם להדיא וז״ל
ומשום סמלה תיקט חכמים שלא יסיח דעתו מהם הרי
דל״ה רק מדרבק ואטע דבירושלמי ספ״יק דפשחים קאמר
לא ק אמר ר״י היסח הדפת דית פ״ש י״ל זה דור,א
לר״י דאומר היסח הדעת פסול טומאה י״ל שפיר דהוי
דית כיק דבטי שימור ואם הסיח דעתו ולא שמרה יש
לחוש לשמא נטמאה לכך ר״י לטעמי׳ אמר היסח הדעת

ד״יז
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מילי
׳י״ייי /

הלכה א

קנין ־ מבירה

דמרז־כי

תק«ז

פרק יח /

אסור לרמות את בני אדם וכו׳ ואחד עובד כוכבים וכל.

ראה בתוספות יבמות (סא ,א) סוף ד״ה יאיץ ,ש״בני אדם" כולל גם גויס.

שם ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל שוים כדבר זה.
ואע״פ שבאונאת ממון אין הגוי בכלל (פי״ג ה״ס ,וכן אינו בכלל איסור אונאת דברים
(וכן נראה בחינוך מצוה שלח) משום שנאמד בהן ״עמיתו״  -גניבת דעת הרי היא כגניבת

ממון שאסורה גם בגוי (פ״א מהלכות גניבה הלכה א) ורמאות על ידי העלמה של מום הרי

הוא ברמאות במשקל שגם לגוי אסור( ,פ״ז מהלכות גניבה הלכה ח) שכל שהוא מחסיר
אותו הרי הוא בכלל גניבה וגזילה ,כמו שכתב המגיד משנה שם.

הלכה ר

כדי להרכנת במקיפין.

_ו.6?1מ_שכן דרך החנונים למכור בהקפה ,כמו ששנינו בנזסכת אבות (פרק ג משנה טס "והחנוני
מקיף".

שם ואין בזה גניבת הדעת.
בגמרא (בבא מציעא ס ,א-ב) אמרו בטעם היתר שני הדברים הנ״ל בחלוקת אגוזים וכו׳ -

״אני מחלק אגוזים חלק אתה שיסקים״ .ובהורדת השער  -שהרי הוא קוצץ ידיהם של
מפקיעי שערים ואוצרי פירות ,ורבינו השמיט כל זה ,מפני שלא נאמרו טעמים אלו

אלא לדעת רב הונא (בבבא בתרא כא ,ב) שאמר בן מבוי שהקים ריחים ובא שכנו בן
אותו מבוי ורוצה להקים ריחים על ידו  -יכול הראשון לעכב על ידו .אבל לשיטת רב

הונא בריה דרב יהושע שאינו מעכב על ידו וכדעת תנא קמא של רבן שמעון בן

גמליאל (שם) ש״עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של
חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה

בתוך שלי״ (וכן פסק ובינו בפ״ו מהלכות שכנים הלכה ח)  -לפי זה אין צורך באותם טעמים
הנ״ל .ורבינו יצחק אלפסי שאף הוא פסק בבא בתרא שם כרב הונא ואעפי״כ הביא

הטעמים הנ״ל  -סובר הוא כדעת ד״י בן מיגש שם שזה מועיל לבן עיר אחרת ,שלולא
כן אסור אף לדעת רב הונא.
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מילי

תקמח

קנין ־ מכירה

דמרדכי

הלכה ה ולפיכך מותר לערב אותו.
בדפוס רומי" :הלוקח מותר לערב" .וכן הוא בכסף משנה (י׳וו שלי׳ד) ,ועל זה הקשה

הכסף משנה למה כתב "הלוקח" ובכ״י תימן הנוסחא כלפנינו.

הלכה ח

אסור לערב שמרים בין ביין בין בשמן.

נלמד ממה שאמרו במשנה בבא מציעא (מ ,א)

ש;:ל

י,

; •.לת״ה •' י

מאה לרב (ראה להלן הלכה ט) ,הרי שרק מקבל עליו ,כ>ומר נותן לו השב״׳ ב ל!״ *  ,א_.
לערב בתוכו אסור אלא אם עירה מכלי אל כלי ונותן שמריו מיד אל תוכו ,ראה להלן.

שם ואפילו שמרים של אמש בשמרים של יונו אסור.
כן הנוסחא בכתב יד ה׳ בבא מציעא (ס ,א לפי דקדוקי סופרים) וכן הוא בספר המקח

והממכר לרב האי (שער נט) והיינו שלא יערב שני מיני שמרים אלו על מנת לתתם
בתוך היין ,כי אע״פ ששמרים של היום אינם מזיקים כדלהלן ,שמרים של אמש

המעורבים בתוכם  -מזיקים.

שם אבל אם עירה היין.
בלשון רבינו שהובאה בטור (חושן משפט סימן רכח) חסרה מלה זו (־־היין) .ולפי״ז גם
"שמן" בכלל.

־ הלכה ט המוכר לחבירו שמן מזוקק אינו מקבל שמרים.
כלומר אין הלוקח מקבל הפסד השמרים ,היינו שאין המוכר יכול לפחות לו ללוקח
מן המרה שקנה זה תמורת השמרים שלא קבלם .מקור הדברים במשנה בבא מציעא

(מ ,א) וכדעת חכמים של רבי יהודה ,וטעמם הוסבר שם בגמרא (מ ,ב) שאסור לערב
שמרים ,כלומר כיון שמכר לו שמן מזוקק אסור לערב לו שמרים אף באופן שעירה

מכלי אל כלי ,שבמוכר שמן סתם מותר לערב באופן זה (לעיל הלכה ח)  -כאן במוכר
מזוקק  -אסור.

שם מכר לו שמן סתם מקבל לוג ומחצה שמדים לכל מאה לוג.
והטעם בזה הוא משום שבשמן סתם מותר לערב שמרים כשעירה מכלי אל כלי (לעיל

הלכה ח)  -ולפיכך מכריח המוכר את הלוקח לקבל עליו לוג ומחצה ,אע״פ שעכשיו
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■ -י

מטה שטעון ודג פי־ רפה האונאה ומקת טענת,פזור.
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תקש לקרקע ואתי עלה מההיא לגלגול שבו׳דפ״ק
דקידושץ וכד׳התייהד ולפיכך נתב דהר״ן שפי׳ שם
דלאו משוס דאיחקש לין־ק׳פליג עלה; ועי׳סנהדרין
דט״ו ובמגילה דכי׳ג ע״א דמשמ׳כח"הד יע״ש נתוס׳
ד״ה שמין אוחו ובקידושין ד״ז ע״א ל״ה וא״כ כר).
אבל לפי מ״ש מהרית״ט ר.״מ סי׳ י״ט שאין ראיה
משס דע״ע איחקש לקרק׳ אלא ה״ק לכיון דקיי׳ל
לגופו קנוי אין כאן טוען ונטען וחפץ להוא החפץ
והוא הנטען וקרא נתיב כי יחן איש !) רעהו דהיינו
טוען ונטען וחפץ ומזה למד הרמנ״ס לענץ אונאה
לנתיב וני חתניו ממכר 'לבעינן קונה ומקנה וער
מקנוי דהיינו חפץ הנקנה מיד ליד ופועל כיוןדגופו
הנוי וכע״ע דמי שהקנה הדבר הקנוי לפיכך אין בן
אונאה עכ"ל א״כ גס הר״ן יסבור כן מהאי טעמא
טהרי הוא פירש שם דהיינו טעמא משוה דלאשייכא
הבועה  ffcכשתובעו ממון לשבועה דקרא בתביעת
המון היא ולא בתביעת גופו אבל בעבד כנעני אין
השבועה לעבד אלא לוה התופש בו וממונא קחנע
מיניה על״ל גר׳שכונת דבריו נמ"ש מהרימ״ט ז״ל
וא״כ גס לענין אונאה יסבור כן ובהכי א״ש מא י
^ דס״ל להר״ן ׳ו״ל דקבלן י״ל אונאה כתו שנד׳ מדברי
הנמקי ונ״כ הרשב״ש סי׳ קצ״ט שכן נראה ששובר
בהרנגנייס דג)ו ס״ל דע״ע יי׳ל אונאה וטעמא דפועל
משוס לאין כאן מכר א׳'כ מה״ט גס בקבלן לא יהיה
בו אונאה זכמ״ש הנמק׳יי והריטנ"א כדלקמן•; . ..׳

וגם

מה שדקדק מדברי הנמק״י מדנקט
טעמא דאין כאןמכר דמשמע דאי הוה
הבר ה״ל אונאה אינו מוכרח די״ל דאצטריך להאי
מטמא משוס קבלצות דלטעמא דהרמב״ס דהוי משוס
מכד בץשיהיה טעסעבד משוס דאיחקש לקרקע נין
שיהיה במ״ש מהרימ״ט טעם זה אינו עולה לקבלן
דאכתי איכ׳למיתר לקבלן יש בוי אונאה וכמו שהוא
דעת הרתג׳ים מש"ה אצטריך להאי טעתא דהשתא •
אף בקבלנות אין בו אונאה והיינו .דכתב הנמק״י.
איכא מ״ר שאץ נו אונאה דלא מכר הוא וכןבקבלנו'
צלומר מזה במשך׳דה"היבקכלנו׳ומעתה גס הריטג״א ,׳
דילתב ו11ו בקבלת מלאכה ושכירות פועל פשיטא י
מאין בה אונאה לממכר אתר רחמנא והנא-ליכא
$ננירה כלל אין לדקדק מדבריו דפליג על הו“תנ״ם
ז״ב בע״ע
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ס״א וגדולה אונאת דברים כו׳ מעיל שמואל
בהגהו׳ על הרמב׳יס דנ״ט ע״ב ועץיסוסף
’
מייש הכנ"הג ס״ק א׳ הן הן היבריס גב״י
לעיל סו׳ יםי׳ א׳ ועמ״ש הרג ז״ל עצמו׳ שים
עכנ״הג סק״ב ובנתק״י
ג
וב.ייפה סם
שלפנינו הגיר ,אס אונה עצמךי מויתר אחה לאונהו
&זה אינו קרוי עמחך ועי׳ יומא ס׳ בא לו דע׳־א

*1

שזה ניתןכו׳ ובש״ס אמרו עוד שזה -נאמר בו
ויראת כו׳ ועי׳ פרישה למה לא כתבו רבי 1
וצנ ע מ שמעיל שמואל בהגהו׳ דכ״ט וח״ש ע״ד*
»פרי האדמה ח״ב דל״ה ועי׳ מהיש״א באגדתיה
ועץ יהוסף
וזיז לא ניתן ילהשבון <ו׳ שאע״פ שאח׳יוי
מיצהו בדברים מה שהיה היה ם״מ ע׳הזהג■
\
.גאמאת מר.
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הי־תנ״ס ן״צ פי״ד והחוניה עליו מהריט"ץ ז״ל סי׳• ■
ק"ץ מעיל שמואל בהגהו׳ דכ״ט ע״א פי’הא ח׳יג
' ■
•
דלייו ועץ יהושף
1
וכיצד היא אונאה דברים כו׳ לחתום הדברים
ן
שטועי׳ב״ת ומשתמע' לתרי אנפ• אי לנד־ודי'
לתלמידים הוא דעכד ש״ל להבץמשל ומליצה דברי
ב׳יא ולהטי־יהם
חכתית וחידוחס ואס להטעות
עוכר בבל הונו דוהו אונאת דברים דאיכא גניבת
דעת הלק״ט ח״א סי׳ רל״ב ועי׳ נפי׳ .הרע"ם פ״ב

נהם

דאנוה מ״ג

לא יאחר לו בכמה תפץוה כו׳ הרמב״ם ז״ל׳
ךן
השמיט זה וכתב במקומו'נשאלה שאלה.
בדנרחכמה לא יאמר למי שאינו יודע אותה חכמה
מה תשיב בדבר זה ע״ש ובהייה ועי׳עץיהוסף
והוא איבו רוצה לקנותו כו׳ שחברו שמתז
בחושנו שמוצא קונים לחפצו והוא מאנה
אותו כדי שלא ימכור לאח־יס־קרבן אהרן פ׳ בהר
היו חמריה מבקשי׳ תבואה
יל-״ן“
סיני פ״ד
נו׳ עכ"מ וב"ח עין יהוסף פרה״א מ״ב דל“ועי׳ב.
קרנן אהרן שס ־ ’
היו חבריו נע׳ית כו׳ עת״ש הרב קר“בןאהרן
רמזו הכנ״הג ועי׳ עין יהוסף ועי׳ נסיים.
אס היה גר כו׳ ובעובדא דפ׳ בא לו שרמזתי ס״ק ג׳.
ס״ד ויזהר’אדם מלכנות כו׳ עי׳חוס׳מגילה
דז״ך ע״ב ד"ה ולג /נניתי ובש״ס שס לכ״תיז
’
ע"א
ס״ו ואף אס הוא גוי כו׳מח״א ה׳גזיל׳סי׳י"
תוכחה מגולה על הנותני׳לגוי -מטבע מ?וייז>*׳
בחז׳ יפה עי׳ הרי׳ס ז״לץגפ"הת פ"יב דכלים
^ך נ״ל פשוט שמ"ש בי״דסי׳ נ״ז שאסור למכור
טריפות לגוי טמא יחזור וימכר לישראל אינך,.
אלא בטריפו׳ שבס׳ דחיישינן שיאכל הטריפה בבלי
לעת אבל בטריפות שבגלוי אע״ג דלא מנכר בנהמה;׳
בחייה אס ניכר לאחר שחיטה מותי למוכרה' לגוי
ולא חיישינן למה שיוכל לרמות לישר^ שיקנה אותה;
בחזק׳כשרה דלהפס' ממוןהלוקח לא חששו כויותדע
עוד מדלא אסרו למכור דבי־ שיש בו מוס שבסתר
<גון עור של מחה אע״פ שאס׳ למוכרו במר דשחו^ח•
ומטעהו אעפ״כ לא מצינו שאסרוהו ולא הצריכו־
אלא להודיעו ללוקח ולא חלקו נין גו* לישר!} כמ״ש
נסי׳ רכ״ח אבל לא חששו לחקלח האונאה הקרובה י
לבא כי כל בעל נפש יחוש לעצמו ואף בגוי חצןשא>•
רחוקה היא לפי שמתיירא מהעונש אף כי הס׳רחוה
אס יטעה הישראל וגס כונח ההגה כך היא באס הויזי
טריפות ידוע לכל אפי׳אץ נר׳ וניכר מיד אס נראה
לכל אחר שחיטה סגי וזה א'׳צ לפנים ופשוט מאדי
ולא היה כדאי לכותבו אלא מפני הטועי׳שכמדותני׳
ראיתי לקצת מורי הוראה בדורינו שאסרו בכל אופן
ולא חלקו בכך ולא משו־לקמח׳ייהו דלהפ״מ מששו■
חז״ל בכל מקוסו שאלת יענץ □י׳ע"ב וע"ל סי״רכ״ן'
צי״ט ובחולין לצייד פו׳ ע״א ועיין הריטב״א בתי"
למציעא הנדפ׳דל״ד ע״א מהס׳גני בעתיקי
עמ״ט הכנ"הג משם בנימן ואב ומה שתי»•,
וכתב הר׳ שהקו׳ היא קו׳ החום׳ והס חיד*
באופן אחר ויראהי כיון שקושיחס היא אסחמא.
דחלמודאמנ״ל־ לדק ,כר לא.שייך תי׳ הב״ז יע׳יגב,
וא׳״ל דשיפיר שייך,וזי׳ הב״ז דאע״ג דמדאמ.י ליכאב
למידק כיוןדלרנא איכא למימ׳מדרבא כשמע לאבי*־
יבהא ל״ם דהא בש״ם משמע דמ׳באביי במי דייקינוץ
&7הא׳ למ״ל הריסה הואי א״ל אעאי תפהא
ומא:
־
־ ־2
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מטה שמעון ה״ג סי׳ רכה ה׳ אונאה ומקח טעות טורב״י יבג
(אאי אציןריךלהאי דחיה .הלא מעיקרא לא דייקינן
מיניה משוס דאיכא לתידחי שמא יחננה לו גפני
ישראל וכקובץ אלא ודאי מדאניי נמי דייקי׳ובל״ה
־"®<ראה דמה שהוצרכו החום׳ לתרץ נענין תחר הוא
למרץ האמת דאפי' לאניי א״ל שעיר והנה היג ז״ל
כחג דקו׳הב׳יז הוא לדיקמנ׳יל דשתוג) אקפד משו׳
גנינח דעת ולא משוס שמא יחננה לו גפני ישראל
(חי׳ דכפי דגרי רגא לדחוי ,ע״ש ודבריו ז״ל שגגו
ממני דלדידן כבר דחו בגת׳ אנפקא חייא משמע
ותשום יקרא דידיה אקפד כמ״ש י׳ש״י ו״ל ואיןמקוס
לומר דליבא ליכא לדמויי אלא אמאי דדיק חלמו׳
דאכחי לא אסיק אדעחיה דאנפקא חייא מש׳ומשוס
קרא דיליה אקפד דהשחא ע״כ לא מצאה מאום
לנוח א״ל משוס גניבת דעת ולאגיי נמי כבר דחו
בש״ס משוס אמאי תשהא אישור׳ ולא משוס שמא
יחננה לו בפנ״י שאינה דחיה באמת
מ״ט הרב דלדידיה דכל עצמו לא בא 11א
לדידן להוכיח מימרא דשמז! 1דאסו׳לגנוב
דעה הגוי מה צורך לחי׳ דלפי׳ אתר שמו 11אסור
לגנוב דעה הגוי ועלהמייחי הך עובדא זע״ש אין.
דבריו מובנים לע״ד דאלרבא הך עובדא מייחי עלה'
למימר דלאו בפי׳אחמר שמו^ הכי וא״ל דלאו משוס
’ גניב׳ דעת אקפד ומותר לגנוב דעתו
ס״ו לא ימכור בשר נבלה כו׳ אי דקא
ליין
במפרש או אפי׳בסתםבמחלו׳שנוי עכנ"הג"
ס״ק יו״ד והפר״ח בי״ד סי׳ ס״ה ס״ק
«ו׳יוב לחב דאפילו בסחס כיון שאינו אומר שהיא
לשרה מוחר למכור וזה יעה רביסמןהמפרשיס וכן
עמא דבר עכ״ל וכ״פ גס׳ מלך שלס סימן מ״ד

גם
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ולא ישלח לו חגית של יץכו׳עיץהרמב״&
פ״ז מה׳נרכות וה׳“דב״ז בחדשות בלשועאי'
הרמנ״ס ח״א סי׳נ״ח
ס״ח אין מקרדין לו "עיין סו׳פ״ב דביציה גני*
אין חקרדיןוגפי׳המשנה להרתג״ס שם ובכיימי.
ס״ט אין מערגיומענף
פי׳ל יי״ט הי״י
פירות כו׳עניח ודרישה ו ״מ
>
אפי׳חדשיס כו׳עיין מלך שלס דקל״ח
כי״ב אפי׳עד השליש והחצי כו׳נש״ס אית׳
הכי למחצה לשליש ולרביע ופי־ש״י הכל
כמנהג המדינה אה מחצה מחצה כו׳וכחב הר׳פלפלא*
חריפא-ולפ"ז זו ואצ״ל זו קחני כו׳וכן נטור פי׳כך
שלחב אפי׳על השליש והחני ולץ לפ׳ אפי׳ למחציז
שלא יהיה רק מחציה יין ואפי׳שלא יהיה רק רביע
מיס (יין)הכל כמנהג המדינה ומזיגת כוס לשחות
הוי על חד ג׳כדאתרי׳נפ׳המוכר פי׳ עכ״ל ולעד״ן
לע׳ למחצה אס נהגו להטיל מחצה יטיל מחצה ולאי
יותר וכן השאר ול״ח כיון שהתנהג להטיל מיס יטיל
מה שירצה קמ״ל דאולינן בחר מנהגא אף לעיין
השיעור ועסת״ע ס״ק ך
אבל אס אין הכל טועמין לא כו׳ קת״ג*
כ״ן
ח״א דר״ח ע״א
סי״ג אפי׳אם קונה ממנו ב׳חביו׳ כו׳לשון
כ״ן
הרא׳יש ז״ל אפי׳קנה ממנו ייןהרבה מדות
מדוח כרועיין פלפלא חריפא
סי׳'ו ומותר החנוגי לחלק כרעי ץנחל׳שבעם
כרן

לב

לג

לך*
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ס״ךוהרמב״ס כתב כו׳עיץ דרישה שהאריך
ועיין קמ׳יר ח״א דר" ח ומגילת ספר דף
•י
ע״ט ע״נ

מוחר להשתמש במשכונו של עכ"וס שלא
 . .ברשות ואץ בזס תשס גניבת דעת עכ׳יוס
ולן המנהג דלא כב״ס ש״ך וט״ז ני״ד סי׳ ק׳יך וכו
פי״ב והו־מב״ס כפי"ח כו׳עכ״ת ומיש ע״ד בס?
הסכים הרב ח״י סי׳ תע"ב ס״ק ד׳ וכ״כ השרייה ז״ל
כתבה רנינו גבי עירו□
עין יהוסף
בי״ד שם ושכן עתא לבר
מיס כו׳עיין בס׳עין יהוסף
ישר׳שאומנוחו להלין בעד יאודיס וגויים
סי"ח ומיהו מדקאע׳ תלמודא כו׳עמ״ש הר״ל
ומציג הטענות לפני שופר נוצרי והוא .
פצפלא חריפא והרב מגילת ספר ד״ץ ןע״נ,$
לותנן ונוטל ע״כ כתב ך׳ סלעים אבל מן המליץ
שס שהביא ראיה אחרת לזה
אינו נוטל רק ט״ו לפי ■טמרויח עתו .בכל יוס ויש'
ס״ך דכיוןלאתת׳אתמר נו׳דבריו הס תמוהים
אנשיס שאין כוחניין למליץ שכט״ו מחמת קמצנותם
דלפ״ו דבשמן אס עירה אותו מכלי אל
והוא בוש לשאול מהם שכרו לפי שהוא אדם מלווב'
כלי אינו יכול ליחן שמריו לתוכו כ׳יש שאינו יכול
ולפיכך רוצה להורות היתר לעצמו ולומר להס ששכר
לערב שמריו שבחבית ולפי מ״ש הוא ז׳ל דזה שאמר •:
הסופר הוא ל׳ צלמים לכל לתב ולעכב הי׳ נשלט״ו
הרמנ״ס אסור לערב ’שמרים בין ביין בין בשתן;
וטורח משרתו שהולך כתה פעמים ליקח הלתני׳מיד
היינו לערב שמריס שבחבית זו בחבית אחרת דמשמע•
הסופרים והה׳ מעכב ג׳יל דהסופר מוזיל גביה לפי'
ד שמריו עצמס יכול לעיב א״כ דברי הרמב״סו״ל;•
ממרויח ע״י ולדידיה מחיל כתב .הרב חוט השני סי׳
סותרים ו"לז ולכן ג״ל דנוסחון הטור עיקר ולנסח•;
מ״הדבשביל החמשה חלייא בפלוגת׳דרבווחא לעיל
דידן י״ל דיין ל״ד מגילת ס׳ דצ״א ע״א ולדע׳מרן
סימן קפ״ג אבל היו״ד אינו יכול השליח לו׳ שקנה
צ״ל דמלכתב• הרמנ״ס אבל אם עירה כו׳ ז משמע
סייותי ממה שהוא האמת ויחשוב זה נשכ׳יטו משום
דמ״ש חחי׳ אסור לערב היינו דוקא מחבית לחבית
גניבת דעת דהלה סובי שעטה עמו פעולה בחנם
וכמו שדקדק ה״ה ומדלא התיר כשעירה אלא ביי^
ומחזיק לו טובה בחנם
ממילא משמע דבטמן אפי׳ בחנית עצמו אסור ואין
יש למצוא תקנה אל המליץ שיהא רשאי'
כאן סתירה כלל
ליקחשכ״טו שיתלוין המליץ לקנותו מידי
הסופי ולחזור ולמוכרו לנעלי הריב ואז יכול ליקיז
מ״טו וחכמתו דהיינו מה ששוה השער מיהו היינו
השיאתר לו חן כ״וך בעי הלתב לפי שיזכירו יוכל
ס״א וכתב הרמ״ה ז״ל דומא דא״ל לו׳ כ״צ
להבין בזה שהוא לוקחו לעצמויזחוזר ומוכרו לו ואם
בפסקיו בה״ה ממרתף של יץ דמפלגיגן
לאיבירחביו .איהו הוא דאיועיה אנפשיה אכל לא .
3גמ׳ כין א׳יל מיחף ש,ל יין למקפה לא״ל מרחף
׳יאמר לו־^ן צ״ולזשכר הסופר גס אם" מבקש לקנותו
מ' וע״ש ו1״צ א״ו כשם הר&ב״א ל״ל מיפה
ילזנית ט/הא צא הו״צ לאסוקי אדעתיס ש© •

'ט ־

ביי ובו ד םעי3ם
ב

ר

ך*

ך

טור סיי׳רכ״ט ובר■ ז׳ ס׳

א׳
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אומד הי* * mלפני( בד• •ק ונדי שק ושבק  fatwיץעי

בענן כלים יובא מביעו אמי ל< סמעהסאיט מדע היי*•
וסמעחייב בנפסנ נעלי( תנא אנמי מלק עם נגב סננא
נפשו •אבל המעגנב אחר חבית נתלןלשמע כדברי ענדה
אן על פי סנקיא גנב היי «ה וכה לעטני י נעלמ הנא

כ טבעי

P

יייסייס אנמיגיפמע עמה
לאפתימנלאימי׳
י
בשנת איט נתבי ינער מתה פשית תישנעכיי בעל

P

צל זמן סהד מרע שבסלים עמו נהיגי תר« זה חייב לכן
צאמי דמים ל< כלם ישלם נאם אקלי (נמכר כנגיבענ "
ס(מע אט לעילם מלמנד לנמר שס שטס יעמד נמימניי
סימא ענבר שם שנים נכסטעיע מבא (נמכר

מגיבה י

אס רבת לממי •מכני ( 1אס לאי מעב ל(

י״אליעני אימי נגב פחנעממה שסוס א«מ
במד«
מכי מעי ממה ששנה ייי להסעכר מחנה
(להפסיד מחנה"

ran

*ok

תסעא•

* »*wjאלא «m

אין בינת אלא ישניע(

אע

אף על פ• סאק ראיה לרבי זכר ליפי י שנאמר ניקח
כלאים מידיי נכעיב ניקח העבד עשרה נמלים («’י

הא אין «מ בכל תקנם אלא רסנעי • משני עד חמור י
סאקעלענר לנמר חיים אלא להביא אע החיה • חיים סכים
•שלס (לא מעיס י שנ׳ס יפלס נמבא אמה אנמי שבעיד

נגבין הס« היאשנן שבגגכים נננב רעעהכריזע (המסרב
לחכיחלאיח( נאק בלבו לקינעי׳ והתיבה בעקינכי־נ
מדע שאיני מקבל זהפנעחחטיעי( והן מכנינעלחמט
זסמעמל נתמע (המסקר במסקנלעזהמעיב אע הסרים
בעצמן (קימל כמל ‘(הממן בסמן מפניסאממהשמן
איני תקבל מכל י לפיכן ימשתיןבנ מלבים (לא ענד אלא
שמעצין עליי שאס תיהיכנל לגננב יעעהעלמנה גננכיד*
זבן מביט כאבסליס שגנב שלש גנ״מע לב אכיז (לב ביית
דקנלכביעישראלי שנאמד(*ננגבאכסלנס נבל«
וכימה גמל המנב א( הננגכה(" אנמי זה הנגנב
(כןמב״מ
י
בה(א מדע שהיא נגנב נתנא מחריש
באמעיני כשעמד( על סי סיני צקשנלגננב דמית
בעלמנה* שנאמר בל אסר דבר נעשה ננשחע• כב

•כנל מגנבה ביע יין בירן שנאתי ת• יען נה*ת לבכם זגד
להסנאסעאתישאין הכל נלד דמע לעטייעלתנד
(5תי דפענהי בפיהם (לכס לא נבק עת( נאף על פי ק
והנא רמס •כפי ענן (אנמי כסף סינים ממפה על חיש
(גללתעצהמהןנגב אסניי הנאה פסני מלשלם בסניע
זבלים בהמת חיה נעיף משלם עשלנמי איבעס נחתמה*
עבדים (סשמעספחנענקרקענענהקדסנעא״נ( מסלם"
אלאקקהגננבי פשר אמני• ישלם עסלנמיכפלי אף
עלפי סהואאמרעכשניסלנהעי לאחד זמן " עחי־ע
השני יסלס חמסה " מחע הסה ישלם איבעה פנאמי*
ממ&הבקינגנ׳למעלתמתם המנבכן מיין שנדנן ע
כנפשי גזנב נפש בבי אדס סהזא תתחייב נפשי •  1ר"-

עמעק כן ממאי אנמי תר« הנא אנמי חילק עס נגב סננא

מסי מסל( מסל למת היכר דנמת לאחד שהיה •נ5א מ
מביע( סל חבירנ עעק כלים מבאי חכי( ואמי ל( מה א
אעתעישתאתדלי «(ל חלקן נאל עסי לארס לאחר זמן
צא בעל הנגבה (אמי לו משביען אט שלא יאיעצפלנט

I

אנמילאיכנזנלנגבכייגמבלסזףנמבאמעתנה על
תנבנר ׳וישלם שבעעיס שנאתי אע כל הנן ביעי יען (אין

שבעעיס אלא דברי עניה סגאער אערנע יא אמרנע
בעליל לאר׳ן ממקק סבעעיס«
חסנחע כסף בחן
כי יבער איס שדה צמה נחמי*
יד
פרישה
עד שלא •אמי היה צי בדין
סנאיל יהכאי מימנו מההכעי מת(מ אס למרע על הבאי
ססנא חייב לא •הא חייב על תבעי( אס זפיעי מן סדין מה
עלתנר לנמר בי יבער איס אלא בא הכענב ללמין שהשן
מנעיעלאכנלהיאדלתנתבהמתמנערעלשכי בדין
תילנכת מכאן אמח לעילם איני חייב סיבא המזיק ק
בימעי (תזיק סשמין נזקק כעדיענקל (ממר להקדש*
יכד אחי בי •כעי איס שיה אי כיסלח״יב על
1ת כעט ענת( נעל זה בפני עבמי׳ שיה אי כיס מה*
נסלח אי־נ
כיס יש כי פ״ינע אף שדה ים בז פיינע "
בעיית» מבאן אתיז מסי באני לבני לשליחי נלעכמ

נב«ער בסיס אחר
עשירי לחים שנסה נקשןח״״• 3
יינתן אנמי סי* המנדים בענן שרה חב״יז סלאביסניע
(יבאע בשמעי סל כעל הביע נסזיקה קירא אט עליי ע
(סלח אע כעילה לכן נאמר נביעי* כשדה אתר אלא אחי-
מאזהי מישבסיהנינמישככימי • תיסב שרמ סל
מזיק " נתישב כרמז סל ניזק דכי• ר״יסמעאל י׳עקיכא
אנמי לא בא הכעוב ללמרן אלא סשמין נזקק בעי״רע
כ•עבא אש לתה נאמר עד שלא
קל נחנמרלהקרס •
•אמר יש צי ביין תנאיל נחייב על ידי כינני לא יהא ח*צ
על יי" ענתי אס זכיעימן היין למה נאתר כ• עבא אש
אצא בא תכעוב לעסיע אע האזנס ביטן נסאיבי תעכנין
צמעכנק £ע האשת באיש לכל תטזקין סכעניס • (תנאה"
קנניס תא לא באי קנניס אלא ליען שיעני אם יש קנביסיש
מכאן אמח עביה
שיעני נאס אק קנניס אק שיעיר י
הנסי (הדין (הנדר שהיא נגנה עסיה ספחים נהזיקה•
ריאק איתן
עשני מלשלם י ביבי עיתד״ס על הדבר •

כאלי תנא עימד כאתבע ביע כני (מדק דכי• ר’ן1״עזר-
בן עזריה ייאליעזי אנמי סש עשית אמת בדין סיבים•
י״עקיבא אנמי המסיס אמס ־י’סמעזן איתר פלס ישלם
אמצעיי אע הבעירה הכל לפי הילקס * מעשה שעברה
דליקה תייק (הדקה מפני שהיא מחכה אימעי בזק ש
סקפנה אכל אס תימה מספנפע נמתלכע אפילי ער היל
סי• זין חייב • (נאכל גדיש הכל במשמע • וכן שנאר סל
ע
קנים נשל קנינע יכן מיכן סל אכטס נפל צינינע
סהמקיני לסיד • אי הקמה אף האילן במשמע • אי הסרה
אפי׳ ליחכה אע סעפי אי אפי״ היי לי כליס סמנטס «
בגד״סי (תדליקי ע’צ*אנ הקמה א( השדה תה הסרה בנלי•
אף הקמת בנלדו סלם ישלם המכעייאע הבעיה
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פרשה ’נ

משפעים

 6בדין אס ומוכח חייב מה  thיהא חייב׳ אם אפרת בן ענטת
פן הדין לכך נאסר או מכרו ללמדך שאין עונשין מן הד׳ ן׳ד*
הקיש סונה למוכר ומוכר לטובה מה מבירה תרץ לרשותו אף
טביחה חוץ לרשותו ׳ טח מכירה מותרת כאכילה אף טס חרז
סותרת כאכילה ׳ מה מכירה מותרת בהנאה אף טכיח פותרת
בהנאה׳ פח טכיחה שאינה יכולה לחזור אף מסרח שאיגרת
יבולה לחוור׳ מה טביחה כולה אף מכירה כולה י רא וכי יגנוב
איש אף מוקדשין היו בכלל שאם גבק ושחטן בחוץ משלם ת
תשלומי ארבעה ותפשה׳ ורירי הכתוב מוציאן מכללן להחמיר
עליהם לווקקן להכרת׳יכול שיחו תייבין בתשלומין קלי׳והדין
נותן אס חייכין על כרת החפור׳ לא ידשינודיבין בתשלומי ן
הקלי׳תל זח הרב אשר צדה יי מכלל כרת יצאו ולא יצאו מכלל
תשלומין ׳ תפשה בקר ישלם ׳ ארכעד .והוא וארבע צאן שלשה
-.והוא ׳ אמר רבי מאיר כא וראה כפרת הניכרת מלאכה לפני מי
שאפר והיה העולם שור שיש לו מלאכה משלם הפשרת שרז
שאין לו מלאכה משלם ארבעה׳ דבי יוחנן בן זכאי אום הקבה
חס על כבודן של בריות׳ שור לפי שהוא הולך כרנליופטלם
חמשה ׳ שה לפי שהוא טוענו על כתפו משלם אדבערת ׳ רבי
עקיבא אומר תחת שור תחת טה להוציא את החיה ׳ שהירז
בדין הואיל והבהפדת חייב בתשלופיןוהחיה חייב בתשלומין
אסדמדת על בהמה שהוא משלם ארבעה וחמשה אף החיר־ן
ישלם ארבעה וחששה ׳ לא אס אמרת כבתם לפי שהיא קריבר.
על נכי מוכח ׳ תאפר כחיה שאינה קריבה לנכי מוכח ׳ לפיכך
אינו משלם תשלומי ארבעה והששדת והרי בעלת מום תוכיח
שאינה קריברת ותייכין עליה תטלומין ׳ והיא תוכיח עד1
החידת שאף על פי סאינרת קרי בה ישלם ארבעה וחמשה לזי&
אם אפרת בבעלת מום שמין כמינה קריברת על גבי מזכה ׳
תאשר כחיה שאין מין במינה קרב על נכי הטובח׳ הא מר■ תל

תחת שור החת שר .להוציא חיה ׳
במחתרת ימצא הנגב׳ וטח
פושה
זה ספק סבא לגנוב ספק
'*"י■
שבאלהרוג׳ אחה אוסר
ספק שהוא בא לגטב וספק להרוג ׳ או אינו אלא הפק לגנוב
וספק שלא לגנוב ׳ אמרת אם בשיגנוב ודאי והרגו הרי זרז

חייב קו זת שספק בא לגנוב ספק לא כא לגנוב ׳ מכאן אתה p
על פקוח נפש ששפיכות דפים שמטשאה את הארץ ומסלקת
אתהשכינרת היה דוחרת את הספק הא אין עליך לומר כלסק
האחרון אלא כלשון הראשון הפק כא לננובספק בא להרוג ׳
אם זרחה השמש עליו ׳ וכי השמש עליו בלבד ורהה ׳ והלא
על כל העולם כלו זרחה אלא מדת שמט שלום כעולם אף
זד .אם ידוע הזא שכשלום עסו והרגו והדי זה חייב׳ כיוצא בו
ופרשו השמלה וגז פחוודין הדברים כשמלה ׳ כיוצא בו על
משעיתועלבריו׳ואףכאן אתהאומרכן׳ אם זרחה השמש
רבי ישמעאל אומד אתה אופר לכך בא לדולק בין יום ללילית
לומר אם הרגו ביום חייב ובלילרת ירא פטור תלמוד לומר
ולנערה לא תעשה דבר׳ וכי ברת למדנו לרוצח מעתה אלא
הרי זר ,בא ללמד ונמצ׳למר ׳ מר .להלן לא חלק בין יום ללילה
אף כאן לא תחלו כין יום ללילה מה כאן אם קדמו והרגו פטל
אף להלן אט קדמה והרגתו פטורה׳ ומה להלן היו לו מושיעי}
הימנו והרגתו חייבת אף כאן היו לו מושי עין הימנו והרגו חיי'׳
דמים לו שלם ישלם רכי &,יעזר בן יעקב אופר הרי שודולפגיו
נדי ק ונדי שסן ושכרן כל זטן שהוא יודע שבטלו' עמו והרגו
תרי זד .חייב לנך נאט רסיס לו שלם ישלם׳ ואם אי ן לו ונסנו׳

פדשח יד

בגניבתו ׳ שומע אני לעולם תלמוד לומד סש שנים יעבוד וגל
מניד שהוא עובד שש שנים וכשביעית יוצא ונמכר בגניבתו לא
פהותולאיתר׳ רבי יהודה אומר אם גנב פחית מטחששזדז

אינו נמכר יותר ממה ששור ,הרשות ביד בעל הגניכת ׳ אש
רצח למכור ימכור ׳ ואם לאו כותב לו שטר ׳ רני אליעזר אום'

ננכפחות טסת סהוה אינו נסב יותר סטה ששות דיו להשתכר
מחצת ולהפסיד מחצה׳
המצא תמצא ׳ אין מצי אח אלא כידו אין כידו ^א
א□
דשותו׳אעפ שאין ראית לדבר זכר לדכר׳ שנאם
מקח את כל ארצו מידו י וכתיב ויקת העכד עשרה נפלים וגו'׳
חא אין ידו בכל מקום אלא רשותו ׳ מסור עד המור ׳ שאין תל
חיים אלא להביא את החיה׳ חיים שנים ישלם ולא טתיפ׳שניס
ישלסיטמא אתה אומר שבעה ננסן הט ׳ הראשון שכגנכים ^

Tגונב דעת הכהות׳ והמסרב להכירו לארחו ואין כלבו לקחתו׳
והמרבה נתקר ,בת יוד ע שא ינו ב קבל ׳ והפותה חנ׳ותיווהן
מכווו לחנוגי ׳ והמעוול בטדו'׳ והמשקר במשקזלת׳זהטערב
את הגרר בתלתן ׳ והחול בפול ׳ והחומץ כשפן ׳מפנישאמרו
השמןאינוטקכלמכל׳ לפיכך טושהין בו מלכים ולא עוד
אלא שמעלין עליו שאס היה יכול לגנוב דעת העליונה גונבת
וכן כצינו באבשלום שגנב שלש גניבות לכאביו ולב בית הן
ולב סת ישרו! ׳ שנא ויגנוב אבשלום וגו ׳ וכי כה גדול הגונב
אז הנגנב הוי אומר זה ונגנב שהוא יודע שהוא ננגב והוא
מחריש׳ובן מציגו באבותינוכסעמדו על הר סיני בקשו לגנוב
דעת העליונה׳ שנאם כל אשר דבר יי׳נעשר ,ונשמע ׳ כביכול
ונננכלבסתדין ב דן שנאמר מי יתן והיה לנכס זר ,לד.כ ואם
תאמר שאין רכל גלוי וידוע לפניו ׳ הלכו׳לו□ ויפתוהו כפיהם

ולבם לא נכון עפו ׳ 1אףעל פי כן והוא רהום יכפר עק ׳ ואומר
כסףסגיסמצופהעלחרשונו'למעלהמהן גנב אסוריהנארז
פטזר מלשלם ׳ נסות וכלים בהמה חיה ועיףמשלם תשלום*
ארבעה והמשרת עבדים ושטרות שפחות וקרקעות והקדשות
אינו משלם אלא קרן ׳ הגונב פטר תסור ישלם תשלומי כפל׳
אעפ שהוא אסורעכשו׳ ישלורתרלאהרזמן׳ תחת הטור
*שלם חמשה ׳ תחת השה ישלם ארבעה שגחמשה כקד ונו ׳
למעלה סהס גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב נפשו׳ רס
ממעון כן יוחאי אום הרי הוא אזמר חולק עם נגב שונא נפשו
משלו מטל למה הדברדומח לאחד שהיה יוצא מביתו של
חבירוטעוןכליס מצאו חברו ואמר לומה אתה עושה אמר לו
טול חלקך ואל תגר לאדם לאחר זמן בא כעל הגניבה ואם לו
סססעןאגי שלא ראית לפלוני טעון כלים יוצא סכיתו אפר
לו שבועה שאיני יודע חרי זה מתחייב בנפשו ועליו הוא אובר
חולק עם גנב שונא נפשו׳ אבל המחגנבאהר חסרו והלך
לשנותנדבריחור'אף על פישנקרא גנב הרי זהזכהלעצמו׳
ועליו הוא אומר לא יבוזו לגנב ס יגנוב לסוף נמצא מהמנה
על הצבור ׳ תשלם שבעתים שנאמר את בר הון ביתו יתן ואק
שבעתים אלא דברי תורה מג אמרות יי אמרות טהורות כסף
_ ______^יוף בעליל לאו yמזוקק שבעתים׳ _----------
יבער איש שדה למה נג^מח
יך
עד שלא יאמר היה לי בדין
הואיל והבאר ממונו׳והחבער
ממונו אם למדת על הבאר שהוא חייב לא יהא חיי על הבעדו ׳
אם זכיתי מן הדי} ׳ מה תלמו לום כי יבער איש׳^א בא חבתז ■
ללמדך שהשן מועדת לאכול הראוי לה והכהם מועדת לשבר
בררן הילוכה מכאן אסרו לעולם אינו חייב עד טיזסא המזיק

•r
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בגניבתו ,לא פחות ולא יותר .רבי יהודה אומר אם גנב פחות ממה ששוה אינו
נמכר ,יותר ממה ששית ,הרשות ביד בעל הגניבה ,אם רצה למכור ימכור ,ואם לאו,
כותב לו שטר ,רב* אליעזר א־מר גנב פחות ממד ,ששור ,אינו נמכר ,יוחד ממה ששוה,
דיו להשתכר מחצה ולהפסיד מחצה.
אם המצא תמצא .אין מציאה אלא במדים - .כידו ,אין בעדו בכל מקום

5

בסיני "י ־י אלא רשותי ,אע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר ,שנאמר "ויקה את כל ארצו מידו,
~־־בראעי* יי י וכתיב "ויקה הכבד משרה נמלים וגו׳ ,הא אין ידו בכל מקים אלא רשותו.
משור מד חמור עד שה חיים .רמ״א שאין ת״ל חיים< ,ומד ,ת״לחיים>
אלא להביא את החיה - .ח י י ם שנים ישלם ,ולא מתים.
שנים ישלם .נמצא אתה אומר ,שבעה ננבין הם; הראשון שבננבים גונב דמת
הבריות ,והמסרב לחבירו לארחו ואין בלבו לקרותו ,והמרבה רו בתקרובת ויודע בו

10

שאיני מקכל ,והפותח חביותיו והן מכורות לחנוני ,והמעוול במדות ,והמשקר במשקלות,
והמערב את הגירה בתלתן והחול בפול והחומץ בשמן; מפני שאמרו השמן אינו מקכל

נכל ,לפיכך מושחין בו מלכים; ולא עוד אלא שמעלין עליו שאם היה יכול לגנוב דעת

העליונה נרגמה; וכן מצינו באבשלום שגנב שלש גניבות ,לב אביו ולב בית דין ולב בית

 1בגניבתו! ם נ׳ שאינו שוי׳  Iופק יהד ן ר׳ יהודה וכו׳
שטר) מ ח׳ ן א |0אטכפר ,ור ן נגב! ק ג דו  Iכ פחת —
 2ממה 1אטב על מה ,פ על  Iסכפ רשות ן רצה! ט ה׳ |
מנוד) אטכם סונר ן ואם! א אס —  3לי! ט ת׳ | א אס
גנב | מסד .נפ׳ב! אטכס על פה —  4ויי! פט די ן — 5
הגמא! «כםפ נ' נייו .פ נ' הגנבה ן בעדים] ר ה׳ ן אין
נידו] ם; ה׳ ן בבל סקוס! ד ח' .ם בל מקום —  6אע־פ
ובו׳ לדבד מרב) אטפם ה׳  Iכ זבד הוא  1שג׳ ונו׳ מידו!
אם ת׳ | שנאמר! טפ וק הנא אומר —  7וכתיב) אטם
ם ה׳ .כ ואומי• | ויקה וכו' וגו׳] אטטם ה־ ,ם ובל טוב
אדוניו בידו ן הא ונו׳ רשותו] אטמפ ה׳  Iכ והא  8 -עד
נס׳א] טב ועד ן עד שה חיים! ב״ה סם ונבל ש׳ג ה־ |
רע׳׳א) ב״ה מבט ,אדם ה׳ ן שאין ונו ,אלא! ם ה׳ b I
אין ן המוסגר! רק כ  9 -להניא] כ ת־ —  10נמצא! א
מכם נמצאת | אתה! כם ה׳יאטכלטפ נגנים ן א והראשון ן
שנגנביס) א שנהן —  11הבריות) אטכטם בני אדם ,מ
נ׳ כגון  Iמם המסרב ,ט ותמסרי!  Iאטטם נוונרו | פ
אורת'  Iאט :לקראתי  Iלו! ד ת־  Iפ בתקרובות | ד יודע I
נו! רט ת׳ —  12והפותה! ם ת' ,כ והמפתה ,א והמפתוו |
ווביותיי!מ ת' ,ט מניף ,ילק־ ווינ׳ הביות | והן מבורות]
מט ור ן לחטני] אטכם וד ן וק במשקולת,ט במשקולות
— 13והמערב יכרילנרע עה׳סשיי! טה' Iאם והסערה!
את הגירה בתלתן! פ מ׳ | א הגירה ,ול הגרר' ,ק הגדרה,
דם׳ ווילנא הגרדן  1בתלתן! כ נ־ והטומן משקלותיו בת ול I
והמל] כ ת; אטם ואת (ם את) ההול ; נסול 1כ ה׳ וג•
והמערב ן והחומץ] אטכם ואת <כ את) החומץ ן השמן! א
שמן —  14נבל! ב״ה כם ,א נוכל ,ט מעל .ד מבל | א
מלאכים  Iאטב סעלין ן עליו] א ה׳ ן היה! א ת׳ —  15כ
פ היה גונבה ן ובן וכו־ וגו׳ עה״ס שורה זי] ם ה'  Iא
שנאבשלום  Iט שלשה ! בית נשב) אטכ אנסי —

 2אס רצה לטנור• פי׳ בשחי מעם שנייה ור״א מליג דאינו
נמכר ונשנה ,אבל הל׳ דר״י לא משמע ק ,וננה״ם פ־ דלר״י
הרשוה ניד נעל הנגבה אם רוצה מוכר ויפסיד המוהר או
מקבל שטר על דמיו ולר׳א אין הברירה ביד נעל הגנבה
אלא נמכר מענט אתת ויפסיד המותר ,ורעת ר' אליעור
בברייתא דקרושין יה• דאינו נמכר כלל כתיק רהנא דאינו
נמכר כלל אם היחד .הגניבה פחות או יתר ,וב״ד ,במכילתא
ררשב*י ובמס־ עבדים [פ׳ב] ודלאבתוס׳ רי״ד ספי׳בקדנשין
דר״א ס״ל ראינו תמר ונמכר אבל לתמכו■ מעם אחת לא
פליג ועי׳ שינוי הגרם׳ בקדוש׳ שם דרש־י ג׳ בדברי ת־ק
נמכר 1הו!ר ונמכר אבל גרס׳ הילקום סם ורב הסגיר פ״ג
מהל׳ ננבה ד",יד נמכר ולא ג־ ותמר ונמכר ובג־ רש״י ב״ה
נמסב׳ עבדים ,ועף מ״ו שהשמיט דעת ריא ,ועי׳ בסהתו״ה
שדעתו נוסה למתוק המלות לא מתות ולא יותר דאין כאן
סד:
רק ב׳ שיטות ,ואין הכרח 5 :בעדים• לעיל מ״ה
ובן תרגם יונתן אין בסרדיאטשחכוזא ברשותיה .ועי'מניל־
דרשג־י ,ובא״צ מותק בל המאמר וגור' אם המצא תמצא
בידו אין ידו וכו׳ ,פ״ז■  6רשותו• לעיל פ״ר .ופ״ן 8 :שאין
ת״ל ובו׳• דהרי אף אם נמצא מת משלם כמל 9 :דתית•
סכדרשב״י ירוש• נ״ק ד ,ע׳ד ובבלי סג :פ״ו• — ולא מתים
ובו׳• ירושדימי ב״ק ב ע׳ג לענין דזתין שמין ?־1גנב•
ועי׳ רש״י ודא״ם0 :נ שבעה גנניבש וכר• תוספתא נ״ק
גרז ה״ה ועי׳ ג״ב תוספתא ב״ב פ״ו ה״יד וירושלמי דמאי
בד ע־א ע״ז למ ע־ג ומסכת דרך ארץ פ״ת וחולין צו• —
והמסרב• נראה דצ״ל המסרב כאשר הגיה בז״ר וב״ה נפ״ו
ובתוספתא ב״ק 13 :הגירה• בתוספתא ב׳ק הנידה !וכן ג׳
איק■] ונ״א הגירה או הטרה והעקר בבפנים ,והוא תזרע הסכינה
 L8w, Aram. Pflanzcnnamcnער (ohannlsbrodsamen
 ,S, 317 Anm. 2וקצת מאלו המטיבז באן נשנו ג״ב בת״ב
חובה פרק ב״ב ת״ז וקוהלת רבה פרשה ו פסוק א• — והחול
נפול• ליתא בתוספתא נ״ק - :מפני ובר• נא• צ הגיה ע״ס
התוספתא אע״ם ש4תמרו ונו׳ ולמי הגרסא מפני ג״ב
הכוונה הרי ומפני שאמרו ונו׳ לפיכך מושתיו בו המלכים
ואפ״ה ינול לרמותו14:ננל-נ״הגםבם״זוו-״לערמהואםש־
לגרו׳ ג״ב מעל כמו שהוא בילק■ ור״ל ויוף ובתוספתא אין
השמן מקבל כלום ונ״א ולים וצ״ל דלוס עף ס״ס■  -ולא
עור ונר• נא־צ מוהק ק ולא עור ער טננה וגר לקק
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ישראל ,שנאמר 0ויגנוב אבשלום וגוי; וכי מי גדול הדנב או ד,גגנב׳ -,ן ,א,מר ןה הנננב ־־ג •• 0

שהוא יודע שהוא נגנב והוא מחריש! וכן טצינו באבותינו כשעמדו על הר סיני בקשו לגנוב
”'“‘ דעת העליונה ,שנאמר °כל אשר דבר יי נעשה ונשמע ,כביכול ,ונגנב לב בית לין כיףן ,שפות ט• ז
5

שנאמר °מי יתן והיה לבבם וה להם; ואם תאמר שאין הכל גלוי וידוע לפניו ,תלמוד דברים ה ני
לומר ״ויפתוהו בפיהם — ולכם לא נכון עטו ואף על פי כן ®והוא רחום יכפ! -עון ,תת■ עתלי-לת
ואומר °כםף סיגים מצופה על חי־ש שפתים דולקים ולב רע; למעלה מהן גנב א£ירי ־שלי נו ט
הנאה פטור מלשלם ,כסות ופירות וכלים בהמה חיה ועוף משלם תשלומי ארבעה

חמשה ,עברים ושפחות שטרות וקרקעות והקדשות ,אינו משלם אלא קרן ,הטנב
פטר חמור ישלם תשלומי כפל ,אע״ם שהוא אסור עכשיו ,יש לו התר לאחר ומן ,תחת
10

השור ישלם חמשה ,תחת והשה ישלם ארבעה ,שני חמשה ברך וגי׳; למעלה מהם

גונב נפש בני ארם שהוא מתחייב בנפשו; רבי שטעון בן יוחאי א.ימר הרי הוא אומר
®חולק עם גנב שונא נפשו ,משלו משל למה הדבר דומה ,לאחד שהיה יוצא מביתו של סס נם ני
חכירו טעון כלים ,מצאו חכרו ואמר לו ,מה אתה עושה ,אמר לו טול חלקך ואל
!5

חגר לאדם ,לאחר ומן בא מל הגניבה ואמר לו ,משביעך אני שלא ראית לפלוני טעון
כלים יוצא מביתו ,אמר לו ,שבועה שאיני יודע <טה אתה מדבר> ,הרי וה מתחייב

כנפשו ,ועליו הוא אומר חולק עם גנב שונא נפשו ונוי; אבל המתגנב מאחר חבירו
קודם וני מה גריל• — ענבה• בם־ע ספלים טון ע״ם
התוספתא שנל הגונב דעת הבריות נקרא נגב ,ובא-ע מותק
מלות ונן מעינו וג׳ סנן טעינו שבל הגונב דעת הבריות
נקרא גנב באבשלום וכו■• — גניבות• בא-ע פגיה לבבות■
ועי׳ לעיל פס' דשירה פ״ו בסופו 1 :וני מי ונר• ובא-ע
גורם וני פה גדול נ ת הגונב ונו' ,וא״ע ועי■ דברים ר 
פ ! ס״י 3 :לב ב״ד ונר• ר״ל ב״ד של פעלה .מ״ע,
ונא-ע מגיה לב המקום ובא״א מגיה וננינול נגנב בידן וג׳
התוספתא שם היש בניבול ענב דוא להם 5 :ואע״ם p
ונר• מם׳ דנחדש ם-א ד״ה ויסעו מרפידים ועי׳ שמו״ר
ם-םנ ס״ה!  7נסות ונו•• עריך לתגיה נדרך ררעאת
התוספתא ענדיס ונו־ אינו משלם אלא קרן נסות וסירות
ונר ועוף משלם תשלומי נפל הענב פטר ונר וכן הגיה
נא״ע אלא שטוווק מלת בהמה וא״ע 8 :הגונב פטר
המור ונו•• בנורות יא• ירושלמי קדושין סב ענד א11 :
בנפשו■ והשבעה גננים שמנה הס :א׳ הענב את הלב,
נ' הגונב אסורי הנאה ,ג־ הגונב עבדים ונר שמשלם קרן,
ד׳ ענב נסות וט׳ שמשלם נפל ,ה׳ ענב פ״ח ,ר ב
שור ושו־ז שמשלבם דו״ה1 ,׳ ענב נפש ,ונן פי׳ ננה־מ
וק הוא לפי לשון המ-ה אבל בס־ע פי׳ דננלל ענב דעת
הבריות שני מינים :האוזר ,עני דאיע מזיקי פסון ,נ׳,
ודני דאפסדית ממון נגון דתמעור 1במדות ,אבל ענב פטר
תפור איע מין בפני עעמו ועי׳ בס-ו שמונה שם דברים
שלא נשע בלל באן ,ונראה דאיוה הפרץ בדבריו 12 :משי־״ו
פשרי ונר• ילקוט משלי תתקס־ב ורש-י משלי 16 :מאתר
הגרו ונר• שאתין הברו רועה ללמוד עפו נוזגכם והוא
מרתנגב אחורי הגדר לשמוע ד״וע ז״ר• ויותר נראה דר-ל
שאיע רועה לילך עם חברו ונרי שלא יפעיר ע הנרו הוא
אומר שאין לו פנאי ונאמת איע נן אלא הולך תעונה סרקו
ולשון הפ״ו אבל ישראל שגנג ד״ת זנה לעעפו ועי׳ מה
שהביא המרדני ננ״ם  '0רעג בשם ספר המקעועות (מתוך
מדרש משלי] דאין לבוות פי שענב ד-ת ומעתיקן ,ועי

! ישראל; טב ירושלם | אבשלום! אט :נ׳ את לב .א
נ׳ אנשי ישראל  Iוגר] א ה׳ .ם ונר | פי) כ־ה בנל הגרור
ונן בתוספתא ,ד מה  Iט הגדול | הענב] כ ת׳ | זה] אט
ור  1א הגנב —  2אט :ומחריש ן באעתינו] ם וד  Iאט
כ שבשעה (א בשעה) שעמדו  Iעל 1אט :לפני ן סיני] אט
ב נ׳ לקנל את התורה —  3וננגב] אב ענבה ,ק ונגנבה,
ט דגנב ן לב] אמכק ח־  1בית דין] אטב ור  1כ ניוד
—  4וידוע] כב ח• ן לפניו] א ה־ ן ת״ל] אטב והלא בנר
נאמר —  5בפיהם] אל נ׳ וגר .ט נ־ ובלשונם ינוע לו 1
ואף] אט :אף  6 -ד חרש וגר וכיף הם׳ וד  1שפתים)
 :ח׳1ולנ] כ ולא | למעלה פהן] מהשני | פהן] ט ודן
ם הגונב ן א אסורין  7 -הנאה] א בהגייה ,כ בהמה ן
מ ופטור ן כסות ונר ו׳ וודן מ ח -באן וני לפטה נשעים |
וסירות] דח׳ 8-ל ד׳ וה׳ ן עבדים; מ ה׳ וג׳ השלישי
הגונב ן ושפחות] ט ה' ,ד ושטרות ן שסרדת] ם את
השטרות ,וק שפחות ,ל ושפחות ן וקרקעית] ם וארד
הקרקעות | והקדשות; אט :ח' ,מ ואת ההקדשות  Iם ואיע |
קרן] מ נ• הרגיעי את הנהמה ואת העופות ואת החיה ואת
הנפית ואח הסירות ואת הכלים משלם תשלומי נפל]
הגונב] אט :ח׳ .ם ההמישי הגונב  9 -ם משלם | תשלומי]

אט :ת■  1כסל| ט נפר  ,7ובילק• ודיג' נפל ננש׳ג  1ט
אף על גב  1שהוא אסור] ם שאסור בהנאה ן עכשיו] ט
זד  Iם הואיל ויש  tטכט היתר ן לאחר] ט אחר ן החת
השור ישלם) מ חששי הגונב את השור וסנחו או מכרו
משלם —  10תחת] ם ח׳ | ט ושה ; ישלם] א :וד ,מ
משלם ן שר] ט ח׳ ן בקר] אטט נ■ ישלם ,ט נ־ תחת השוד I
וגר] ם ר השביעי ן מהם] אט :מהן .ם מכלן ,טק נ• הגונב את (גן n׳) בן חורין שנידון (ק שנדון) בנפשו  11 -עגב ונר
״’ — 12
בנפשו ם ח׳ ן בני אדם] ט מישראל ן רשב״י ונר עםה-ם| ם ח־  1אט :יוחי ן אומר ) א ח'  Iהיי י "0נפסי1
משלו] ט ח׳ ,א מושלו ן למת״דן א :ח׳  Iט מעת ן של) טח׳ —  14אט :תגיד ן לאדם] אם :ח• ן בעל]כ ע ל  1משביעך! א
ט :פשניע  1אני] אטב נ׳ עליך  1שלא! א :לא ,ט אם  Iט :ראיתח ן א פלוני  is -אט :יועא מחוך ביתי מעץ נלים ן
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והלך לשנות בדברי תורה אף על פי שנקרא גנב הרי זה וכה לעצמו ,ועליו הוא אומר
0״*" •y,לא יבוזו לננב כי יגנוב ,לסוף נמצא מתמנה על הצבור וישלם שבעתים ,שנאמר
’XTנ! "את כל הון ביתו יתן ,ואין שבעתים אלא דברי תורה ,שנאמר "אמרות יי אמרות
ך—

טהורות בסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים.

פדשד ,יד
כי יבער איש שדה .למה נאמר ,עד שלא יאמר היה לי בדין ,הואיל והבאר
ממונו וההבער ממונו ,אם למדת על הבאר שהוא חייב לא יהא חייב על הבערו,
אם זכיתי מן הדין ,מה תלמוד לומר כי יבער איש ,אלא 3א הכתוב ללמדך שהשן
מועדת לאכול הראוי לה והבהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה ,מכאן אמרו לעולם
אינו חייב עד שיצא המזיק מרשותו והזיק ,ששטין נוקין בעדית וקל וחומר להקדש- .
דבר אחר כי יבער איש שדה או כרם ,לחייב על זה בפני עצמו ועל וה
בפני עצמו - .שדה או כרם .מה כרם יש בו פירות אף שדה יש בו פירות.
ושלח את בעידו .מכאן אמרו מסר צאנו לבנו לשלוחו ולעבדו פטור,
לחרש שוטה וקטן חייב - .וביער בשדה אחר .ר׳ נתן אומר הרי הטנדיש
בתוך שדה חבירו שלא ברשות ויצאת בהמתו של בעל הבית והזיקה״ קורא אני עליו
ושלח את בעירה ,לכך נאמר וביער כשדה אחר ,אלא אחר הוא זה.
מיטב שדהו ומיטב כרמו .מיטב שדהו של מזיק ומטיב כרמו של ניוק-,
דברי רבי ישמעאל ,רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב ללמדך אלא ששמין נזקין בעדית.

קל וחומר להקדש.
אטכ ואמר ז המוסט■ זי ד -
שונא גט׳סיו] כ ה־  Iוגון ד ה־  Iאטכ הפגנב  Iד אחר -
 1למטה] אטב ומנה  Iט דברי  Iאטב מהוא נקרא I
אט זונה  2 -טב לגנב וגו־  1א ינגב  1לסוף] אטב ה־ I
א נתמנה  Iאטב ישלם  Iאיב מג׳ וכן בס־  4 -אטב
מהורות וגר —
(יד)  6מדה] אטב ה׳ ן עד מלא יאמר] ט ה' ן היה]
אטב יה  Iאטכם והבול  -ד והתנער] אב ותנער .ט
ותבער* (ילק׳ 1וינ' והנערה) .ם והבהמה ן על וכר חייב] א
טכם שהוא (ילק׳ ווי1׳ עיהא .ילק׳ מאל־ מהא) חייב על
ידי נורו (א בור)  Iלא! אט  I 71יהא] א שהוא  1אטכם
על ידי ן הבער'! אט הבערה .ט בהמתו —  8אם וכר
מה] ט ת'  Iאלא] מ ת׳ ן מהזיז) אב מהי* .ט מהדא —
 9ט פוער .ם מותרת ואכם את הראוי! לה] א וד .ט
לו ן והנהמה] ט והרגל ן אטב למכור  Iאטב בדרך (ילק■
וויג׳ בורן)  1סבא׳ ונר להקדש] ם ת׳ ומקבת ג׳ למטה | א
מינן —  10עי] ק ת׳  1ק ברמותו  1א קל והו׳  11 -ד״א]
אטכם ת׳ ן איש וט׳ כרם] ם <י  Iאב איש וגו׳ | בפניו
 16עם' הקודם אטב עליו 1

ילקוט משלי תונקלם 2 :מג׳ ונר• ב״ל הנ׳ וגטבא ישלם
מבעתים את כל ובר• ולמת רתוססתא מם הייג וממלכם
בל טה שבידו שנ׳ ונמבא ונר 6 :והבאר ונו׳ ודהנער•
בא״א מגיה והבור והמכעה ובן נפטון וא״נ• אבל בפקום
והבאר נראה לגרוס והמור ובן לקטן אם למדת על המור,
יעי׳ בפי׳ ריה״ל על הירושלמי נזיקין דף נה•  8אם למדת
ונר• ריש ב״ק 8 :מהמן ונר• נ־ק ריש נדב 9 :סבאן
אסרו לעולם• בא״אמחי דו הפלות ומפרש רמה מאמר אינו
הייב וסו׳ נמסך למעלה דבל זה בא הבת• ללסדנו אבל גם
לפי גרסתנו יש לפרש ק ור״ל ועוד מבאן אמרו ולמינך
נאמרה הדרשה 10 :משמין ונר• בלומר ומשמין ועי׳
לקמן 11 :ד־א• נא״א מוחק אלו המלות 12 :אף שדה
ובר• לאסוקי קלקלה נירו .ו״ר• ונמ״ע פירש לאפוקי
אבלה דברים שאיגן ראיין לה בדאיתא נ״ק ס״ב מ״ב14 :
הייב■ ב״ק ם״ו מ״ב בנלי סם ט :נו :וירושלמי שם ה
ע־נ 16 :אלא וכר• כסו וני אתר הוא 1ה ונא״ב מגיה
ולא אתר וכר ועי• ב״ק פ־ו מ״ג•  17של מזיק• א״ל של
ניוק .א״א ,ועי■ ב־ק ו :נס• ניטין מה :אבל בירושלמי
גיטין מו ע׳ג שיטחן הפוכה 19 :ק״ו לו־זקדש• באומר

ט ה׳ וכן בס׳ .כ בפני יק נס׳  1ם בענפי יק «י  12 -ימו  cשיש ן יש בפ׳ב] כטם שיש  Iבי 1כ נה  13 -ושלון ונר
תייב) ם וי  Iאט * 0ססר | לבנו] אט יי  Iאטכם לעבדו (ם ולעבדו) ולמלוחו (ט או למלותו ,כ למלחזו)  14 -אטכ
והרי —  1Sא וימת .ט ויאא .מ ראתה | הניתן מ השרה  16 -בעירה] אכ ג׳ ונו׳ ן לבך נאטר| אכ וי .ט ח״ל  Iוביער]
אטכם ה׳ ן אתר נפ׳א] ט נ׳ מכאן אמרו איבר זזייב עד שיאא המזיק מרשותו ותזיק | אלא אתר] אטכם 11׳ | הוא וה] ט
 0וי —  17מיסב וכו׳ להקדש] מ ת׳ ן ומיטב] כ ח* .ט מיטה (ילק׳ וויג׳ ומיטה) ן כרמו] אכ ח׳ ,אכ נ׳ וגר .כ נ׳ נגימין
בריש סר׳ ה1י:קין | מיטב ונר ניזק  Iאמכ טיסה מיהו ופ-סב (ילק׳ שאל -פיסק נרמו של מזיק  18 -לאן א«כ ה׳ I
אלא] אטכ יד | א נייקי! ,פ ג1יקי׳ —  19הקדש] אט בגקיש ,כ נשברי ש _
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מכילתא

פרשת טשפטים'

תקלג

שניה ישים ויא מתייגים ישלם נמצא אתה אוסרן שכעה־ננבה י.״
ןץאש,ז
שבננבים גונב דעת הבריות? .המפרב^חבירו לארחו יאי,
לחבירו לארחו ואין בלבו לקרותו .והמרבה
בתקרובת יודע שאינו טקבל .והפותח חביותיו והן מכורות לחטני .וד^ע״ל

במדות .והמשקר במשקולת )0( ,והמערב את הנררה בתלתן.
<י> והחומץ בשטן .מפגי שאמרו השמן אינו מקבל מכל .לפיכך מושחיז ם מלכים
ולא עוד אלא שמעלין עליו שאם היה יכול לגנוב דעת העליונה נוגבולוכן טצ?

באבשלום שגנב שלש גניבות לב אביו ולב בית דין ולב בית ישראל .שנא׳ (שמואל ג׳ ־K
ויגנוב אבשלום וגו׳ .וכי מה נדול הגונב או הנגנב הוי אומר וח הנגנב שהוא יודע
שהוא נגנב והוא מחריש .וכן מציגו באבותינו כשעמדו על הר פיני בקשו לגנוב
דעת העליונה .שנאמר (שמית י״«) כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע .כביכול .וננגב
לב בית דין בידן שנאמר (דניים ה׳) טי יתן והיה לבכם זה להם .ואם תאמר
שאין הכל גלוי וידוע לפניו .תלמוד לומר (תהלים מ״י׳) ויפתוהו בפיהם ולבם לא
נכון עמו .ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון .ואומר (משלי נ״י) כסף סיגים מצופה
,.על חרש ונו׳ .למעלה מהן נגב אפורי הנאה פטור מלשלם .כסות וכלים בהמה
חיה
באר אברהם

זה ינחמנו

לרבינהו לכפל :גוני דעת הבריות .שסבר זה
כר״י דאס הגניבה אלף והוא אינו כ״א ת״ק
שעושה דברים לכבודו ואינו  pונונב דעתו וכדספרש
אין לו ברירה כ״א שימכור אוחו עבור
ואזיל :המסרב .מפציר בחברו שיאכל אצלו ולט
המחצה והממצה השנית יפסיד וכגון שאינה
נל ««י :והמרבה בתקרובות .מנכד לו נפתרת
בעין כלל ,והרי זה נחקיים בגניבתו:
ויודע שחברו לא יקבלו ממנו ונינב דעתו להחזיק
(?) והמערב גופא נחלתן ,פירש הז״י מין
לי סובה בחנם :והפותח חביותיו והן מטרות
לממני .נל חניותיהן מגופות היו נדי שיתקיים
זרע פשתן מערבו בזרעים שהן כמו עדשים
היין בתוכו וכשבא אדם חשוב אצלו פוחח לו חניות
מפגי שמראיחן וצורתן שויו )!( ,:והחומץ
להשקותו יין חזק ואם מכר החניות לשגוכי שלימה
בשמן מפני שאמרו השמן אינו מקבל מכל,
ושדין הוא אצלו לא יפתחנה לאורח הנא לו מפני
החומץ
פירש נותן עמס למה אמרו את
שגונב לבו להחזיק לו מונה חנם נסבור זה הפפד
בשמן ,והלא כל המשקי! יכול להתערב בשמן
גדול נפסד על ידו שהרי משאר המניות תפירה
וחחקלקל יינה וזה ימסרנה מיד לחגוני שכבר מנר
ולהוניא את קונהו ,אלת מפני שאין השמן
לו .ומסיים בנמ׳ דחולין דף צ״ד שאם הודיעו
מכל מכל וניכר הגניבה וההונאת דעת זולת
שמכרו לחנוני ואינו עושה בשבילו או שעושה זה
,
החיחן
׳לכבודו של אורח להודיע לבריות שחביב היא עליז מחזר :גררא נתלחן ,מערב מק ורע ששתן
שמראהו כמו חלתן והוא בזול הרנה יוחר מן התלחן וכשהן מעורננין .אינם ננריס שמראיהן דומין זה
נזה :חלתן מין זרעונים כעין עדשים והס מריס בתחילתן וכששורין אוחס במים הס נמחקים :והחול
נסיל .נראה לפי הענק שמערב חיל נזרע פול ואפשר שמראהו כחול ולכן נוח להתערבו בו .ובתוספתא
דנ׳ק לא גרכינן לה! השמן אינו מקבל חטרונית אלא שהוא צף לתעלה ולכן יוכל (התערב בו
"'"ן שאין הרמאית גינר לפי שתמיד מראהו של השתן סוב נאילו אין דבר מעורב נו הואיל שהמרטינות
למסה והשמן למעלה אבל אס היה החימן מתערב עם השמן היה הרמאית ניכר שהיה נשתנה מרח .

השמן לנריעוחא ולא היה עושה הרמאות דגמנטו מלקנות איתי• 'כ״,ססתא ניס.י6י׳ ?AmJu1
פ'1 " ,
שאמרו אין השמן ונו׳ :מושחי! ני מלכי®• ''"י מנשאי "11יי' 0מפני  ft”1Sני'
ליי" שהיא יאיי למלד ״״־' שה’א ’ייי מבל פס'ל י™ ?נה סשמ'ס טל
..a״

י

י

כסף מחופה טל חרס שאין

-.-,-,י י יי׳

_״

חיכו

נכי' כ1

״מיי מלשלם נדלעיל :ה*נ נש'ת 'נל'ם

ה’י ישיאל :גנב

נהמה ח'י' ’״'י

יולד דטח המהום ועיין כמטרת התחור

'1

י״ל «םירע נהמה כשאיני

־

באר אברהם  -ב וויינברג ,אברהם בן יצחק מתתיהו עמוד מס (190הודפס ע« ,תכנת איצר החכמה י0

מכרו

תקלך

ססכת^זיקץ פ׳ יג

מכילתא

פרשת משפטים

חיה זעום משים תשלומי ארבעת וחטשת )1( ,עברים ושטרות שפחות וקרקעיתו
■והקדשות אינו משלם אלא קרן .ועוגב פטר חמור ישלם תשלומי כפל .אף על פי
שהוא אסור עכשו .יש יו היתר לאחר זמן .תחת השור ישלם חמשה .תחת חשה
ישלם ארבעה שנאמר חמשה בקר ונו׳ .למעלה מהם נונב נפש בני אדם שהוא
מתחייב נפשו .רבי שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא אומר (משלי כ׳ס) חולק עם גנב
שונא נפשו משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה יוצא מביתו של חבירו
טעון כלים מצאו חברו ואמר לו מה אתה עושה אמר לו טול חלקך ואל תגר
לאדם לאחר זמן בא בעל ועניבה ואמר לו משביעך אני שלא ראית לפלוני טעון
כלים יוצא מביתי אמר לו שבועה שאיני יודע הרי זח מתחייב בנפשו ועליו הוא
אומר חולק עם גנב שונא נפשו .אבל חטחנגב אחר חבירו והלך לשגות בדברי

י׳)

לא
תורה אף על פי שנקרא גנב הרי זה זכה לעצמו .ועליו הוא אומר (שם
יבוזו לגנב כי יגנוב לסוף נמצא מתמנה על הצבור .וישלם שבעתים שנאמר (ש
את כל הון ביתו יתן ואין שבעתים אלא דברי תורה שגאטר (תהליס י״ב) אטרות
ה׳ אמרות מהורות כםק צרוק בעליל לארץ מזוקק שבעתים__________ :

פרשה יד 1י)6( 1

>0

יבער איש שרה למה נאמר עד שלא יאמר היה לי
(ק בדין הואיל והבאר ממונו .וההבער ממונו אם למרת

על הבאר שהוא חייב לא יהא חייב על הכערו .אם זכיתי מן הדין .מה תלמוד
לומר כי יבער איש( .ג) אלא בא הכתוב ללמדך שהשן מועדת לאכול הראוי לח
והבהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה ( )7מכאן אמרו לעולם אינו חייב עד שיצא

m

המזיק
ינחמנו

באר אברהם

החומץ שלהם שהי׳-חזק ביותר והוא הי׳
מתערב בהשמן ע״כ אמרו את החומץ:
ס עבדים ושפחות וכו׳ אלא הקרן ,משום
דהוי כעין כלל ופרס וחזר וכלל ,בידו הגניבה
כלל ,משיר עד חמור ועד שה פרס ,חיים
פרשה 'י י
שנים ישלם חזר וכלל ,ואי אחה דן אלא
כעין הפרס שהוא דבר המסלטל וגופו ממון;
ולהוציא קרקעות שאינו מסלסל ,עבדים
הזרעים ע” דריסת רגלי הנהמה נ אם למדת על ושפחות שהוקשו לקרקע דכתיב והתנחלתם
הניר שאין דרנו לילך ולהזיק• חייב על נזקי נ*ש וכו׳ אחוזה ,ושערות שאין גופי ממון ,והקדש
ניסר שהולך יהויק שיהא חייב :השן מועדת אפשר דלמד מכי יניף דכתיב שס את שור
לאניל הראוי לה אנל אס אבלה מה שאין דרכה
לאניל כמי נסית יכלים אינה נעשה מיעד עי*נ רעהו ולא הקדש ולמד בגז״ש ישלם ישלם/
יאיט משלם אלא חצי נזק נחם נדאיתא נקמא דף ועוד י״ל דלעיל למד מדכחיב בשחוסי חיץ
י*פ והבהמה מועדת לשכר נדרך הלינה אנל אם זה הדבר אשר ציוה ה׳ ודרש לעיל זה הדבר
נפצה על נלים ישנרחן או שהתיזה צרורית עפר
שהוא בכרת ולא בתשלומיו ל
מן רגליה ושברה כלים עי*נ אינו משלם אלא חצי
פרשה יד ל )1כי יבער וכו׳ למה נאמר,
נזק כדאיתא דיש כיצד הרגל ■ ער שיצא המזיק
בב״ק דף ב׳ יליף
מדנתיב
דיבער היא שן בהמה ושלח זו רגל( :נ) ה״ג
בד ן מבאי וט זכיתי בדין אלא בא וכי׳ P( :אלא בא הכתוב ללמדך שהשן מועדת וני׳
י*ג׳ מי«יה וכי /פירש דאס לא כתב בתורה ,הייתי מדמה אלה לקרן שאינה אלא כה
הם שזהו חצי יזין ,קמ״ל דמועדת הן ומשלם נזק שלם )7( :מכאן אמרו אינו חייב מי

שנרי ופנחי :מתחייב בנפשו .שנשבע לשקר:
המתגנב מאחר חבירו .שהיה חבירו רוצה לטייל
שמו והוא אומר שצריך לילך למקום אחד זאינו הולך
אלא יושב ולומד אפפ׳י שגנב דעת חנירו הרי זה
זנה לעצמו פ׳י למורו וישונם שכרו ע*י התורה
שנקרא שבעתים:
ינער איש ונו' .לחה נאמר.
1 1
הואיל וההבער ממונו הבער
לשין בעירם נמו אנחנו ובעירנו שהוליך נהמתו
לשדות אחרים יאכלו שס הזרעים אי שנתקלקלו

שינת
באר אברהם  -ב וויינברג ,אברהם בן יצחק מתתיהו עמוד מס (191הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שבות -

•הודה

מבי?*הא פרשת משפטים

 >bj 06גנב פימת ממה .ששוה א«נו
•שוה כגקשגככו .אלן והוא .שוס ־.ק^קנמכר

כמכר כלל יועד ממס

פעס jw<6
והנאת! כשש שוב  06יכה לסבוב ימכ!ר ואס לא רבה □pp
׳לו שסר ולר״א גנב פחת ממס ששזה איגו נמכר כלל W־
•ממה שש! ס נמכר .פעם א' ולא

דיבבד'האי׳ ת&

מעל צל דבר פשע •מפי' לס
ראו־ בגנב ושר כטוען ספגת גנב הכתוב מדנידלד״ו״ס
■גל סני פיס׳ לא נשנו י}א בשביל דבי■ סנתחדש בהן דהיינו

דגנב ענסו בלא סכועהיןחייס ולא מתי 3לאפוקי סנזקין
שבעלים מספלי} " בנבל•

«זתי ויפסיד מחנה • .... -ששטז אינו נמכר יותד-טסח ששוח דיו להשתבר
טהצח ולהפסיד מחצה י
 np’P31קדושי) דפוס
.

אם הם?א תסצא ׳ אין ס>יאה אלא בידו אין כידו

יא כתן׳< it! ,ואפפך למ״ד
שתסלקמבילתי)) ימכי בתיק.

אלא רשותו אע״פשאין ראיה לדבר זכר לרבר

קושסא׳ דף«ח

יביןוב ססי על עצמו כירק«
מורה ראינו סטר .ונמכר ע״ש.
ונמאס  .פהיל ג־ גי’ ,אחי־ת
■כפבילתין בסלתיה דרי !ל״ג

סישויזבירבעל הגנבת

<of

מה למכיר יסבור .וגם
■מדבייו שסל«ב!אר דלאגיים
!בבי־יית' דהעס נמלתיס
ר?*ק נמכר וחווי»מבי אלא

כסבר וחן לא והיא

הגי׳

סרחה רש?ש0ו !1היא גי'
■הימב״סזל ע״ג רגנבה ע״ם
זכ’נ שהיא גי' המ׳ימ עם •
־להשתכר מחנה• כתבו
בתוספות ריר
י ־
־ע״קדקרוסין שם .דלגי'ישי
ר*א לא פליג אלא אמא׳

שלא׳ וייקח את ■בדי ארזנו בידו ובת*כ ויקדו העבד
•עשרה נסלים וליי הא אין ירו כב״ט אלא רשותו ־
מעור ער תסור ־ שאין ת״ל הריס •לא להביא את הודה.
חיים שגיב י שלם ולא טחיב שג־ ם ישלם ?.גש צא אתה
אומר שבעה גנבים הב הראשון ש«נגים גונב דעת
■הבריות והמסרב.לחבירו לארחו יאק בלבו לקרותו
והמרבה בתקרובות ■יודע עאינו טקבלד • גהגוחה
חביותיו והן מכוךות לדזנתגי ־ וחסעוול במדות ־
והמשקר במשקלות ־ יהטערב את הגרר׳ בתלתן
והחיי בעול וההוסץבשטן ם«י שאסרו השטן איגו
מקבל טבל לפיכך סושחין ב $טיכיסי גלא עור
היו! יבמ“?לגגיב רעדת
אנא שטעלין עדיו
העליוגה מגבה וגן גצ? '4באבשלוס שגנב שלש
גנבות י־ב אביו ולב ב״י ילב בית ישראל שנאסר
וינציב אבשדו• ומי ־ וכי טה גדול המעב או-חנגגב
הוי אומר זה ר)נגנכ שהוא יידע שהיא גמב והוגה

■רקחני יישא סוזי ונמסו
׳*ס׳ל איסו דאינו חוור ונמר אכל פעם א' ודאי חטי
ונמכר ע״ש • והשתא א״ש ,דאוקסת׳ה רדכא שם אתיא

נד״א ודכא לטעמיה רקאח' התם בהא וכינהו י*א
לרבנן ע*מבתיס'• וברייתא דחכילתין מסייעח ליהלהדין

פיתש־א מדאמ׳ר״א בבא ■יותר ממה !00ס דיו להשתכר
מחנה ולהפסיד מחצה אלמא נהבר פעם א׳ • ונ״ל ריסי
גייס במלת יהדר* הבא כגיסתינו דאלמאקסכד לחוור
ונמכר 1עלה פליג י* 6דאינו סער ונסגר וז?/בעמו של
דשי שכת'?"ג ובו' וחטי ונמכר ע״ש דהיינו 1־ 1דסכ׳למין •
בשיטת קדושין שסג״ע לרבנן א׳ יהי□ הענקה
כתב
לבעל הגנבה דאע״ג דק«לן לו ולא צגעל חובו
נראה דאי הפס לא מקינן מניה ולכן לא ספקי' הענקה
מבעל הגנבה כיון שלא נשתלם כל גנבתו ע׳״ש .וצ’ע מג״ל

דאי תפס כעל אוב הענקתו דלא חכקינן מניה כיון רחקו׳
•לאהוא לו ולא לבעל חובו • ושמא כיון דקרה עסהאדק

•סתעי הענק תעניק לו לדיריה קחוהד יחח' לו אמס
מתן ’אי אתה נותן לכ״ח אכל משבאה הענקה ליד העבד
לא ידעסאפמיעס הכתוב בעל חוב אס לח וסצכך

אי

לג נב בדאית'פ״ק

דאין שמין
דביק דף •א

ע״ס ועה״ש

פ מיופה*

סישב״א בסי'
סיר ע״ב בד’• זדאגמיל

אימא גנב כשבועה עי•!•
ו־עמ״ש לעיל פ1ב בד״ס ••#
.־
• בכלל ע*ש -
הראשק שכגנבי® • מסט©

למעלה

קיזסזב

להז זל״ג וסגנסיב מזבדו
לארחו יכו' כתו לא המטיב
בלא ויו רסני ע לתא ומטיב
וכל ומיכה כתקרובת »ו׳
<פ!תח חכיותיו היינו גן8כ
רעת הכי־יות רקאוד ועס?®
רשי פ' גיד הנסה דף 1״ר
ע״אע״ס ובחד חשיב לבז
«סעו1ל

ומשקר

כמדות

«n»'o

במשקולות והמערב
בחר חשיכי ותשלמי.
«ת0ל1מי קין

חמור

מול

וגונב פשר

ותשלומי ד'ום' וגונב

נפש היי שכעס
מחריש
ד,״ג והמערב את סגירה בתלתן וכו׳ זכ*ה בילק!©
וגויס הוא מין הדומה לתלתן ותלתן הוא שנקרא
בערבי חולבח וכמ״ש היסכי׳ס בפי' המשנה בס' ורעים
ע״ש *<0ר בתמא דף עי* ה ע״א אס' ד*א עגול כגירא
ופירסי גלעין של אל״נרי* שדומה לזרע פשתן סגס הוא

עגול ע’ש ובשבת רף ק’ס ע*א פ?רםי כסבוית' ^ייאנדיא

וכן פייס* בכאבה דף *0ל ע״׳ב ובעירוב ),דף ב״ס ע״א
איגו

פיר.50גורגרנ’1תאל?ימ־רא בלעז ע״ש•
מקבל מכצי אינו מקבל תערובת סבל'דכי ואן

מסומק ובתייתבהכיס ס’פ ויקרא גבי ונשבע על
סקר שנינו החעיב גלוביא בשמן 1עמ*ש הי״ס קיבן אהרן
סס ונעג׳ן עין גלבק גזים המערב מ• גלכנףאעשפן

ופי' שהוא עשב הנק' אירבא ל!צא ע״ס ־ ובקהלת יכת*
רף ק*ג ע״ג גרבי מיבלקיא בסמן ישם דף ק5ד ע*א גיסי'
חי כלבקיא בסמן ע״ם -
^■טעלין

"

עליו ־ על הגונב דעת הביעה שאס הים
יכול לגנוב וכו' שהיי י^בשלוה מה שמצאה ידו

לגנוב גנב עד שגנב ג׳ לבכות זעמ״ש ישי

במעבי'דפיק

תפס לא מפקי' מניה אן מבעל הגנבה שכעבור  1נחכד
סברא הוא •
ה״ל אס המצא תנו צא אי ן הניאה ככ״ס א לא כערים גי דו
א•} ביד! בכ׳ס אלא י».ת! אע״פ שאין ראיה וכו׳וכן
ירא הכי' לעיל פ״ה גבי ונמצא בידו ועמ״ש שם וכ״׳ס

רשומה דף ס' ע״ב ע״ס וא״כ אה היה באעשד  14לגנוב
רעת העליונה ח״ו ה׳ה גונב• סו״י בת׳ספע'פ>דב*ק
וכן היא שנויה שכל הגונב דעת הבייות נקיא גנב שנא׳
ויגנוב אבשלום בו' ע*ש ובן ע׳קדיבך יש להגיה כאן *■
גד גדול • רגדול כח הנגנב כשהיא י<רע שלבו נגנב

בילקוט ע״ש ־
 •:את •איה • אע״ג רמרת תשלומי כפל נוהגת
 .בכל דבר גקטחיה משוס דלעיל פיבממעט

זים נדורע אריבס <אא

וס'סיכה לס סבא בתשלומי כפל וס״ס
לכל דכי ־
.דגופיס רקיא לסבי אעא רלרגויי חיס

ונשמע ולה® לא 3בק עמי ואע*פ שהכל גלוי לפניו דאה סיז
כתוב סייתן וחי?) לבבם זה להם ליראה אות< כביבול עשה

להב ?א

חיה מתשלומי ד'
5לא

מתים ־

ומחריש יותר חן הגנב שנמצא
הגונב את לב הגבבסאיכו •מדאה לו שהוא .נגגב 0מגו^}3
מנינו באבותינו בקשו לגמב דעת .סעלזונה-באמרס נעשס

עצמו כפי שנגנב ולא ידע שנגנב שהרי א!מ' סי יתן«היס
לבבס
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שכרת

יהודה

מכילתא פרשת משפטים

לבבם 1ס באמת כמיישמסיפק מס סיס בלבם־• 6״ג סדיף$מ׳
ליראה אותי כל הימים משח׳ להשת׳ ח׳הת לכנס זק סיס

^1וס־אותי *אינו דן דאפי כעת ססיא לא סיס לבכם להס

קיג

 fypל^גליסה לא כאלה חלק יעקב דח״ל ’ 131
בסער• פ׳ שלח ילא תתיר .אחי׳ לככבס  11מינית ?L״
* 'toומוצא אב ,ונא׳ את האסס ע״ש הרי סהפיטס יחו*6-
.י׳י»תנקדסין

ועח״ש בדבייס רבה פ׳ ת<*£ע״ש ־

בכ’כ'^ יגיב כ’י*

 *v'bxיידן וכו׳זאומ׳

מחריש ’ ובן הציני כאבותינו כשעמדו על הר ק$י

בסף סיגיס ,מצובה על חרש

בקשו לגנוב דעת העליונה שנא' כל אשר דבר ה׳

#פתים מלקים ולב יע וכו׳

געשה ונשמע כביכול ונגנב לב כ׳יד כירן שנאסר
ןכ*ה כילקוט ע״ש׳ ז כתיספת׳
מי יתן והיה לכבם זה להם .וא״ת שאין הכל גלוי
ען דד״ק גרס׳' בביכזל נגנב
וידוע לפניו ת״ל ויפתוהו כפיהם וגו׳ ולכס לאנב ן
הוא להם ע״ש ־
#י
ודג כסוי /וכליה בהמה עטו ואעפ״כוהוא רחום יכפר עין ואוסר כסף סי נים
מיס וע«ן> השלם כעל הצופה על חדש וגו׳־ לכזע־הסר;ן גנב איסורי הנאה
עבדיה ושטרות וכו׳ אינו פטור מלשלם־ כסות וכלים בהמה היה ועוף השלם
#סלם אלא קרן זכו'  -סכל תשלומי ד׳ וה׳ .עכדים ושטרות ושפחות וקרקעות
דכדישנו בתשלען ,בעלא□( י*דהקדשות אינו משלם אלא קרן־ הגונב פטר חמור
עלדיס ושמיות ־קרקעת ישלם תשלומי כפל אע*פ שהוא אסור עכשיו יש
מקדאי׳ליתנהו בכפל כלאית' לו התר לאחר זמן י תחת השור ישלם ה׳ תחת השת
ר״ב מדובה ע־ ש ■

פטר

חמור .בפ’ק דבכורן'
דף יא מייתי לס

זאזקמסדב נחמן כיי דאתר
פטר חמוד אסוי בהנאת
טחייס והיינו דקתכי אע״פ
וכו' ע״ש
שאסור עכשיו

!בתוספתא  ?7יב״ק הלשק
חסר ע״ש •
הולק עם גנבי וסימה
דקרא אלה ישמיצ

! 65יגיד הרי שאע״פ
גנב הח׳^ק ע 0הגככ כא
1לירי שבועה החמורה יחתחיי
בנפשו ואפשר שרשכי כא
להוסיף עוד גנב אחר נוסף

על השבעה דקחשיב ת־ק

דרג

לסוף נמצא מתחנה על
הצבו׳סנא׳וכמצא ישלם

פבעקי' אק כל חזן ביתו יתן

ישלם ד׳ שנא׳ חמשה בקר ונו׳ ־ למעלה מהם גונב
נפש בגי אדם שהוא מתחייב בנפשו ׳ רשב״י אומר
הרי הוא אוסר חולק עם גנב שונ>ן נפשו משלו
משל לסת״ד לא׳ שהית יוצ>ס מביתו של־ 1הכןרו
טעון כלים מצאו חברו •וא״ל סח אתר ,עושה אי׳ד־1
טול חלקך ואל תניד לאדם לאחר זמן בא כעל הגנבת
וא״ל ©שביער אני של* דאית לפלוני טעין כליב
יוצא מביתו א״ל שמערה שאיני יורע ה״ז מתחייב
בנפשו ועליו הוא אומר חולק עם.גנב שונא נפשו
אכד־ 1המתגנב >החר הכירו והלך לשגרות בדברי
תורה אע״ש שנקרא גנב ה’ז זכה לעצמו ועליו הוא
אומר לא יבוזו לגנב בי יגנוב לסוף נמצא מתמנה
על הצבור וישלם שבעתים ש-אםר את כל היז כיתו

יש לי ביין " פי' עד
יאסי שן ויגל דכהני חשתע«
קרא רושלח זו סיגל ובער
זה השן וביתני' פ״ק דב״ק
דף ג׳ע״ש ׳ ולקתגי ויזהבער

ממונו לשון ובעי
סלל לשן ויגל

הוא

00

ועת״ש רש״י

כחומש כע' זס ע״ש • 1א״ע
הא אין עונסיומן סדין כיתני'

6*1

לעיל פיא יפ«ב ע״ש.
אתיא כד״א דהאס דקסבר

ועונשין מחזן מ״ח וכדבתיבנ'
קתסע״ש  .א׳נס״לדבק״ן
אין עונשין ח״ס אבל במ*מ

עונשין וסכא אע״ג דאיכא
ת״< וחס ב!ר שאין דיכו לילך
ולהזיק חייב שן ורגל שדרכן
לילן׳ ולהזיק א״י שח׳יכקמ״מ

לצד
הפי

ביק דאיכא לאיסיינהו

סשוס שהיא פשו ה ב״ב
חק״ו וכמ״ש סת!ס׳ בשבת
דף קל״ח ע״ב בד״ס אי מעמר

ע״ש עונשין מ״ה • וסרמ״קן
בסי׳ ר״פ הלוקין כקב דליכא

 A״׳

לא

נהיג ^/ש

ס' סי' ס' רף ז' בשם סי-יסבא
אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק
בחיי פ״ק דהכית הא לא
שבעתים:
________ ________ _________מכרעאע״ש ועת״ש הרמ״בן
זל בכמוקו לחומשפ׳שמיטגבי
יבער איש שדרדלסת נאשר

פרשה *ר כי

I

עד שלא יאמר היה לי כדק

1אין שבעתים לא ד״ת וכו' .
זאע״ג דפססיהדקרא בגנב
חמש שלא יב!ז! לו ב״ב לפי שגונב למלאת נפשו בי ירעב

מסא״ב בנואף אשס וכו' יל חשוטרק״ל מעיקרא כתיב
ל* ירעב אלחא איש עני הוא והדר כתיב את כל הון ביתו
"מן ותו למה לח יכוון לגנב הכתיב בבושת גנב וגו׳ ואס
 .לא יבוז! לן חינו מתבייש יתו ישלם שבעתים והלא המרובה
^שבתשלוחין אינו חלח ר' יה' <נכן פירשוהו על דכיי תורק
#ונב דעת יכותיו שחף ע״ב שנקרא גנב זכות ה«ח לו
.ממצא סיפו הנה שכרו חתו שיזכה לכתרה של תורה ללמד

מגת את העם והיינו ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן

foil

והס הייאית התויה כפתוריה !פרחיה יתן לאחרים *
.אפשר לפ' כתובים שלאחריו נואף אשה חסר לב וגו' הוא
היורף אחי ספרים חיצונים עזכעיים המתפלספים יזהו
*זייף אעהזיה הפן התודה הנק' אשת חיל 1םכ!ר הוא
 ,להתחכם ההוא יקרא חסד לב משחית־ 1053הזא ־יעשנה כי
*אשה זיה ההיא הופכת! למינות ואס יחכזק להתכבד
"3נמית ההמשאדדבה נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה
*♦5בוזו לו שמניח חיי עולם ועוסק בהבלי עולם

גז

יאחי

W0

ולפח ש בספרי סקס) למה־י

יתן ואין שבעתים אלא דברי תורה שנאמר אמרות

ת׳

_״

1

י y׳

מ״ד עונשין מ״ס דהא
x

י

*

פרשו■ י״ר* יי י•

הוא-ל

איסוי בהמה טמא׳ ע״ש• כרס
צ״ע הי׳יכא לספיך חה לכור
סכן תחלת עשייתו לנזק

ומעשיו גרמו  15י(אמ׳ כשן ויגל וכו' ו1ל דלאו רוקא מבור
קאה׳ אלא מבור וקין את! במס הנד יכדאגז' רכא ב״ק
•דב״ק דף ס' דכולהו כי שלית בור בינ״הו חתיין יולקו בתןן

הצד אלא למאי סלכתא .כתבינהו רח.מ' להלכותיהן ע׳ש
בפי' ישי והת<ס' והייני דקתני הבא חלא ללמדך שהשן

מועדת וכו' ־  foilקסבר האי תכח רבמס הצר עונשין מ״ה
וה״רב דיכא רחיי לאוין  15שמע 'מיבו שמקובל מפי
׳הראסיניס דמזהירין ועונשין בהה הנד ע’ש ׳ענ״ש התיש'
י״ב איזהו נשך ע״ש ־ יא״ת לפח״ש התוה' בשקח חנז'

מאי

דחלתא דאתיאבחה הנד סרח וכתב לה קרא ע״ש
פריך יבא למאי הלכתא כתבינה! רחמ' לימא רטרח וכתב

להו קרא ן5ל רקישטא קימ׳ דלהלכותיסן כתבינהו ולא
אמרי' טריו אלא היכא דליכא לשנויי כיאמרי' פ״ק דקדושין
דף ד' ע״ש ובספרי סקסן למורי ס' סי' צ*ח כתבתי שהרב

הש״לע״ד

דמלוס לא לאה דברי התום׳ סללו וכבר השיגו
•יב־שעד העלן ע״ש :

אולת

57
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וסיב

משפטים

מכילתא

כל זמן שהוא יודע שבשלום עמו והרגו הדי זה

בידו אלא רשותו .אע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר

חייב לכך נאמר דמים לו שלם ישלם:

שנאמר (במדבר כא) ויקח את כל ארצו מידו וכתיב

אין לו ונמכר בגניבתו .שומע אני לעולם
תלמוד לומר (שמות כא) שש שנים יעבוד וגו׳

(בראשית כד) ויקדו העבד עשרה גמלים וגד הא אין

ואם

וגמכר

ידו בכל מקום אלא רשותו:

משור

מגיד שהוא עובד שש שנים ובשביעית יוצא:

למכור ימכור ואם לאו כותב לו שטר ** .רבי אליעזר

עד חמור .שאין ת״ל חיים אלא להביא את

החיה:

בגניבתו .לא פחות ולא יתד .רבי יהודה

אומר אם גנב פחות ממה ששוה אינו נמכר
יותר ממה ששוה הרשות ביד בעל הגניבה אם רצה

י חיים

שנים ישלם .ולא מתים .שנים ישלם .נמצא

אתה אומר י שבעה גנבין הם הראשון
שבגנבים גונב דעת הבריות והמסרב לחבירו לארחו
ואין בלבו לקרותו י 6והמרבה בתקרובת יודע שאינו

אומר גנב פחות ממה ששוה אינו נמכר יותר ממה
ששוה דיו להשתכר מחצה ולהפסיד מחצה:

מקבל והפותח חביותיו והן מכורות לחנוני והמעוול

המצא 5׳"יתמצא .האין מציאה אלא בידו אין

במדות והמשקר במשקולת והמערב את י 3הגרר׳

אם
-

פרשה יג

רצז

ה" .אין מציאה אלא" מיותר :ו[ .לולא יראתי ממי שקדמני הי׳ ג״ל להגיה שבעה גנבים הם ,הראשון .שבגנבים גונב דעת כ״א בו׳
הגהות הגר״א
השני גונב דעת עליון וכן מציגו שבשעה שעמדו לפני הר סיני כו׳ השלישי מי שגנב איסורי הנאה שפטור מלשלם ,הרביעי טי שגנב
ע1דים ושפחות שטרות וקרקעות אינו משלם אלא קרן .החמישי מי שגנב כסות ופירות וכלים משלם תשלומי כפל וכן פטר חמור משלם כפל אע״ג שהוא

י אסור עכשיו יש לו היתר לאחר זמן ,הששי מי שגנב בהמה חי׳ ועוף תחת השור ישלם חמשה וכו׳ השביעי למעלה מהן גונב נפש אדם שהוא מתחייב
בנפשו]:

דת רענן ולא פחות וכו׳ .פי׳ אם שוה פחוח או יומר אינו נמכר ועיי׳ כגמרא [קדושין י״ח א׳][ :אם המצא תטצא וכו׳ אלא בעדים.
אכלמודה כקנס פמור] :להביא את החיה .לס״ד מדמיעעי׳ לענין ד׳ וה׳ אף כפל לא ליחייב קמ״ל::המםרהב .ולא גלשי׳
והמסרהכ דמסרהכ היינו גונב דעח :לארחו .פירש שיהיה אורח אצלו :בתקרובת .כמחנוח הרכה :הפותח חבית .פי׳ שמכר חכיח לחנווני
_ _____________
ואומר לאורח שכשכילו פחחו ,ועיי׳ כל זה פ״ז דחולין [צ״ד א׳]:
— ------------־
ולכן סטור מלשלם ,משוס דמיוב מימה ומשלומין כאין כא׳ ,וכן שנינו נס׳ כן סורר ומורה (ע״ב א׳) היה כא כמחחרח ושכר אח המניח אס יש לו
הגהות וביאורים
דמים חייב אם אין לו דמים סטור :קצח .ר׳ אליעזר אומר גנב פחות ממה ששוה וכו׳ .קשה מאי איכא בין ר׳ אליעזר לר׳ יהודה ,דאין סנרא לומר
שסובר ר׳ אליעזר שאם היה שוה (יומר) [סמומ] ממה שגנב שימכרנו בעל הגניבה בעל כרמו ולא יכמוב עליו שטר ,ועוד דבגח׳ ס״ק דקידושין [י״ס א׳] סובר ר׳ אליעזר
בגנבמו לא סמוח ולא יחר כמו מ״ק דהכא ,ורבנן דהמס ס״ל כר׳ אליעזר דהכא ,ואין שם דעח שלישימ ,לכך אני מסחפק שמא משבשחא היא .וי״ל דגר׳ ר׳ אלעזר וס״ל
דאם גנב יומר ממה ששוה ביון שדינו במכירה אין הרשוח בידו לכמוב עליו שטר ,אלא אס ימכרוהו או יסטרוהו לגמרי ,כי טוב לו שימכר לשש שנים ויצא אח״כ ולא יכמוב
עליו שטר שישאר משועבד לעולם כל ימי חייו ,וכל מה שימצא בידו יקחנו במובו ,וכגון אם הימה (הנבלה) [הגנבה] מרובה הרבה שאינו יכול לסורעה כל ימי חייו ,ובהא
סליג רבי יהודה ואמר הרשוח בידו אם רצה למכור אם רצה כוחב לו שטר :קצט .חטצא אק מציאה אלא בערים בדו אק בידו :ר .חיים שנים ישלם .נ״ב עי׳ בסירש״י ז״ל
בסירוש החומש ובבא קמא סרק א׳ דף י״א נחוססומ .נ״ב סרק הגמל במרא אמר שמואל אין שמין לגנב ולא לגזלן .סי׳ אין שמין להן בשעח מימה ושבירה ,אלא מקבל
«*חמ שבשעח מימה ושבירה עד שעח העמדה בדין ,ואינו כמו הנזקין שהנתק מקבל הסמח .וכמב הר״מ מקוצי ז״ל בהלבוח גניבה דף קמ״ח ע״ב שדבר זה דורש
• Jושלמי מנין שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן שנא׳ חיים שנים ישלם ולא מחים ,סי׳ אם הוזלו חיים ימזירס כמות שהם ,ואס החלו ממים ימן לו הפחח ,ונמצא שלא הפסיד
כלום כאלו הס חיים ע״כ ,ומעמה כוונת ברייחא זו מסורשח כמו הירושלמי הנז׳ .נ״ב ובב״ק ס׳ א׳ דף י״א סרש״י ז״ל שאס גנב וגזל בהמה וכלים וסחחו אצלו אין שמין
הנבלה והשבריס לבעלים שיחזיר הגנב הסחח אלא ישלם בהמה וכלים מעליא והשבריס שלו עכ״ל ,וכמבו המוס׳ שכן משמע מירושלמי הנז׳ ובו׳ ע״ב ,ובזו יומר מיושב
מסי׳ הר״מ מקוצי ז״ל :רא .והמרבה לו בתקרובתו יודע שאינו מקבל והפותח לו חביותיו :רב .את הגררה .צ״ל הגירה ,ונ״ב סי׳  rpכמו על גירא די (בח) [כחל] היכלא
(דניאל ה׳):

ברכת
סטור ,וע״כ מיירי כששבר אחר שיצא מן המחמרס ,מלסיים
המקרא ואס אין לו ונמכר בגנבמו .ואי עולנו במחחרח אינו
אלא מזיק שהרי לא זכה עליין ולא מיקרי גנב .ומזה למדנו לאס
אין לו למיס סטור אסי׳ כששבר אח״כ .וזהו שיטח רש״י וחוס׳
בסנהדרין לף ע״ב ע״א .אבל לדעח הרמב״ס ורמב״ן לס״ל
לוקא כששברן במחמרח סטור ,צ״ל למסרשי האי קרא שלם
ישלם כששבר במחחרח ,ולא בא הכמוב אלא ללמדנו דאס אין
לו ונמכר בגנבחו ,שאין זה כלין מזיק בעלמא שאין נמכר ,אלא
מכ״מ הרי נכנס לגנוב ,מש״ה ונמכר בגנבתו:
חיים שנים ישלם ולא מתים .והובא במוס׳ ב״ק לף י״א

הנצי״ב
א׳ ל״ה אין בשם הירושלמי .וע״כ אין זה אלא אסמכחא ,למעיקר
הלין סרש״י בססחים לף ל״ב א׳ ל״ה איכעי ,לדרשה לישיב
לרבות שוה כסף אסי׳ סובין גס בגנבה .וגס מסלר נגינח
הטעמים אינו משמע הכי ,שהרי המססיק הוא על חיבח חיים,
אלמא לקאי אללקמיה לנמצא בילו חיים .אלא הדרש הוא במורח
כונה שניה ,וללמדנו לאס יש לו מעוח מזומן שהם כמו חיים
מחויב לשלם במזומן .והיינו דאי׳ ב״ק דף ס׳ ב׳ לחבול ישיב
רשע גזלה ישלם ,דאסי׳ משלם הגזלה רשע הוא .מש״ה מחויב
לסלק כעין השבה בעין ,והיינו מעוח .ושיטח רש״י גיטין דף
מ״ח ב׳ ד״ה מן העיליח ,שאס אין לו מעוח כו׳ ,מבואר לאם
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מכילתא

משפטים

ו*חצ

פרשה יג

לאחד שהיה יוצא מביתו של חבירו טעון כלים מצאו

בתלתן והחול בפול והחומץ י בשמן מפגי שאמרו
השמן י׳אינו מקבל מכל לפיכך מושחין בו ח מלכים.

חברו ואמר לו מה אתה עושה אמר לו טול חלקך

ולא עוד אלא שמעלין עליו שאם היה יכול לגנוב

ואל תגד לאדם לאחד זמן בא בעל הגניבה ואמר לו

דעת יי העליונה גונבה .וכן מציגו באבשלום שגנב
שלש גניבות לב אביו ולב בית דין ולב בית ישראל

משביעך אני שלא דאית לפלוני טעון כלים יוצא

מביתו אמר לו שבועה שאיני יודע הרי זה מתחייב

ויגנוב אבשלום וגר .וכי מה גדול

בנפשו ועליו הוא אומר חולק עם גנב שונא נפשו

הגונב או הנגנב הוי אומר זה הנגנב שהוא יודע

אבל המתגנב אחר חבירו והלך לשגות בדברי תורה

שהוא ענב והוא מחריש .וכן מצינו באבותינו
כשעמדו על הר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה

אף על פי שנקרא גנב הרי זה זכה לעצמו .ועליו

שנא׳

<ש״ב טס

שנא׳ (שמות כד) כל אשר דבר יי׳ י 8נעשה ונשמע

הוא אומר (שם  0לא יבוזו לגנב כי יגנוב .לסוף
יא נמצא מתמנה מעל הצבור יב וישלם שבעתים

כביכול ונגנב » לב בית דין בידן שנאמר (דברים ה) מי

שנאמר (שם) את כל הון ביתו יתן ואין שבעתים אלא

יתן והיה לבבם זה להם .ואם תאמר שאין הכל גלוי

דברי תורה שר (תהלים יב) אמרות יי׳ אמרות טהורות
כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים:

וידוע לפניו תלמוד לומר (תהלים עת) ויפתוהו בפיהם
ולבם לא נכון עמו ואף על פי כן (שם) והוא דחום
",פר עון ואומר (משלי כס כסף סגים מצופה על חרש

וגו׳ .למעלה מהן גנב אסודי הנאה י פטור מלשלם.
כסות וכלים בהמה יי חיה ועוף משלם תשלומי

ארבעה וחמשה .עבדים ושטרות שפחות וקרקעות
והקדשות אינו משלם אלא קרן .הגונב פטר חמור

פרשה יד

כי

יבער איש שדה .למה נאמר עד שלא יאמר היה
לי בדין א י הואיל והבאר ממונו וההבער ממונו

אם למדת על הבאר שהוא חייב לא יהא חייב על

הבערו אם זכיתי מן הדין מה תלמוד לומר כי יבער

איש אלא בא הכתוב ללמדך "6שהשן מועדת לאכול

ישלם תשלומי כפל י׳ אע״פ שהוא אסור עכשו יש
לו התר לאחר זמן :תחת השור ישלם חמשה תחת

הראוי לה והבהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה.

השה ישלם ארבעה שר חמשה בקר וגו׳ .למעלה

ג מכאן אמרו לעולם אינו חייב עד שיצא המזיק

מהם גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב מנפשו .דבי
שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא אומר (שם כט> חולק

מרשותו והזיק ששמין נזקין בעדית וקל וחומר

להקדש .נדבר אחר כי יבער איש שדה או כרם

עם גנב שונא נפשו .משלו משל למה הדבר דומה

לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו:

!עהות דער״א

ז .בשטן אעפ״י שאמרו כר :ח .מלכים ,שכן מציגו שבל הגונב דעת הבריות נקרא עב באבשלום שגנב שלש לבבות לב אביו ולב בית
דין ולב בית ישראל שנאמר ויגנב אבשלום וגר .ולא עור אלא שמעלין עליו שאם היה יכול לגנוב דעת העליונה גונבה ,וכי מה גדול

בח הגונב או כר :ט .לב המקום בידן כר :י.
תשלומי כפל ,הגונב פטר חמור כר :יא.

פטור מלשלם .עבדים ושטרות קרקעות והקדשות אינו משלם אלא קרן .כסות וכלים בהמה חיה ועוף משלם

"נמצא" מיותר:

יב.

"וישלם שבעתים" מיותר:

פי״ד א.

הואיל הבור ממונו והמבעה ממונו אם למדת על הבור

שהוא חייב לא יהא חייב על המבעה ,אם זכיתי כר :ב" .מכאן אמרו לעולם" מיותר:

ג.

"דבר אחר" מיותר:

דת רענן השמן אינו מקבל מעל .פי׳ מעילה ,שאין יכולין לערוב ולזייף כלום שצף למעלה ,וצ״ל שחומן חזק ממערב עמו :לגנוב דעת
העליונה .שבלבם היה לחטוא :בלים חיה ועוף משלם תשלומי כפל בהמה משלם תשלומי ד׳ וה׳ .כצ״ל :עבדים
וכר .יליף בגמרא [ב״ק ס״ב ב׳] שאינו משלם כפל :פטר חמור .קודם שנפדה אסור בהנאה עד שיפדה בשה :המתגנב מאחר חבירו .נ״ל
דלא מיירי שאינו אומר דבר בשם אומרו ,אלא שחבירו אינו רוצה ללמוד עמו בחנם והוא מחגנב אחורי גדר לשמוע דברי חורה ,והיינו דמסיים נמצא
מממנה על הציבור ,פי׳ שאז גם הוא מלמד לאחרים והיינו ישלם שבעמים:ןוהבערה ממונו .פי׳ כששוחח בעירה :לאכול הראוי לה .אבל אכלה
כסום וכלים פטור :לשבור דרך הילוכה .דכחיב ושלח אכרבעירה7שיצא המזיק מרשותו .דכחיב ובער בשדה אחר :כעידית .דכחיב מיטב
שדהו וגו׳ :על זה בפני עצמו .פירוש שדה או כרס:
רג .אינו מקבל מכל .צ״ל טן כל דל׳ם ,ונ״ב ג״א אע״ג שאק השטן מקבל דלם .ונ״ב דל״ס פי׳ דופי ,כן פי׳ הערון :רד .מסר לשון וכצ״ל העליונה
הגהות וביאורים
גונבה ,שכל ועונב דעת עליון נקרא גנב :רה .נעשה ונשמע כביכול ונגנבה בידן שנאמר :רו .חיה ועוף משלם תשלומי כפל עבדים :ח .אע״פ שהוא
אמור בהנאה עכשו :רח .בנפשו :רט .חסר לשון וכצ״ל על הצבור ומזכה את הרכים ומשלם כל מה שבידו שנא׳ ישלם שבעתים את כל הון וכו׳ :רי .הואיל והבער ממונו
וההבער ממונו אם למדת על הבער שהוא חייב לא יהא חייב על בעירו אם זכיתי[ .ועי׳ ילקוט גי׳ אחרח] :ריא .שהשן מועדת וכו׳ .נ״ב שהפסוק מדבר בשני הזקין נזקי
הרגל ונזקי השן ,כדחני׳ בפ״ק דב״ק [ב׳ ב׳] ושלח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור ,וניער זה השן וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד מומו .מכאן
אמרו לעולם אינו חייב עד שיצא המזיק מרשותו והזיק ,דנמיב וניער כשדה אמר כדלקמן:
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מיצוי המרות

מכילתא פרשה משפטי□

נשניעיה ויעשר וישלם • ונחג הרג המניי 8פק נחכמיס דנר״ווא שם ■ ו6ע'נ יאמר
רנא נכא וכמהו ר־א לרבנן לא אמר שיה•׳  pהלנס • ונעל פנדל ט! כתג •שאר עליו
סכל חוב פיק דקידושין :והנה לשי ניר' השיש שלשנינו בקידום■! דף ׳•מ (דנילקיע
נירסא אמרת נזה יעו״*ש)ת*ר נניס אלף ושום ממש כאות נמכר וחוזר ונמכר ננינו
חמש פאה ושוס אלף אינו נמנר נלל

ברורי המרות

(•ג) י»ר ונו׳ לפי שנתמעט חיה מתשלומי ד׳ זה׳ נענואו לפעלה לם•
איצטדיך לרנויי חיה לתשלוס' «ל י ינג״ק יף ס׳י פיני? גל פיל׳ מלל
ופרט או נרנוי ומיעוט •טזיי׳ש( :יד) תייס וכו׳ אחר דמרנינן סל פילי לד 
מאי ממעט חיים אלא למעוטי מתים כדאיתא נגמוא אתיה לקרן כע׳ך שנ5נ
שמשלם כסו שהיחס שוה נשמת ח״ס

מתים שאין טחן לו הנבילה בשומא רק

רק פעס א' והשאר ח1נ עציו יהוח דנה
נרננן ודלא כר-א  -רחק דהרמנ׳ס ויל החיר<יד)חיים שנים ישלם ולא סתי (טי)שנים ישלם למתג ,אחה סמייב לשלם שני ת״ס אי דמי טיס
הבריות
דעת
הגונב
הראשוןשכנגכי׳
הם
גנבים
*מו^בעה
ולא מסת דנדס אתרים;( :פי) שניש
משרש הא דאפר אב" החס נאןנאדס אחד
נא! נשג• נ־א סעין שירש־י ו־ל דנאדס המסרב לתבירו לארחו ואץ בלבו לק-זחו והמרבה בהקרובת ישלם ובגזלן א־ל לשלם  5te־ סףנמ
אוזר איט נמכר ונשנה והוא דלא נר יא ויודע שאינו מקבל משוחח חביותיו וקשכוהו׳ להנוני והמעוול חמור מגזלן שיש שנעה מים "במן
ודלאנרנצן כמ״ש התוספת שסלע פשק בטדוח והמשקר במשקולות והמערב את הנרקבהלת[ והחול שזה חמור מזה  '6כגונב דפת הנדפס
•*אמי׳ כסתמא דנר״חא דננוכר רק שמש אחד בפול (נח) והחומץ בשק ("מפני) שאט־ו (ין) השטן אינו בלי מס מעשה  -רק בדברים נעלעא
כאוק״מא דאני• ונמאי דמשק השאר
חונ מקבל מכל לפיכך מושחי; בו המלכים (ינו) (ולא שד אלא שמסרב בו לאכול ויודע שאים אוכל נ׳
עליו •הט מופרש האדאר״י כממלתץ
שמעלים עליו שאש היה יסל לנטב דעת עליונה נינבה) (ים) (יוכן שגונב דעתו בעפשס שמרבה
® peמינו
אס רצה למכור •מכור ס״ט תישאר כשאר
,ot
יקבל י -נ׳
הנתב סוג עליו ואס רצה סחב לו שפר על ,כל '«צי»)באבשלום שגנב שלוש(גנכיבות)לב אביוולבב׳ד ולב סקרונח בפועל ויודע שלא .
דעח וזכריות
U1׳ וכ/ד וני טהי שגונב דטחו במסדי שפוסח צו מניס
 3״,׳ ויגנוב
ישראל שנאט־
כחוב וססקכר׳ינזס :
נקרו* גנ1
1לבנות *פרשה ואחחנן היפיט נל אשר גדולי• הנונב או הנגב הוי אומר זה הנגנב wא יורע שמא שמן ומראה לו כאילו נשנילושממ
יולאעוד
אעפיי שמפסיד נזה שיתקלקל הפושר
דנרו נר •חן והיה לננס
זה ננגב והוא מחריש (כא) וכן נחרבו באבותינו כשעמדו על הר
וטיעד גונבת לסם ליראה איתי כל הימים • הדיבור אשר
ובאמת החנית סכורם לחטט ויססדמ
י יבוז
ננז-סס הזנו נמה שאמרו נמשש ונשמע סיני בקשו מגוב דעת עליונה שנאמר (שמית יט) כל אשר לו הינף ולא ישסיד • ד׳ ניגב (דעשז
יהנונןס
אן• מ• •ח! והיה לבנה זה שיפרט נס דבר ה׳ נעשה ונשמע • כביכול ונעב לב (יגיל) בידם שנאמר ומחסרו ממון שמעמל לו במדות
בלבנם :נשדר׳ש חרח המיט אשר (דברים < )iפי .יהן והיה לבכם זה להם' (כב)ואם תאמר שאץ ובפשקילית • ה׳ נוע מחו
מרו חד אמר נהמנח נרוח וחד אפר דגל גלוי וידוע לפניו ה״ל (תהליס עת) ויפתוהו כפיהם ולבם ומחםרו ממק באופן שלא יהידע לו
מענת ק»דח • ענין הארת נרות הוא
לא נכון עמו ואעס׳כ והוא רחום יכפר עון ואומר (משלי ט) כסף לעולם שמערב לו נרדן נסלק מש
רק פבחץ משחנו ולא נכת מרמי •
וענין ריההקפורת הוא בהוציאו לחון סיגים מצופה על חרש (כג) למעלה מדג עב אפורי הנאה לו במראה ופחוש נדמים ז׳ עינג
לחות נשנדו הפנסים • ופליג׳ נפירושא (כד) פטור מלשלם '(כה) כסות וכלים (בהמה) חיה ועוף ומהו ומחסרו ממון יסודה נעם
' rwnpmדסא• קרא וזד אפר כסברת מנילמק שרק משלם תשלומי ("ארבעה וחמשה) (מ) (עבדים ושטרות ושכחוה שמערב לו חול נפול וזה זורע ואם
(כז) הגונגפטרחטור צומח שהחול־ מפסיד גס הסל :
קרן) v.,
אלאu.r
_____
אינו משלם
_____
והקישוה
____
וקרקעות
*•נונמרס הדיבור הפיצוג׳ הטיט ולא מחשכת לבנם f ,
״״ £הסנ׳ח׳ וסשיגי נזה נהשנח נרות אך מי משלם תשלומי כפל אעפיי שהוא אסור עכשיו יש לו היתר (טז) והחופן בשמן שכוכב דפפו
•חן וסיס לננס זס ובז' שנס כת מרמי לאחר זק (כח) תחת השורישלם חמשה החח השה ישלם ומפסידו ספון רטל לטא ליד סמה
יינדט• וחד אמר סנתס שנם חחשנחם סי' ארבעה שנאמר ־חמשה בקי וט׳ (כס) למעלה מהם גונב נפש פ־ד ואישא בחולין רף רד ולא ?צר
סונה בעוז ההיא שהסיט נההנת הקסירת
אדסלחבירז הביות של יין ושפן צף על
טחון! ®נימים רק סי סן והי׳ לננס וס
בני אדם שהוא מתחייב בנפשו(ל) רשב׳י אומר הרי הוא אומר פיה וממשה נאהד ששיבר לחנית
•נל סיסים :
יוצא
שהיה
לאחד
למודד
משל
נפשו
שונא
עב
עם
כה)חולק
(שם
הגיוס של יין• ושמן '5ף פל פיס והלן■
רסכ״ס
מביתו של הכירו מעון כלים מצאו הכירו וא׳ל מה אתה עושה וזימן עליה אורחים ונכנש מצאה 600
אמר לו מול חלקך ואל תנד לאדם לאת־ זק בא בעל העיבה וא״ל משביעך אני שלא ראיתי של יין מזנק א׳ט כ (יז) השמן אינו
לאלוני מעון כלים יוצא מביתי א׳ל שבועה שאיני יודע הרי זה מתחייב בנפשו ועליו הוא אומר מקבל מכל הייט כליון שאץ שוס דבר
חולק עקןגנבשונא נפשו (לא) אבל המתעב אחר חבית והלך לשטח בדברי תורה אעפ׳י שנקרא הספות מכלה אוחו שהו&פמיד
עב הרי זה זבה לעצמו ועליו הוא אומר (שם ו) לא יבוזו לעב וגו׳ (לב) לסוף (נמצא) מתמנה על בקיומו ונזה נראה ני' הא־צ צמדי
?«,״ הציבור (וישלם שבעתים) שנאמר (שם) 6את כל הון ביתו יתן ואץ שבעתים אלא דברי תורה שנא' כתוספתא אעפ׳י שאסרו השמן אינו
(תהלים יק אמרות ה׳ אמרות .מהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים  \:מקכל מכל א*כ אהו מפסידו לשמן
•״a־
"ף? ®,פרשהיו־אכי יבער'איש שדה למה נאט־ עד שלא יאמר היה לי בדין הואיל ("והבאר) ממוט ומ׳ם חמור זה (ומערב חול נפול ששם
_ (בוכהבפר) ממונו אם למדת על (1הנאד) שהוא חייב לא יהא חייב על (יהבערו) מפסידו נם הפול אעפי׳־כ חמור זה
,1הטבעת
1 ..מיר אם זכיתי ק הדין מ־ת׳לכייבער איש (ב) אלא בא הכתוב ללמדך שהשן מועדת לאכול משום סכנה כפי שביארנו וני׳ הילקוט
משני שאמרו השען אינו מקבל מפל
יה0־*ה דדאוי לה והבהמה מועדת לשבר בדרך הליכה(נ) (מכאן אמרו לעולם) אינו חייב עד שיצא המזיק
ומפרש נדר שצ׳ל שחומן חוק פחפרג
מרשותו 'והזיק (ד) ששמץ נזקין בעדיות-וק׳ו להקדש (ה) (ד׳א) כי יבער איש שדה או כרם לחייב סמו יפריש זלפי נירסס א־צ אעפ״י
על זד .בפט עצמו ועל זה בפני עצמו ^) שדה או נרם מד .ברם יש בו פדות אף שדה יש בה אין סכרח לומר שהרומן פחפרב ט
פירוח
ואפילו לגירפא ישנה יתכן לומר מפר

לבוא בזה לידי סכנה כמטאר ( :יח) ולא וט'
מליו מלמפלה לכן יטל לביא
שאמרו כשק איס מקבל ספל שאץ שום משקה בעולם צף עליו
נאיפת צוק עומקו כאן וגורפוילקפן נאות י׳ס כפ׳ש ( :יס) שכן מציגו שכל,הגונב דעת הבריות נקרא גנב באבשלום שגנב שלש לנבוח וכו׳ וג׳ ויגנוב
אבשלום וגו' ולא סד אלא שמפלים זמיו שאם היה •טל לגטב דעת עליונה נוגנה • (כ׳ה גירשת א׳ל) שמבאר מחלה שעל גונב ופח קראו הכתוב גנב ולא
מיד אלאשמלץ עליו כאילו נרי דעת עליונה שאס היה שם נלבב! שהקנייה יודעו ורואהו לא היה גונב רעתו אלא שחושב . cmדפח סליונה טע ואעפ*י שבאנזס
שקר חרמיתו .שהרה יודע יצר מחשבתו ואיט נוע דעתו מעלץ עליו אילו היה באפשרי לגטב דעת עליונה היה גונבה( :כ) וני מה גדול כח הגונב או הגע
וט׳ נירסם הילקוט כת הנגע וליישב נירפא כישנה יתכן כת הנע ומבאר נזה חסד• הנורא יתברך ינחו העצום שיווע שהוא עע נדפס האדם' והוא שוחק :
(כא) וכן יט׳ רגע לב המקים (כיה גירשת איצ) ולפי גייסא ■־'הישנה לב רד יחנן הסנה סל משת )«(:ואש וני' ואומר כסף סיגים מחופה,פל חרש שפרדס
דילקיס ולי רע נמו שהכסף המטפה פל חוש הוא כסף סיגים ואינו מזוקק כן שפתים דולקים ולב רע גם השפתיס איק מזוקקות נננינס הדפס לק כוא
לפעלה סטלס שנם הדבור מצפי יש נו גניבת הלשון נספחים דולקים (א)( :כג) למעלה וכו׳ כפי הנראה מסנטן הלשון הוא משבעה פיני גנינוח דחשיב למעלה
והנר נארט כ 5השבעה לנמלה וימק דכל הט דחש׳ב למעלה המערב גרדן בתלתן וקול נפול ויסמן נשען כולהו חד חשיב להי ומיץ גאות כ״ס שיתבאר על
במן( :הד) פטור מלשלם מבואר לפעלה פרשה הקודמם (ובא־צ גורש כאן עבדים ושטרות וקרקעות והקדשות איט משלם אלא קרן ויחבאר באוש כ*ט ואפריק
גב־ק מלמא פרסי משור פד חמור עד שה חי למעושי קרקע וחד למעיטי עבדים וחד למעוטי שטרית ומשדה ממק בא'צ מפתוח דחיט .בגמרא והקדשות ממעסיק
החס ונטיב מנים האיש ולא מהקדש( :כה) כסות וכלים חיה ועוף משלם חשלומי כפל נ*ה גירסת א'צ ז5ז*ר גורם כסית וכסה חיה זעוףמשלש תשלומי נפל בהמם
משלם השלימי ארבעה וחמשה( :ט) מבדים וט; מוחק בא*צ כמבואר באות רד( :כ!) כגונב וט' יש לו כיחר לאחר ומן נשיפדע (כנז) חחח כשור וט׳ • לכאורה
אץ בביאור המכילתא שוס הישפה על פשטות סנח המקרא ואפשר דנונתו לבאר• סמלת ישלם .מישן עצמו ואחר טמו • כאילו גכמב ישלם חמת עה ומיץ באח
הסמיך( :נט) למעלה וכי' והשתא היי שנעה מיני בניגוח דחשיב למטלה• א' הביע דעח דכייט המסרהי וכו׳• והמערב וט׳ נ׳ גונב אישורי מאה דנוכב ממש
וימיר מגיע דעח• ג׳ טנב מנדים ושטרות והקדשות וקרקפום חמור ממנו דחייב לשלם קרן • ד׳ נוע נסיח היה ועוף דיזייב לשלם כפל • ה׳ גיע פטר חמור
 1דמשלם הפל וחמור שיש נו צד קדושה• ו׳ סחת השיר ישלש חמשה ומחת השה ישלם ארבע דנזעור שמשלם תחתיה ד' זה' (וזהו כוונת המכילמא)'6ף ?אץ מ
! הוספה פל פשטות המקרא) ז' הנוע גשש דחמור שחייבי! סליו מיתה( :ל) רשרי אופר הרי היא אופר חולק עס גע שונא נפשו וגו׳ הלל דפינך ביאורו'הוא
 Iפל סיפא דקיא אלה ישעע ולא יגיד ־( .לא) אבל וכי׳ לשנות בדברי תורה שאינו רוצה ללמוד סמי( :לב) לסוף יתמנה טל הצינור ־ שגא) ונמצא יםלש שבעמים
את הל הין ביתויתן (כ׳ה גירסת א׳צן כשיחמרה של הצבור וילמד לאחרים אז ישלש סד׳ח שנע ויוסיף עוד הון ביתו דחק שלו __________:
פרשת י״ד (א)

ינער וכו' הואל יסביר ממיני ושמנמש ממוני (כ״ה נירסח א?) וננ״ק אמריק דמטר לחודיה לא ידמיק דמה לסר שהחלת

פשייתו למק אצא דהוי ׳דפינן מנפש מטר יחד מינ״הי כגון קרן דאי תיסא מה לטר שתחלת פש״תו לנזק קרן •וכיח וזה לקרן
שק סנתו-לשיק סר יוכיח וידפיק נמי פנמה מיניה ואש־ג דאין מונשץ ק ה .ין אשי' בממון נסטאד למעלה בפרשיות הקודמות מ*ס מה הצד לא חשיב פן
הדץ דאינו רק נלוינזיצחא בעלמא( :נ) אלא נא ללמדו סל שן ורגל שהש מופרים נתתלתס לשלש נזק שלם־ נפעם כראשק רזה לא הוי ידעיק מקק דאינו
משלם נסם רק חצי מק ( :נ) מכאן וכי' בא׳ל מוחק מכאן אמרו רק אימת"נ יכו׳ ונמשך לתעלה דלכך נאמר מ •נער אף שהייתי יכול לדק פן הדין לחום
מ בסדין זה דאיט נדיב עד שיצא המזיק מישותו לאפוקי הגדיש אחר נרשיסי שיתבאר בשמיך וחתר היה נראה להגיה עד שיצא המזיק מרשותו לרשות אחר
וסויק לאפיקי כיכא והזיק נרס׳ר והיא עצמו תירק הש׳ם ננ׳ק דף ה׳ לפאי סילכהא נתנינכו רחמנא להצטהיק שן ורגל לסיטרס נקה״ר דזה לא הוי ידעתן
מנעי • וסר חייב ניה׳ר ■י (י) ששמץ וט' וסיד לכך נאמר ס ינער ללמד ששמי! לכזק*ן בעדיות נמו שיתבאר אח׳ז ( :ה) כ׳ ינפר וכו' ותלת ז״איפייזק
נא־צ יהזא ינ6ה נפ׳ע פל מילח או( :ו) שדה או כרס וס׳ לכן נאמר כרס ללמד מה כרם יש נו פירות וט׳ לאמוק• מל קלקול הניר איט סייג במנקה :
• ישלם

מכילתא <ברורי המדות ,מיצוי המדות ,איפת צדק> לנדא ,יצחק אליהו בן שמואל עמוד מס (122הה*פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

סייעת

סרשת משפטים

הם שנה

דג׳א ריש מרובה דף סיר ועיש :חיים שמם שלב .,דמ׳ל למימר אסהמצא הפליונה טיבו במחשבה הפגין ולבם לא גטן פמו ויפתוט בפיהם ופל המחשבה
תמצא בידו כגניבה גזיים משור ופד שה ויטה סיסוט ללמעלה מדבר ןגנ(נמ להן פ׳י הקניה בעצמו שאין מה״ש יודפיס מהבלט של אדם  :וכן מציט
ומסר וכאן יסיה סיפוט שמצאו כילו גדים אלא להסמיך גדים למאמר קלם וע׳ .גירסת התוספתא שכל הגונב רפת הבריות נקרא גנב שנא׳ וינטב אבשלום
לו* חיים ישלם ולא מהים דאין שמין לגנב מכילה והשכלים לנפלים אלא י&ם זגי  :ולב ביד ■ ירושלמי דסומם ורבה פ׳ נשא ואח אבשלום הלט מאתים איש
בהמה שלימה וסלים שלימים והבבלים
אמר רב טנא וט׳ מאתים ראס־
שלו  .ואדג לקייל ישיב ואפי סובין וקח את כל ארצו מידו וכתיב (לראשית כי) ויקה העבד עשרה סנהדראותבדכטב אספה לי שבטם איש
גנב שאני מילה הבהוב הוא דתיים ישלם נמלים וגד הא אין ירו בכל מקום אלא רשותו משור עד חמור אמרו ראו מה נאה אבשלום לו נאה
ולא ממים וסן הוא בירושלמי ונלין פיק שאין ת״ל חיים אלא להבי* את השה• חיים שנים ישלם ולא המלוכה •:וכי מה גדול הגנב או הנגנב •
ת־ם (ה) שגים ישלם[־נמצא אתת אומר שבעה גנבים הם כמה גדולים משדי ה׳ שהוא הנגנב שהרי
דב׳ה דף י״א ובהוססו׳ שם
למפלה ם*'ב (1 :ה}שבים ישלם נמצא הראשק שטנבים הגונב דעת הבריות הקסרב לחבירו לארחו מפלים עליו כאילו גנב דמת העליונה
אהה אומר שמה גנבים סם וט׳ • ואין בלבו לקרותו והמרבה בתקרובת ויודע שאינו מקבל וממריש ומאריך אף ופ׳ז אמר וק מציט
מונה וסולן־ ז׳ מיני גנבים מחולקים והפותח חביותיו והן מבורות לחנוני והמעוול במרות והמשקר וכד • דמכן לומר פוד טות הפליא
בדין • א׳ גונב דפת הבריז׳ שהוא דבר במשקולות• והמערב את הנרלן בתלתן והחול בפול והחומץ במדורת גונבי דפת הבריות טיט
המסור ללב ופ-נשו מסור לשמים והוא בשמן (מפני) שאמרו השמן אינו מקבל מכל לפיכך מושחין אונאות דברי׳ מכלל בלאו דלאחונ׳ ולא
קיל מסוגים שיאו אמריהם שסם חייבי בו המלכים (ולא עוד אל/.שמעלים מליו שאש הים ימל לנטנ דעת עליונה גוננה) תלחצנו כמטאר בפרק הזהב דףנ׳ח
ממון ואפי׳ נלתה בידי שמים קיל (יין מ5עי) באבשלום שגנב שלוש (גנימת) לב אביו ולב ביד ולב ובמכילתא לקמןם־׳ח וטסא רקראפיאם
סמנרן שהרי חייבי נלתו' ביד שמיס ישראל שנאמר (שמואל נסי)‘׳ויגנוב אבשלום ונו׳ ובימה גדול צפק יצעק אלי שמוע אשמע ובש׳ס שרק
טחגיס ממק ומהמרים  .נ׳ גונב הגונב או הגנב הוי אומר זה הנגנב שהוא יורע שהוא ננגב החובל דף *5נ איר יצחק אוי לו לצוסק
אישור מאה -.ג׳ משלמי קרן  .ד׳ והוא מחריש ובן מעינו באב־ת נו כשעמדו על הר סיני בקשו יותר מלנצעק ומטר! שממהרין לפרוע
משלמי תשלוט כחל .ה׳ משלמי ארבעה לגנוב דעת עליונה שנאמר (שמות יט) כל אש* דבר ה׳ נעשה לצועקיווה שאמר באן וכי תה גדול פונש
וחמשה .ו׳ גונב נס1.:׳ המתגנב אחר ונשמע ־ כביכול ונגנב לב (לי) בירם שנאמר (דניים ה) מי יתן מי גדול הנגנב שהוא הצועק או הגנב
יחבר ועיין ש־להי החלשה :גונב דפה והיה לבכם זה להם ואם תאמר שאין הכל גלוי וידוע לפניו שמא מצמק הוי אומר הנגנב שאוי לו
הבריו'  .סרק גיר משה דף ציזאסור תיל (תתלים עת) ויפתיהו בפיהם ולבם לא גבון עמו ואעפ״ב והוא לצופק גלל כן אסים שהוא הנגנב טא
לגפב דפתהבריו׳ ואס ',דפתושלנכרי רחום יכפר עון ואומר (משלי ני) כסף סיגים מצופה על חרש מחריש שאיא לו לצועק טוא ממהרקוט׳
לא ימטר לו בשר נבילה במקום בשר (ו) למעלה מהם גנב אטורי הנאה פטור מלשלם כסות וכלים וקמציס שכביטל הקניה טה כמחריש
שטסה ובכללו מיש הרמכ׳ם ס׳ב מהלט* (נהמת) חיה ועוף משלם תשלומי (ארנע־ וחמשה) (ענדים ושערות וק? :ובן מציט בקשו לנטב כבימל וט׳.
דעות אסור לאדם להנהיג אח ■ פצמו ושפתות וקרקעות ומקדשות אינו משלם אלא קרן) הגונב פטר חמור משלם כפין מאמר מזיל הבא לטמא פותח־ן
בדברי חלקו' ושיתד ולא יטה אחר תשלומי כפל אעפ׳י שהוא אסור עכשיו יש לו היתר לאחר זמן לו :וא׳ת שאין הכל גלוי לפרו• תיעה
בפה ואחד בלב אלא הוכו כברו פנ׳ל :תחת השווי ישלם חמשה תחת השה ישלם ארבעה שנאמר הטרם נדס דפיני ה׳ משוטטות בכל
והספרה ב לחבירו לארחו ואין בלבו חמשר! בקר וגו׳ למעלה מהם גונב נפש בני אדם שוצא מתחייב סארןואטסתר איש וט׳ חס להעלות זאת
־
לקרותו  .בברייתא שם אל יסרהב אדם בנפשו רשביי אומר הרי הוא אומר (שם כה) חולק .עם גנב שוגא מל רפיק עד שנצטרך ראיה לזה
למטרו לספוד אצלו ויודע ט שאינו סופר נפשו משל למהיר לאחד שהיה יוצא מביתו של חבירו טעון ויראה לומר דרך רמז טוח הפליג שנגבו
וסדין הגירסא בתוספתא פיו דביק כלים מצאו .הכירו ואיל מה אתה עושה אמר לו טול חלקך ישראל.לב אביהם שבשמים שטו מדברים
וכברייתא דמס׳ דרו ארן :והפותה ואל תנד לאדם לאחר זמן בא בעל הגניבה ואיל משביעך אני אמד בפה ואח* בלב שזהו אונאות
חביותיו והן מטרו' למוני • טין שלא ראית לפלוני טעון כלים יוצא מביתי איל שבועה שאיני דברים ומאמר מזיל פרק הזהב דף נ׳ט
פירש״י בברייח׳ דבש׳ס שם וז״ל הרמב׳ם יודע הרי זה מתחייב בנפשו ועליו הוא אומר חולק עם גנב שלשה אין הפרטר מפל בפניהם אונאה
ס׳ג מהלכו דפות לא יפתח לו מניות שונא נפשו אבל המתגנב אתר תבירו והלך לשעת בדברי וסיז וט׳ פרש״י לח מחיצה כינו יתברך
שהוא צריך לפתחן ולמכרן כרי לפתותו חורה אעפ״י שנקרא גנב הרי זה זכה לעצמו ועליו הוא אומר לבין הפטרה להפסיק ראייתן מן המקום
שבשביל כבודו פתח פב ל * והמעוול (שם י) לא יבוזו לנגב וגו׳ לסוף (<»צא) מתמנה על הציבור אלא תטר רואה אותם וממשמש בהם
כמדי  .לישנא דקרא דבפרשת קדושים (וישלם שנעתיס) שנאמר (שם) את כל הון ביתו יתן ואין שבעתים פר שיסרס מכיל  .והרי ר\ בכאן טד
נקיט לא חמשו סול במדה ולא ידפנא אלא דברי תירה שנא׳ (ההליס ע) ן אמרות ה׳ אמרות טהורות ישראל אונאה של פ*ז ופ׳ז אמר ואיח
אין הכל נלד לפרו יתברך שק טא
בסף צרוף בעליל לארץ מווקק שבעתים:
לפה נקיה משקר במשקוצו׳ שמא גיכ ,
גירסת התוספתא ולא גרס דרוס וכן
:
נכלל במאמר לא חפשו פול
פרשה
טא גירסח טלקס והפי פירושו דא׳ח
והמערב אח הגירה בתלתן p.טא
גירסת טלקוט ובתוספתא שם שלולבי תלתן נקראים גירה כמבואר בפרק שאק הכל גלוי לפרו .ירצה שאינו כגילויי לפניו יתברך ט אם גס בחטא כזה
שמונה שרצים דף קיט וממרב הלולבק ביצתן,ומוכח .ובלקון משנה פרק  topהפרגוד ננפל להפסיק ראייתן מן המקום תיל ויפתוהו כפיהם וגי ולבם לא
דמפשרו׳ סמרות של תלתן כתב הרק לולבי תלתן כעץ שיש לבפנים והם מון פמו דתי?ח עמו הוא מיותר דסגי אילו אמר ולבם לא נכון דידפט
נאהלים ומי ואינו מאבל משוב כמו החלתן בעצמן .או פירושן שמסרב זג־פ דאקוביה קאי אלא מרצון פירושו מה שלבם לא נכון טס סמו הרצון סמו
פשתן תוך החלתן שנקרא ג״כ גידה כמ׳ש הפרוך סרך גיר  :והחומץ.בשמן .במטצתו כטרש״י מיל שאין מחיצה טט וטן יתברך להפסיק ראייתן וט׳
מפני ששאר המינים עומדים בפני פצמס והשמן צף פציהם רוודע מהולו ואעס׳ב והוא רחום וגו׳ :ואוסר בסף ס־גים שב למפלה למדת גונב רפת
לבסציס ויוכרח להחזיר דמי האונאה .אמנם הטמן בשמן משמת תוקפו מתערב הברות מד ששלמה המלך פיה גינה ואמר כסס טגים וגו׳ שפתים דולקים
ואיט ביכר לבעלים  .ויצדק יותר גירשת התוספתא אפפ׳י שאמרו אין השמן ולב רפוגו׳( :ו) למעלה מהם גנב איסור מאה פטור מלשלם •מספם
מקבל וט׳ .ירצה אבל מקבל הוא אח מזומן .ואפשר (פרשפורפפיי גירסא שפטור מתשלומין דאיסור הנאה צית לט בעצים כממאר בפרק מרובה דף
דקמן דמומן טיט תמד ושמי' השמן כמטאר כפרק ואלו פוברין דף מ׳ב מיא  :היג בהמה כסות וכלים וק טא טיסת התוספתא וטיט דבריש מרובה
ופלוגחא מ" יהורה וחכמים בפרק המפקיד דף מ׳ אי מותר לערב שמרים ממעטיק מחצתא מיפוטי עברם ושטרות וקרקפותואית וגניבה בקרקע טבי
ואליבא דכ*פ מציט לפרש ביתר מלוג וממצה  .או יש לפרש דחומן טינו שיין וייל במשיג גטל אי נמי למחובר לקרקע מוס׳ שם ועיין בשים דף ס׳ד :
סקנר שמן נפירשיי בש׳ס שם שהמה פסולת הגרסונים צפץ תל פך השמן וכן הגונב סטר מקור חפ*ס שים רשות לאחר זמן שיפדוהו לכך טי כאילו טא
פירש המסך נערך ממן אמחניטן ריש דמאי האוג ומזומן ט׳ ענבים קטרם השתא דידה .לשון רש*י י מזיק מקדוש דף י׳אומוקטק לה פר ימדה דאמר
הקשים החמוצים ונאו.קמיחאדש״ס.דיט? ליה זוזי בניסן ויצוק לפי שאמרו אין חסר חמור מטים אסור בטאה :אבל המתגנב אמרחטרו  .בתוספתא ■אבל
ממחגנב אחר חבר ושונה פרקו .ירצה כפין מפשם למול ס׳ א׳ל הממונה ד ליה
השמן מקבל פנל גלל ק לא תמצא ט מין תפרוט׳ אמר אלא זה :לפיכך מהחץ
« מלקים  .סיא לפג שאינה .מקבלת תפרוט׳ והוא .לרמז מקרב אחיך תשים שמכוח לגנוב איע אמורי בית המדרש לשמוע ד*מ מצר שנם ממן מהוא טה
עליך מלן ממוכחר ומיוחס שבאטךבל ימצא ט שום סוג נגדן השמש  .ופוד נדר זה סכל שאין תוט ככרו אל יכנום למת המדרש ומפנוזחסתו יהלל לא
יתכן פם נגיר סרשת חצוה דנמשלו ישראל לזית מה השמן עומד נ«י פצמו ואינו רצה למזז ק סצסו בסיני ממוני היותו תונו כברו ואף שטקלי ג« שלמר שלא
ברשות ועי! אמר לא יבוזו לגנב .מכוונם נזם שט שאין תוכו כברו ללמוד לשמה
מתערב פם שוס נדן בך ישראל אינם קוזפרכיס פם האומות שנאמר לא תתמתן
מ. .ואפשר לומר שלגן במטהו «םן טותו מוזהר יוקר פל התערובות שאין אל תכזוט דלפולס ילמוד אלם וט׳ אפי׳ שלא לשמה שמחוך וכו׳ .או יקרא
משיאו! לפלך אצא מן הטשיאיןלכהונם •:ולא סוד י סובבדמלך להבדיל מדורות מתגנב אחל חבל ממין מחמל חז׳ל בס׳ צולב ומלבה חמוקי יריטך השחר
הגונג וסם ולב המיות ;7זה טקרי אונאות דברים שאמרו חדל מןהכלנחרס מה ירך נסתר אף דברי שורה בסתר הלומד טרה בסתר סתורה מכלזת
גמ
סט*ם נרי שליח מן מאונאת דברים שנאסר נידו אנך וטיט שנידק כגונב דעת סליו בגלוי .וזה שאמר המתגנב אסר סכייי לל®0 "7צ^°
י
שמכסך
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׳קכב

סרק הכונס דף נ*ם להכונס צאן לריר ונעל מניה כראוי ויצאה והויקח סטר
ובגמרא מאי כראוי דלת שיכולה לסמוד ברוח מצרה ומסיק לאף שהיא שנדרה
פטתסכיע ®רודהתורהטפסה בשמירתן דשן ותל מדכתיב ושלוו ובפר עד
דעטר כפין וטפר וכעץ ושילח טהרי עד דפכיד כעין ושילח שיאטללה

שמיסך ממשיכו לסוף מזמנה ®נס פל כ5יט 5צזהתורני מכרזת עליו וט׳•
או ירמוז למאמר מז־ל סמן טצר מפברין רףלר דרש מ ששת לא יממך
רמים צדו צייד הרמאי יתרון נתמיס אמר רב דמי משל לציי שצר צפרים
אם ראשון ראשון משבר וכו׳ וסי׳ הט׳ף זיל ק צייד הרמאי בלימודו לומד
בידים דמם נס יפה אכל אמרו בשמירה
ס׳  1ftהיום וקובץ על יד סל יד מ®
(א) כי יבער איש שדד ,למה נאמר עד שלא פחותה ספור  .ומטאר מיק שור
להיות מורה מראות בישראל תה שכוון
יאמר היד ,לי בדין; הואיל (והגאי) ממונו שנגח דף מים למפר  anבשעירה
כאן פית גי* התוספתא המתגנב אחר
מכירו ושונה סרקו יקרא צייד הרמאי (יססנעי) ממינו אם למרת על («אי) שהוא חייב לא יהא חייב פחותה כלתה שמירתו וזהו דקאמר
סו® להיות סרנס דפוסו להיות מורם על («ה) אם זכיתי מן החן מה תיל כי יבער איש אלא בא מדכתיב ושילח ובער דפביר נפק ושילח
מראה משראל כלל .ולזה ירומז המקרא הכתוב ללמדך שהשן מועדת לאכול הראוי לה והבהמה מועדת ובשמירה שחות־ סגי מיק אמרו מסר
לא יבוזו לגנב צהמפיין ודו׳ק :וישלם לשבר בדרך הלוכד( ,מכאן אמלו למולם) אינו חייב עד שיזגא המזיק צאנו טר שלומו ורד בנו .ועירו שהם
שכפתייס וכר .יתכן לומר רמז בזה מרשותו והזיק ששמין נזקין בעריות וק׳ו לה,קרש (ב)(.י׳א) שיח ושמירתן אינה אלא שמירה פחותה
דריבד שביעיות אלה היות מנה למפלס כי יבער איש שרר ,או כרם לחייב על זה בפני עעמו ועל זה אש׳ה פעור ובגמרא רצו לאוקמי מחני׳
ז׳ מיני גנבים ופתח בקל שבכולם המה בפני עצמו שרר ,או כרם מח כרם יש בו פירות אף שרר ,יש כד׳ ימדה דס׳ל כל מופר בשמירה
גונכי רפת הבריות ואמרו למפלה כסף בה פירותושלח את בעירה מכאן אמרו משר צאנו לבנו לשלוחו פחותה סגי ודמו סדקתני צאן הכונס
סוגים נרדרש אגונב דפת הבריות ולעבדו פטור לח״ש שיטה וקטן חייב ובעד בשרה אחי ח צאן לדיר מחום דאין כצאן קרן אצא שן
ובמדרש ילקוס משלי כיו פל פסוק כסף נתן אומר הרי המגדיש בתוךשרה חכירו שלא ברשת ויצאת ורגל ש'מ דבשור וכקרן לא סני שמירה
סיגים וגו׳ סיפא דקרא ט יחק קולו בהמתו של בעה״ב והזיקה קורא אני עליו ושלח את בעירה פחותה וזה שדקדק גם ברייתא רקמן
אל תאמין ט ט שבע תועבות בלט לכך נאמר ובער בשרה אתר אתר הוא זר ,מיטב שרד,ו ומיטב בלשונו משר צאנו דוקא ואי :הא דמסיק
שבע מקישות פתידן לחרוב אוהל מועד כימו (נ) מיטב שרהו של (מזיק) ומיטב כרמו של ניזק דברי בפ׳ק דף ה׳ אף דטל® ט שדית טר
וגלגל שילה נוב וגבעון וטח עולמים  .ר׳ ישמעאל ר*ע אומר לא בא הכתיב ללמדך אלא ששמין כינייהו אתיין נדנייהו בתנה רחמנא
הרי שעון גרכת רפת גורם מורק ז׳ נזקין בעדיות קיו להקדש (ד) כי תצא אש למה נאמר ער להלמתיהן סן ורגל לפטדן'עה*ר סד מצי
מקדמת ומא גרם סילוק שכינה מישראל שלא יאמר יש לי ברק הואיל וחייב עיי (קיצים) לא יהא חייב למימר למפט בשמירתןלסיות סלקאלקס
שמירה פחותה אלא משוס׳רלר• יהודה
------------------ .
ואם לקל שכננטס ®מ זה קיו
ע׳י
להממוטם וההיפיך מהם המתגנב אמר חבירו ללמורתורה שמיום שחרב כל ®פד סיי בשמירה פחותה סוברח ליישב אליכא לכ׳ע ומוכח ג*כ דמסרו
טהמ׳ק אין לו להקב׳ם אלא ר אמות של הלכה .גלל זה אחר ששייס גנות  '1לחשיו טיב והוא דבריש ב׳ק הקשו מברי ושלח מפעע שן דנתיב ושן בהמות
גנטם בקלקולס סייס בתיקונם שלא כן המחגנב אחד מכר ללמוד תורה אז אשלח בם ומשמע רגל לנתיב משלחי רגל ושקולים הם ה־ טליהו משקית ולא
ישלם שכפתיים ישלים השביטים כקלקולס שהמה חרט ז׳ מקדשות וגרמו בכתוב רחמנא ובער ומישלח טלף תרוייהו ומשלדאיצעד ך וביעד רקדאהני
סילק השטנה והוא יסלים במזוקפת שבמתייס גרס קשריות שכינה כמו שותנאד :טלי היט רשלאה בבוונה לרעות בשדה אחד אקל אולה ממילא לא קמ׳ל• ובער
(( *TTlEHEא) כי יכפר איש שדה וגו׳• יבפר ־הוא מל׳ אנחסומירנו אפי׳ מטלא והרי מוקמי חז׳ל נחשדו לחשיו אחי׳ קשרו כראוי מטם דשר
ודרשו חז׳ל שאם יוליך בהמותיו כשרה מכירו בהיזק 6׳ משחי דרט׳ לנשקי ווה שאמרדטק אחרו דמשר צאנו לחשיו ח יכ טתודא יקרא רקמן
אלה או ברגל נכלל במאמר ושלח כמה דתימאמשלחי רגל הפור ובער הוא דמרטנן אפי׳ אזלא מטלא טנהנלטד אם מסדולמש׳ו חייב שאילו היה הרץ
סקי שן כמה דתימא כאשר יבפר גלל פד תומו• ופתה מקשה למה נאמר שן שאינו חייב אלא ברשלח שלוחי בטונה א*כ כמוסד צאנו ליזש־׳ו אחא• חייב ראפי*
דנליף מטרבמהמצינו שהוא ממונך ושמירתו פליך וחייב אתה בנזקו אף שן הניח השיר בלא שוס שטרה לגמרי ואזלה ממילא הוא סטור אלא אחד שטיב
כמוהו והא דלאקאמר שהיה ק הרין ללמוד משור גופי׳ טיט קרן משוס הכתוב אפי׳ באזלה ממילא וא״כ סילוק שטרמן ואזלה מטלא מיקרי פ’כ הוא
דטלהו כי שרית כור טליהו את* כמה הצר כמימרא לדכא ם*ק דטק דף ה׳ :חייב :לחש׳ו סלוגחת חזקיה וט יוחק בש׳ק רף י׳ לחזקיה אשי׳ כשוד קשוד
אהא בא הכתוב וכו׳ .שהשן מועדת וט׳ היינו טרות ירקות אכלה נסות דשור דרטה לנמק־ ואס -אץ מתירו חש’ו סו® להתיר את פצ® ושטרה
וכלים אינה משלמת אלא מצי שק הואיל ואק ראוי לה כמטאר כמשנה ס'כיצר רפופה היא ולר׳ יוחק מיירי בשור מותר אבל בקטר פעור :רבן נתן אוסר
הרגל• דף ייס ואיהוהיליף מקור הוה אנרנארלחייכנזק שלם בין ראוי לה וכו׳ הוקשה לו דהו׳ל למימר ובער שדה אחר מאי בשרה אחר אף רבפדק סטנש
ומן שאיט ראוי לה כמו כלים דמיקרי שאיט ראוי לטר לר׳ יהודה למיטיב אכ«ד,י דףניח יליףמזהדשטן פלג? שדה אחדתר׳נחן יציף לה מדצא כתיב בשדם
כלים בכור אף שגם לד׳ יהודה מחעטק שור ולא אדם ככר כתבו התוס׳ דף תכירו אלא דקמ׳לקרא שלסעטם ובער בשדה הידוע היינו  .שהיא שלו אלא
ה׳ (־*ה ט שדית דאדס משיב ראוי לסר דראוי למוח בהכלא אכל כלים חשיב לה שהשירות המה של אחר טון שהכניס ברשות אף .עיש שלא קיבל פל עצמולפעמד
איטראוי דלאמזקי להו הכלא תום׳ שם • וא׳ת אף •אילולא נכתוב אדנקיש חייב ולאטק• מדרט שס וזה שאמר שלא ברשות קורא :אני על? יודלח אס
למר נקיש לקרן מאיל ואס• אכלה כסות וכלים מה משונה ולא ישלם אלא חצי נטרה וכאן לא שילח שהרי ברט® היה ולכך נאמר .ובער בשדה אחר
שק כקץ .דיל חו היא מרה בתורה בין בממונא בין כאיסורא לקולא ולתימרא אלא אחר הוא זה שהסירותהם של אמר אף שהוא בשרם שלו טון שבושת
צחומרא מקשיק כמ*ש התוס׳ פ׳ק דב*ק דף ג׳ ד׳ה דומיא זדרגל והשתא יכאיב נכנס חייב בעהיב ושם דף טס היא שימת רכק ולרטא־נו טיב עד שיקבל
ובפר טל מימיך טיט אכילת פירית ריש הנאה להיזקה :והכחשה מועדת מליו לשמור מוקי מתניתץ דהמגריש דתל בה ואם הגדיש נרשום טיב «סר
דרנצה או בפטם או דחתה אינה משלמת אלא מצי נזק שאץ הידקה מצוי ט דט פשקיק טח דא׳ל טיל וגרוש נטל ואנסו■ לך קאמר טרם* שמגר
כקרן נמטאר• במשנה רים טצר הרגל ואי לאו קרא מהילסי׳ מבור שאף שאין סגרנו׳ מנהגן טה לעשות כל בני בקעה טורן א׳ וממנים ממר א• ובההיא
מזיקן מצר ישלם מק שלם דטר ג*כ אין מזיקו מצוי כמיש רשיי והתוס׳ שם אפילו רט ®רה • ואפשר דהיא דקמ׳ל קרא בנסר ט דרי ואמר טיל •ונדוש
דף מ והשתא דכמיב ושלא כמה דתימא משלמי רגל השוני דרך שילוח דאזלה טיל ואנסור קאמר ; (נ) סיקע שדהו וגו .:ם*נ טסב שדהו של נחקומיסב
והזיקה ירן .,הילוכה :סיכן אמרו ט׳ עד שיצא כמזיק ערמתו ירצה לרשות כרמו של .ניזק אס היו מידיות מתק כזיבזטח דמזיק עתן א כפי טדז׳-מיוק
מחק דהכי חריצנא לה שס דף ה׳ דטצרך שן ורגל אף רמה מצי למילף דנאמר כאן שדה ונאמד לסלן שדה ובפר •כשדם אחר מה להלן דמק  #שדם
מטר למטרו כרה*ר רנחיב ובפר בשדה אחר והא דלא קאמר פד שיכנוס האטר למסה דניזק וריס סבר טטב שדהו ישלם האךדקא משלם דהוא המזיק
לרשות הניזק דברה׳ר איכא נט צד טוב דאס נהנית משלמת מה שנמית ולרט ישמפאל אהני נז׳ש לכדאמק ואהני קרא דאי אית ליה למדקעידיזת
כמטאר במשנה שס דף י׳ט משא׳כ ברשותו אס הכניס אלם פירותיו בלתי חיטטת וזיבורית דמזיק לא ®ויא כטדות דניזק דמשלם לו מסיסב דדה
רשותו לחצר המזיק סטור לגמרי שבן לאטלקו במשנה ס׳ המיה ד׳ מ׳ז וקצת רצטךליחןלוטסבה וקי( להקיש אם נגת תורא דדיה לתוראדהקדש משלם
ציפי לרב יוסף אליבא דר*פ דטר ברה״רטטור איע גם ־לפוטרו ברה׳ני הוה מטריות שבנכסיו דס׳ל כריש ק מנסיא דעח לשרו של הקדש מזלם נזק של*
מצי מילף מנור ושמא דהוה ילסי׳ דאפי׳ ברשות המזיק אם הכניס טרותיו מסקנא דגת' פ״ק דביק דף ז׳ וסשיסם ארוסה סה ואין רצונינו לסארץ ( :ד) כי
יהא טיב כ® טר ברשוחודאליט׳ כ׳פמודו רמיטיב אף דלאאסקר אלא תצא אש  .ה*נ ®איל וטיב טי קטין לו .וכו׳ .ירצה ■דהוקשה לו דאש לפס
רשותו ולא טרו ודויק ששסין ניזקץ •בטריות .ירצה שגם■ זהטרש כס׳ זו נאמר דהא טל® כר שטח טר טנייהו מציגו מילף כמוזכר למשלם ונש׳סשם
ששמץ מזקין כפירות ממאמר טטב שדהו ויתבאר בסמוך ברייתא ג׳
י :דף ה׳ משני דאיצסטך אש לסעור נו את המסמן ופריך ולר׳ יסודה כמינו׳יב
(ב) ד׳א ט יבמר לטיב מל זה בפ*פ ונל׳ז כפ׳ט כבר טארט רבטיטתאלו
אליצא לד׳ יאשיה דנצצי? או לחלק  :סד ,כרם ישנס טרות דמשיה מה כתיב אש למיי׳ב כהני׳ ללא שמפיק מהסך דממניתץ דליסייב ט® שאים ראוי
אמינא שדה ®ומדת לכלים ואט אכלה כסות וכלום ישלם חק שלם קטל כרם כגק שאין טקר אש בכך פכ׳ל וצי קשיא בגווה דהא אלעאדר׳ יהודה קיימיק
דש בה טמתשאין השן ®עדתאלא לראוי לה פידות ויקוחב® נזנפבאר  :דטט״ב אאקי כלים בסר וכלים נסר טר\י דבר שאינו ראוי לה כמטאר נש׳ס
םב*ן א® rמסר צאנו וכו׳ .הרצון דשני הדיניס טכרחיס ממקרא זה להיות מם ובתום׳ טם ט שדית וכן מוכרח שם גק׳ס דף י׳ מלים «י שא?גו ראוי וא׳כ
®סר טד בנו ולד שלו® פטור ובטי חש׳ו מנדיב ו«א מדברי הש*ס טש הדרא הקושיט לדוכתא ראף גיחכה נירו וכו׳ ®ה מצי לטלף כר שדית
ניריהו

פלשה יד

*

כתי

מרכבת המשנה אברהם ,דוד משה עמוד מס (247הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

מסבתא דנזיקין משפטים פרעה יג
דמים לו שלם ישלם רכי אליעזר בן יעקב אומר הרי שהיו

)

לפניו כדי ק וכדי שטן
ושברן [כשהוא חותר חייב לשלם) יי) (כל) [יכל] "י) זמן שהוא יודע שבשלום עמו
והתו הדי זה חייב לכך נאמר דמים לו שלם ישלם <j(n
ואם אין לו ונמכר בגניבתו שומע אני לשלם הלמוד לומר שש שנים יעבוד וטי
מניד שהוא שבד שש שנים ובשבישה יוצא יז)!
ונמכר בגניבתו לא סמוה ולא יתר י") רבי יהודה אוסר אם ננב סהוה ממה ששוה
אינו נמכר מתר ממה ששוה הרשות ציד בעל הגניבה אם רצה למכור ימכור ואם לאו כותב
לו שמד רבי אליעזר אוסר גנב שחות מטה ששור .אינו נמכר יותר מטה ששוה דיו להשתכר
מחצו* .ולהפסיד מחצה •«):
אם דימצא תמצא אק מציאה אלא [כעדים] נ) ן
בידו אין בידו אלא רשותו אשם שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמד רקח את כל
ארצו מידו (נעמי «׳) וכתיב ויקה העבד עשרה גטלים ונו׳ (ניאשית ני) הא אין ידו בכל

’מסם אלא רשותו נא) :משור עד חמור
חיים שנים ישלם ולא מתים »):
׳'"שנים ישלם נמצא אתה אומר שנעה

[וגו׳] שאק ת׳ל חיים אלא להביא את החיה «)’

גנבין הם הראשון שכננבים גונב דעת הבריות
והמסרב לחבירו לארחו ואין בלבו לקרותו והמרבה בתקרובת (׳ודע) [ייודע] שאינו מקכל והשותה
חביותיו והן מטרות לתנוכי ני) והטעוול במדות והמשקר במשקולת «) והמערב את הגרר׳
בתלתן «) והחול בשזל ») והחומץ בשטן נח) משני שאמרו השמן אינו מקבל טבל לפיכך
מושחין נו מלכים י«) ולא עוד אלא שמעלה עליו שאם היה יכול לננוב דעת העליונה
ניגבה ל) [שכל הגונב דעת הנדות נקרא נגב] לא) וכן טצינו באבשלום שנגב שלש גניבות
לב אביו ולב בית דין ולב בית ישראל לב) שנאמר וינגוב אבשלום וגו* (ש*נ ס״ס וכי (מה)
[מי] גדול (««) [הגונב] או הנגנב הוי אומר(») הנגנב שהוא יודע שהא נגנב והוא מחריש ל0
וכן מצינו באבותינו כשעמדו על הר סעי נקשו לגנוב דעת העליונה שנאמר כל אשר דבר
וג׳ה גילקוס והכי תר לה ניזיספתא דקהדיץ שם •חר מל  pאראני' הח
מאיל עין יד)  pסניה
שם כדי -ן וכדי'שק ושני! נשעה שהוא חתי חייג :סו) ונ״ה נילקוט :עז) נ׳ל דה׳ק יהא• דמים לו נדרש
למעלה ולמעה אלמעלה אם ולחה עליו השמש דמים לו דהיינו כ׳ז שהוא תדע שנשלים ונו׳ אלמטה דודם .לי שלם
•שלם דנל ומן שיש לו ימים •שלם וגשעה שהוא חוחי פד”[ •ש לו דמים דאנח• אפשל שימלן נו ולא אידה
חולה אין לו דמים אלא א'נ מד נמלא נמחהדת וזהו לשק יתד על נ ן מקש נתוספתא ונעשן אמסרהין
דהני נה ודה נא גמחוויח ושני אה החנית אם יש לו דמים ידיד ואם אק לו דמים פעוי והר עלה יחי ע״כ
דמקא נ א אנל נשעה שתוא חותל חייג ונעל חשד• יוד נפייושו על התוקשתא נדחק מ־י׳ש אמנם לסיא־מ משחא
אחים נמכילהא וה׳ג יאנ׳י אומי הי• שהיו לפניו נדי "ן ונד• שיק ושנים כשהוא חותל כ׳ו שידוע שהוא נשלום
ודמנו ה׳ו סייג לק נאמד יכו׳ ואתיאנששעא דמשנה ז יו) עיין לעיל פ׳א נד״ה ונשניעיה ויונתן תרגם ויזדנן ליה
נית דינא ק ננינוחא ועד שתא דשמיפתא יציע• :ח) אם שוה פתוה או •יהי «ניני!ו אינו נמכר ומילת הנהוג
הוא די'נ• :פ) וחרווייהו ש׳ל דאינו חתי ונמנל ונלין קידושין י*ח ע׳א ונהפתקה הילקוש נפישה פגי• אוזלת לו
ע״׳ש :נ)  pמיהו הא׳א והו״ינ ונ׳ה גילקוע ונן חינם •ונהן אין נקהדיא עשתכחא נישותיה והא׳ל עתק נל
זה סמאמי וג׳ אם המצא המצא נמו אץ .נמו ונו׳ וא׳׳נ ומיץ לעיל פ׳ה נד׳ה ונמצא וניק ס*ד פ׳ג :נא) לעיל
שם וכן תרגם יונק )« :גי' ידלקזע י׳ע אומי שאץ חיל ונו׳ וני' זו נלאית ננונה עהא דלעיל סין פ־'נ ופיק ננל•
וייושלר רש ש׳ מיונה ׳ .נג) ורץ ניש״י עהית וניא׳מ ונייושלמי נ״ק פ׳א סין .ה"א :נד) נולא ברייתא זז הר
לה נהיספתא דנ*ק פ׳ו והנחו ג׳ תר להו נתיספתא דנ'נ פ׳ו ונחולין צ*ד ע׳א ונדין אין פ׳ח ינילהו משים
גרנת דעה ונהג תז״י המשיג נישינן וא״צ :נח) שירש נעל חשד• דוד נסייושו על התוספתא לאו דתשייה
ודדי אלא שדין העקום לשקול עץ נעץ והוא נוק לו אה גייומ-ו ודק המקום לעדור נמדה עסוקה והוא נותן
עדה נמשה והלוקח סנוי שנק לו לפרס משולח ה7ץ וזה לא •היג ליה עדיליה נליס שתיו עמודו ומשקלותיו
י׳ש־ריס והניע ומי משום נרנת דעת רנהו יא׳ל ועיץ לקמן אות ירג :ני) נמסתח הז״ינ איתא הנייא ונילקוע
איתא הגילה ונדפוס ויילנא איתא הנידן ונחיספתא.איסא הנוי■ וגרץ נעיון עק ני וסין ני וערן סלק:
כז) נתיספתא שם ליחא :נס) ורץ ננסיק לעיל אוס נ׳ד וכלי׳ שממץ נמלאה ושק צ $עליו והיא סנוי שכולי
שען ונגעיא שם נקע ק :נע) עילתא נאנפי נפשה הוא ואנג אויחא נקע לה וכלו' מפר שהשק אינו סקנל
חעיונוח ענל דני לרנן ונו* וננה׳ע פי' מנל מלשון נליק וא*נ וני' הילקוע אמו מקנל מעל עי׳ שיקוי
וערלה ובתוספתא ( pmויץ סק׳סה) נ׳ אינו עקנל כלום ונעל חסד• מד כתב שמצא נמהת כירי על המכילתא
ד לס 1ע׳ דור רץ נממן מק דלס ובהוצאה התוספתא עם ר' סיזנ׳א איתא דלים וניש בתוספתא סם א;ו
מלס• שאמדו השמן ום׳ והגית  pהא*צ ונלו' אעיר• שמושיזץ המלכים נשק לר שאמו מקבל יזעלונוס ירה
•כול ליעזתו נשק צן פל פרה :ל) הא׳צ מחק מי ולא עוד ונו׳ וגורשה לקוק קודם וני מס גדול אנל
נהישרזא ונילקים סנוסיוא כמו שהיא לפנינו :לא) רה גסיסשתא שם ותא*צ מיה שק עצינו שכל הגונג ונו•
ועוסק עלמז ינן עצינו ונתישפתא שם משיים שנאמד רננת אנשלום :לב) הא*צ הגיה שלש לננוה ורץ
לרל מסימא דריהא רי ונירה שם אות ירח ונשוספסא ליסא לכל זה :לג) הנסרננפ*י ס׳לקוע וימקרזא
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^הכתא דנזיקין משפטים פרשה יג יד

צ

יי׳ נעשה ונשמע («״ ") כביכול ונגנב לב בית דין בידו לי) שנאמד ט• יתז וחיה לבבם
זה לוע (וגד׳( £מיים י־) ואם תאמר שאין דגל גלד וידוע לפניו תלמוד לומר ויפתוהו כפיהם
וזנו׳) ולכם לא נכק עטו (יאל׳ם «״) ואף על פי כן והוא רחום יכפר עת ישם) ל") ואומר
כסף מנים מצופה על חרש [שפתים דולקים ולב רע) (״יל* «) לי) :למעלה מהן
גנב אסוך הנאה פטור מלשלם לי) [עבדים ושפחות שמדות וקרקעות והקדשות
אינו משלם אלא קרן) ל") כפות [פיחת) ל־י) וכלים בהמה היה ועוף משלם תשלומי (אינעה
וממשש) [כפל) מ) (ענדם ושערות שפחות יקיקעוח זהקיפיי! א<גי עשלס אלא קיו) הגונב פמר
הטור ישלם תשלומי כפל אע׳ם שהוא אשור עכשו יש לו התר לאחר זמן «א) תחת
השוד ישלם חמשה תחת השד ,ישלם ארבעה שני חמשה בקד וגו׳ «) :למעלה מהם
גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב בנפשו «) רבי שטעון כן יוחאי אומר הרי הוא אומר
חולק עם גנב שוגא נפשו [אלה ישמע ולא יניד] (שש «) משלו משל למה הדבר דומה
לאהד שהיה יוצא מביתו של חבירו מעון כלים מצאו תכרו ואמר לו מה אתה עושה אמר
לו טול חלקך ואל תגיד לאדם לאחר זמן בא בעל הגניבה ואמר לו משביעך אני שלא
ראית לפלוני טעון כלים יוצא («'״’) [מביתי) אמר לו שבועה שאיני יודע 1מר ,אתה מדבר) ייי)
חדי זה מתחייב בנפשו ועליו הוא אומר חולק עם גנב שונא נפשו «ה) אבל המתגנב (אשי)
[מאחו] «י) תכירו והלך לשנות כדברי תורה אף על פי שנקרא גנב דרי זה זכה לעצמו
ועליו הוא אומר לא יבוזו לגנב כי יגנוב (שש י) לסוף נמצא מתמנה על הצבור וישלם
שבעתים שנאמד [ונמצא ישלם שבעתים] את כל הון ביתו יתן (סס) ואין שבע ת ים אלא
דברי תורה שנאמר אטרות יי אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים (ממלים ב):

פרשה יד
כי יבער איש שדד ,למה נאמר עד שלא יאמר היה לי בדין הואיל והבאר ממונו וההבער
ממונו א) אם למרת על דגאר שהוא חייב לא יהא חייב על דגערו אם זכיתי מן הדין מה
תלמוד לומר כי יבער איש אלא בא דגתוב ללמדך שהשן מועדת לאכול הראוי לה
והבהמה מועדת לשבר בדרך הילוכה ג) מכאן אפרו לעולם אינו חייב עד שיצא המזיק מרשותו
מאיר עין והאיל סניה וכי מס נמל נח סגונג וכר ואי< :לד) לג נ״ד שלמעלה קאמי והאיל הניס לג
המקום ונאיא' הניס וכנינול  3:33נידן ואיל ונילקוע איתא נניסחא שלשנינו ונתיסשתא ני כנינול <נננ הוא
להם :לה) מיין לעיל ש' יחלו גדיה ייסעו מיפידיס :לו) 1הנ• מיירש גשמות רנה שמ׳ג ונויקרא רנה שמית:
לז) זלא חסמה ורד• ונעל חסדי דוד מוקי ליה באיסורי הנאה שאיק אסירים אלא לנעלים ושריין לאחריג׳ מון
חמן מעני עליו השסס ולורם אוזן ננור ומעשה שנת דלדידיה קנסי רננן אגל לנולי פלמא שמ ומכיש לא מל•
משיק ודניה נגיד והאמן נזה כ׳י׳ש ואיל  :לח) נציל וניה נתוסשתא אלא דלא חשיב התם ענדים ושפסיס 'P
הניס האיל (אלא שהשמיע ששחות וקרקעות ואולי הוא עעות המעתיקים) ונוספת הילקוט ננוסחא שהיסה לשנינו
אלא שהשמיע ס קד ישו ס ונל הנהו אימנדעז מנשל נניק דיש ש' מיונה :לם)» ונ׳ה נילקיע ינתוסשחא:
מ) וק הוא ניזוסעתא וק הגיה האיל אלא שמחק מלח נהמה ואיר •ודע פעמו והזיר סניה נלים סיס ופון
משלם תשלומי נפל נהמה משלם תשלווד ד' וה' וזה אינו נכון דאנהטה נמי אינו משלם אלא נשל אס לא נענתה
ומכרה ובנא זו שני לה לקמן ועוד שסוג נהמה כולל גור אחריני חון משור ושש אלא עיקר נטסחת החוסשתא:
מא) נתוסשתא נמיסא זו קנדמס משא ודיים והתם ג' אעשיי שאסור בהנאה ונוי ולא איתנייא הני נני מדרשא
מיין ננוריס •יא עיא ואנג אירסא אשמועינן רבותא זאעיג דהוס נכלל איסומ הנאה והקדש מ'מ משלם כשל :מג)
ינסיספתא חני לה הכי הנוננ את השורוטנסו ימכרו משלה ס' שהמשלסדישנ* וכוי :מנ) נתוססתא חניהנונג אתנן סורין
ש נ • ד ו ן עליו בנפשו .והנהו ז־ גננים נחלקים לני מעלות המעלה הראשונה היא גנבת דעת וכולל ני נינים האי תינא דלא
אפסייה נרד• כגון המסרב ונו׳הני רמאות שמרמה אומו נממון נגק המעוול נפדות ונו‘ תמפ.ה הפני׳ה היא
נ כיב ס כמשמעה וכוללת ז* מינים הא‘ ט• ששעור מכלום הנ' מ• שמשלם קרן יסנ נד שמשלם נשל
סד׳ מ• שמשלם ארגעה וחפשה המפלה השלישים הוא ננינת נששוש שנידון ננששו והנר״סא פולס יפה נסידורה ונששועה
ומפרשיה נתגלגלו 3ה לליל :מד) מ הניס נאיא ונ"ה נילקוע ונחואשתא ג' מס אסה סם; עה) בילקוט משל•
שש מקיים שהנוכג נסשס שוספו טססי־נ עמו ונועלים נפשו :וע) נ*ה נ-לקוע ונתיסשתא 51יש" גיישל’ : 00
(®*שד ,יך) א) האיל מוסק נל סד באר והנער והניס נ ו כ ו מ נ ע ס נלסק המשנה וריש נ ק וכדלקמן
נד׳ס שלם ישלם וגי• הילקוט נו ר והנערה ונראה ®•קר כטססתינו דא■ נני מיל קפיא אדיב מק נ מ*נ
7״®יש מנעם זה אדם ונסיסשתא דביק ,ר® ’"'י® Pn׳'nb.
<יי*ש ינגמדא גיק י סיג ושמואל ס׳ל מנעה זה שן דלסון סורס לסוד ולשק סגנים לחוד ותנסי נר״סום too
ל»ז הסודה ומן! באן לסתתי לשון נוהל על לשק :נ) דסא• קרא אפן ■ Unת׳רס שדן נרפו ניק:
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ס׳ משפטים

ט׳י

חחסר • קכט

פישח יב רעהו להוציא שור שלטתי שור של נכרי  ,עיקיכש״י
דק*י ע״ג ברעתו אי ררשינן לאפוקי גוי ועיין
נמי סוף פט״ו ועמ״ש בקונט׳ ספרי חיים ס׳ מסעי פסקא ק׳״ס
יס' ראה פסקא פ״ז וקי״ג וס׳ שופטים פסקא קפ׳א ול תצא פי׳
סו״ר וכלוח ארז כיבה פט״ו ועיין פרשה ד׳  ,ובברייתא שור שוה
מנה שנגח שוס מאתים עיין חיים ומלך פ״א מהל' נ״מ ה״ג .
הלסית לו שמירה אחרת  .פי׳ התוה* מ אות קכ״ג לסגור את
פיו כוממא רפרזלא שלא יוכל לנשוך יע״ש ולפי מ״ש
קורם זה דאין זה בכלל שן רזה אין הנאה להיזקה הרי משכחת לג
זה התקין אף בהנאה לפי מ״ש בגמליו של אביהם .שהיו יוצאין זוממין
בשביל שלא יהגו מן הגזל וסתם פיהם יועיל נמי שלא יאכלו כשל
אחרים  1ובברייתא דארבע והוא עיין מ׳ש כקונטריס ספרי חיים
כס״ד ועיין התיה״מ אות ק'ל.

פרשה

י״ג

ופרשו

השמלה עיין ספרי חיים ס' כי תצא אות רזל

מה להלאן לא חילק בקיום ללילה "עמן מרכבת ח״גפ״טדגנכה
ה״ח וה״ט .
הא אין ירו ככ״מ אלא רשותו  .עיין לעיל פ״ה ולהמפרשיס שם
וזה הל' הוא כמו הא למרת .שכל האומר דבר כשם אומרו
דלישנא יתירה לטפויי את<א וכן כיוצא בלשונות חללו *
אינו נמכר יותר ממת ששוח  .עיין להרב שרש ישי בקידושין
רח'י ע״א ועיין בחי' קידושין לנ׳ל לענין הענקה אי יהיב
לנעל הגנבה אי רמי לכע"ח והכריע הש״י דקי״ב ע׳ג רהסברא רניתן
לבעל הגנבה יע״ש והך מלתא רמיא להא דאיתא כפוסקים מי שחייב
ונתט לו בקורת צדקה או הוציאו לו קרן מעט כרי שיתפרנס אי
תופס חכע״ח אי הויא תפיסה .
 'fגנבים הם הראשון שבגנכים גונב דעת הבריות המסרב לארחו
״המרבה בתקרובת והפותח חביותיו  ,עיין כס׳שמעאכרהם
סי' ל״א ובס׳ כרך את אברהם ס' כמדכר והו׳ גננים רמונה נראה
רחם כך דמקרב ומרבה בתקרובת ופותח חביות נקרא גונב דעת
הכריות והוא חד הב' המעוול כמידות ומשקר במשקלות והמערב
סיוט גונב ממון בעורמה ראינו ניכר אותה שעה הוא בחר ג׳ גנב

גל
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כתשלומי
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פחי•

פ׳משעטזם

החסד

יי

תשלומי קרן ין' גונב פטר חמור י' תשלומי ל
כתשלומי כעל
וחמשה ז׳ גונב נפש־ ורשכ״י הוסיף חולק עם גכב וכך הבין ח״ח
מאור עינינו מהרי״ן ז״ל בספרו הנחמד ש״י רקי״ב ע״ר אלא דנקט
כתחילה הראשון שכגנבים ושוב נקט תיי זמני למעלה מהן ושמא
הראשון שאמר חיינו דהוא הוס ורגיל כעולם ירכיבו המחבר שבות
יאודה תקן זה במ״ש מלמטה למעלה קחשיב לחו יע״ש וחתוח״מ
אות קו״ל מנה א' גונב דעת הבריות כ' איסור הנאה ג׳ כסות
וכלים ר׳ עברי® ה׳ פטר חמור ו' שור ושח ז׳ נפשות יע״ש ובחס״ר
ח״ב לא מנה כך כ״א הג׳ ראשונות לג' והמידה לד׳ והתערובת לה׳
ואיסורי הנאה הששי ונפשות ה1׳ .
ה^מן אינו מקבל מכל לפיכך מושחין בו מלכים ’ וגי׳ הילקוט
מעל וכ״ה כסי אות חמת יע״ש וחס>־ח״כ די״א ע" ד
י
ונראה דכמו שהשמן צף למעלה כן לסימן כי ויגדלהו למעלה ככתוב
כשלמה רהוא סימנא טכא דוגמא רלמעין מיס ועיין ז״י רנ״ו ע׳ר
דיהיב טעמא דיהיה המלך נקי כשמן ועוד שיש בזח טעמים אחרים
ולא כיארן ועיין חס״ד ח״ב די*א ע״ד לרמוז נשיא שאין ע״ג אלא
ה׳ צבאות ,וכחומץ כשמן חשבתי רחוא חומץ יין ולכך אמרתי רזה
כונין המאמר בתענית מי שאמר לשמן שידליק יאמר לחומץ אך
מהפי׳ שחכיא כשי דקי״ב ע״ר נראה יחוא מין עצכ!,ה״מ כפרח
כפי הנראה והוא רכד אחר ועיין זז שם .
כדת אעפ״י שנק' גנב חר״ז זכה לעצמו ועליו הוא אומר אל
יבוזו לגנב כי יגנוב לסיף נמצא מתמנה על הצבור
ישלם שכעתים ל״ת מזוקק שבעתים .מאמר זה הוא כתוספתא דב״ק
פ״ז והובא כילקוט משני סי׳ ו׳ וחיינו כמאמר הווח״ק לא תגנוב
פסיק טעמא כגוייהו למגנב דעת רביה ועי״ל ס' יתרו פ״ח ואף
רגנבה זו איכא צר לרעה דמתלכש בטלת שאינו שלו ואינו אומר
דכר כשם אומרו רנאמר עציו ואחר ימלא פיהו חצץ המ״ש המפר׳
ובפסוק אשרי ארם מצא חכמה וארח יפיק תכונה ראפי' קולט מן
חאויר לא יצטרך כ״א חלקו שקיבל נשמתו כה״ס ועיין כספר ש״י
דפירש הפסוקים הכאיס אחריהם על דיך זה נגד הלומד ספרים
החיצוניים וטכעייס המתפלסיס יע״ש ועמ״ש כסח״ק תוכחת חיים
ח״א כהקדמת הספר בעזר אלהים חיים וכהכנה המאמר המתגנב
אחר חברי חש״י לא הלך בדרך הז״י רהש״י פירש על הגונה דעת
רבו
-.
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הר אפרים

לה ע״י דבר אחר בלא הריגה אין הורגין אותי ברדיפתו ט״כ:

ואין חילוק בין הנרדף עצמו לאיש אחר הבא להציל ובשניהם

אף כאן היו לו מושיעין הימנו .פירוש אם היו יכולין להציל

הדין שוה דאס יכולים להציל ט״י אחד מאבריו אסור להורגו:

ע״י דבר אמר כגון ט״י אחד מאבריו והרגו חייב ונראה לומר

אף כאן היו לו מושיעין הימנו והרגו חייב .בקה״מ פירשנו

דהיינו דוקא בגוונא שבודאי הוא שהמושיע יכול להצילו ולמנוע

שהיו לו מושיעין דקאמר היינו שהיו יכולין להציל ע״י אחד
מאבריו ,וכתבנו לבאר דהיינו דוקא

הסכנה ע״י אחד מאבריו אז אסור

להורגו אבל אס הוי ספק בדבר לא

מקרי מושיע ידין רודף עניו
ורשאים להורגו :הרי שהיו לפניו
כדי יין וכדי שמן ישברן .גירסת

הילקוט ושברן כשהוא חותר חייב

לשלם :לכך נאמר דמים לו שלם
ישלם .פירוש בזמן שיש דמים לגנב
שחייב מיתה ההורגי כנין שידוע
לנו שבא לגנוב ולא להרוג דאז

לא אמרינן קים ליה בדרבה מיניה

נפיכך חייב לשלם :לא פחות ולא
ייתר .שאס היתה הגניבה פחות
אי יותר ממה שהגנב שוה אינו

נמכר כנל ובהתוה״מ כתב דנראה
שצריך למחקו כי אין כאן ג׳ דעית

רק ר״י ור״א והרמב״ם פסק כר״י
ובהגהות

י״ח

בקידושין

הגר״א

ט״א כתב שגירסת הרמב״ם בדברי
ת״ק שם גניבו אלף ושוה חמש

נמכר ואינו

מאות

חוזר

ינמכר

וכ״ה במכילתא והיא גירסא נכונה
׳מאד ע״כ :אין בידו אנא רשותי.

דאין

צריך שיאחז

הגניבה בידו

אף כאן היו לו מושיעי! הימנו והרגו חייב  :דמים
לו שלם ישלם ר״א בן יעקב אומר הרי שהיו לפניו
כדי יין וכדי שמן ושברן כל זמן שהוא יודע
שבשלום עמו והרגו הרי זה חייב לכך נאמר דמים
לו שלם ישלם  :אם אין לו ונמכר בגנבתו שומע
אני לעולם תלמוד לומר שש שנים יעבוד וגו׳ מגיד
שהוא עובד שש שנים ובשביעית יצא .ונמכר בגנבתו
לא פחות ולא יותר .רבי יהודה אומר אם גנב
פחות ממה ששוה אינו נמכר ,יותר ממה ששדה
הרשות ביד בעל הגנבה אם רצה למכור ימכור
ואם לאו כותב לו שטר .רבי אליעזר אומר גנב
פחות ממה ששוה אינו נמכר יותר ממה ששוה דיו
להשתכר מחצה ולהפסיד מחצה :
אם המצא תמצא ( wאין מציאה אלא [בעדים])
בידו אין בידו אלא רשותו ואע״ם שאין
ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ויקח את כל ארצו
מידו (במוכר בא) .וכתיב ויקה העבד עשרה גמלים
וגו׳ (בראשית כד) .הא אין ידו בכל מקום אלא רשותי:
משור עד חמור שאין ת״ל חיים אלא להביא את
החיה .חיים שנים ישלם ולא מתים שנים ישלם
נמצא אתה אומר שבעה גנבים הם הראשון
שבגנבים גונב דעת הבריות והמסרב לחברו לארחו
ואין בלבו לקרותו והמרבה בתקרובות ויודע שאינו
מקבל

שבודאי לנו שהמושיע יכול להצילו
למנוע הסכנה ע״י אחד מאבריו,
ופשוט דהא דקחני מושיעין לאו
דוקא רבים בעינן ,אלא אף אם

יחיד רואה ובידו להציל ט״י אחד
מאבריו

אסור

להורגו,

והנה

במכילתא דרשב״י תניא הכי אם

זרחה השמש עליו וכי עליו בלבד

חמה זורחת והלא על כל העולם
כולו היא זורחת אלא מה זריחת
שמש שהיא בגלוי כך כל שהוא
בגלוי

ע״כ,

ומבואר

דהאי תנא

דריש מהאי קרא דכל שהוא בגלוי

אין לו דין רודף ,והאי בגלוי משמע

נפרש דהיינו שהרבה אנשים רואים
שהיא

בא

במחתרת,

יחידושא

דקרא הוא דלא דייגינן ליה כרידף

דחמרינן

דבכהאי

גוונא לא בא

הגנב אלא לגנוב ממין

ולא על

עסקי נפשות ,יבזה בעינן שיהיו

הרבה אנשים רואים ,אבל אם איש
אחד נבד ריאה לא מחזקינן לומר
שגא בא על עסקי נפשית ימותר
להירגי ,אלא א״כ שידיע לני שיש

ממש ובש״ס ב״ק ס״ה איתא אין
לי אלא ידו גגו חצרו יקרפיפו מנין ח״ל המצא תמצא :זכר לדבר

בידו להופיע להציל ע״י אחד מאבריי אז אסור נהירגי אבל אם הוי

שנאמר ויקח את כל ארצו מידו .וראיה גמירה לא היי דהתם אי

ספק בדבר מיתר להרגו יכפמ״ש ,והרמנ״ם בפ״ע מהלכיח גניבה

אפשר לפרש ידו ממש :להביא את החיה .היאיל ימיעעו הכתוב

הי״א שכתב גבי מחתרת וכן אס הקיפוהו בני אדם וכו׳ אינו נהרג,

ולא מתים .פירפ״י אלא חיים או

נראה לכאורה שמקורו הוא מדברי המכילתא דרשב״י ,וכפמ״ש

דמי חיים ע״כ ר״ל דאין שמין לו הנבילה לנענים אנא ישנם

לבאר דהאי בגלוי היינו שיש הרבה אנשים רואים אותו שהוא בא

בהמה שלימה או דמיה והכי איתא בירושלמי פ״ק דב״ק ומנין שאין

במחתרת ,מיהו הראב״ד שם כתב על מ״ש הרמב״ם הקיפיהי א״א

שמין להן אמר רבה בר ממל חיים שנים ישלם חיים ולא מתים עיד

זה שאמרו במכילתא דר׳ ישמעאל שאם יש לו מושיעים שאינו ניתן

מד׳ וה׳ צריך לרבותו לכפל:

יש לפרש ולא מתים דאזלינן בתר שעת הגניבה ולא בתר שעת

ליהרג ע״כ ,ומשמע מדברי הראב״ד שפירש דמ״ש במכילתא מופיעים

מציאת הגניבה בידו ואין הפחת אלא לגנב וכן פירש בהתירה

היינו רבים והיינו הקיפוהו בני אדם ,והנה הראב״ד שם דקדק

ומונה והולך שבעה מיני גנבים

על הרמב״ם ח״ל וקשה לי מעפה דאבנר ועשאל ע״כ ,וכוונתו

ב׳ גונב איסירי הנאה

להקשות מעשאל למה דנוהו כרידף והרי היו שם הרבה רואים,,

משלמי כפל ה׳ משלמי

אמנם עפמ״ש לבאר דמקור דברי הרמב״ם הוא מדברי המכילתא■

ארבעה וחמשה ו׳ גונב נפש ז׳ המתגנב אחר חברו לשנות בדברי
תורה :הראשון שבגנבים .ממעה למעלה קחשיב להי :גונב

דרשב״י לק״מ מעשאל ,דבאמת לא פליגי הש״ס והמכילתא בזה ,דעד
כאן לא אמרינן במכילתא דרשב״י שאם כיא בגלוי לא דיינינן ליה:

לו טובה

כרודף ,אלא רק גבי הבא במחתרת ,וכפמ״ש לבאר דהחידוש היא;

והמכורב לחבירו לארחו .מפציר בחבירו

דבכהאי גוונא אנו מחזקינן ליה שבא רק לגנוב ולא בא כלל על עסקי■

והמצוה; ישבעה גנבים הם.
מחולקים בדין א׳ גונב

שפעור

דעת הבריות

עליהם מחשלומין ג׳ משלמי קרן

ד׳

דעת הבריות .המראה לחבירו כאלו מחזיר לעשות
ולכבדו ואין בלבו כן:

שיאכל

נפשית ,אבל היכי שברור לפנינו שבא להרוג לעולם דין רודף עליו׳

אט״פ שיש הרבה אנשים שרואים ,וגבי עפאל הרי לא היה בא במחתרת אלא היה בא להרוג שפיר דין רודף עליו ודינו שאם אין
יכולים להציל באחד מאבריו מותר להורגו:

אין בידו אלא רשותו .בקה״ה פירשנו דקמ״ל פא״ 5שיאחז הגניבה בידו ממש ,והנה היכי שעשה הגבהה לשם גניבה אע״ס שהוא

ברשית הבעלים מבואר בתום׳ וברשב״א

הגהות הגר״א

w

ב״ק ע״ט ט״א דנעשה

עליו גנב בזה וחייב,

ובשמ״ק

שם מייתי הכי להדיא

מהתיספתא

מייתר:
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הפ&פרים-

מהתוספתא דהכי גרסינן החס גנב ברשות הבעלים וטבח ומכר,

שיאכל אצלו ולבו בל עמו ובזי״ר כתב דלא גרסינךוהמסרב אלא

אם הגביה הרי זה חייב ,ואם לאו ה״ז פטור ,וצריך לבאר דמאחר

המסרב דהיינו גונב דעת הבריות ע״כ כלומר דמפרש מה הוא

שפשה בה קנין הרי זה נחשב כאלו החפץ הוא ברשותו ,ולדעת

בכלל גונב דעת הבריות ומשיב ואזיל המסרב לחבירו לארחו

הסמ״ע בחו״מ סי׳ קצ״ז סק״ג דס״ל דהא דהגבהה קונה גם

והמרבה בתקרובת וכו׳ מיהו בכל הספרים הגירסא והמסרב:

ברשות המוכר היינו היכי שמגביה
בידו ממש אבל הגבהה מכחו לא

מהני ברשות המוכר ,וכתב הטעם
דמה שמגביה בידו מביא אוחו
לרשותו דכל מה שהוא ביד האדם

הרי הוא כאלו מונס. .בביתו ע״כ,
;אוצרהחכמח.

צ״ל דהא דקתני בתוספתא גנב

ברשות הבעלים וטבח ומכר חייב,
מיירי שהגביה הגניבה בידו ממש,
ושפיר קרינן ביה אם המצא תמצא

בידו הגניבה\ ,ה׳׳נ איכא 'לבאר

בשיטת הראב״ד הובא ברשב״א
ב״השסשכתב לפרש דהא דתנן
התס־גגב וטבח ומכר ברשותם
פטור ,הוא משוס דלא נעשה עליו

גנב ואע״פ שהגביה את הבהמה
לשם גניבה מאחר שלא הוציאה
מרשות הבעלים אינו נקרא גנב,
דכיון דכתיב המצא תמצא בידי

הגניבה,

בעינן

שתצא

הגניבה

מרשות הבעלים לרשותו ע״כ ,אשר
דבריו הם נגד דברי התוספתא

דמבואר התם להדיא דאם הגביה

הגנב ברשות הבעלים וטבח הרי
זה חייב ,הרי דתיכף משהגביה
נעשה עליו גנב ,שאם אין גניבה

אין טביחה ומכירה ,ויותר תמוה
דברי הראב״ד מדברי המכילתא
דרשב״י כאן דהכי גרסינן שם
מכלל שנאמר וגונב מבית האיש
מגיד שאינו חייב מד שיוציאו
מרשות בעל הבית ,מנין אתה אומר

הגביהו ברשות בעל הבית הרי
זה חייב ,ת״ל המצא תמצא בידו
הגניבה ע״כ ,הנה מבואר ,לכדיא

דלא כדברי הראב״ד שכתב דכיון
דכתיב המצא תמצא בידו ,לא סגי
בקנין הגבהה דהרי האי תנא מייתי

והפותח חביותיו והן מכורות .כל

מקבל והפותח חביותיו והן מכורות לחנונים והמעול
במדות והמשקר במשקולות והמערב את הגרדן
בתלתן והחול בפול והחומץ בשמן ( wמפני) שאמרו
השמן אינו מקבל (מכל) [מעל] לפיכך מושחין בו
מלכים [ב] (ולא עוד אלא שמעלין עליו שאם היה
יכול לגנוב דעת העליונה גונבה) וכן מצינו באבשלום
שגנב שלש (גנבות) לב אביו ולב בית דין ולב
בית ישראל שנאמר ויגנב אבשלום וגו׳ (ש״ב ־•י).
ש וכי מה גדול [ד] הגונב או הנגנב הוי אומר זה
הנגנב שהוא יודע שהוא נגנב והוא מחריש .וכן
מצינו באבותינו כשעמדו על הר סיני בקשו לגנוב
דעת העליונה שנאמר כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע
(שמות -מ) כביכול .ונגנב לב [ה] ((בית דין) [הקב״ה])
בידן שנאמר מי יתן והיה לבבם זה להם (וברים ה/
ואם תאמר שאין הכל גלוי וידוע לפניו ת״ל ויפתוהו
בפיהם וגו׳ ולבם לא נכון עמו ("הליש  )nsואף על פי
כן והוא רחום יכפר עון .ואומר כסף סגים מצופה
על חרש וגו׳ (משלי ») .למעלה מהן גנב איסורי
הנאה פטור מלשלם [ק (כסות וכלים בהמה חיה
ועוף משלם תשלומי [כפל] בהמה משלם תשלומי
ארבעה וחמשה עבדים ושטרות (שפחות) וקרקעות
והקדשות אינו משלם אלא קרן) .הגונב פטר חמור
משלם תשלומי כפל אע״פ שהוא אסור עכשיו יש
לו היתר לאחר זמן .תחת השור ישלם חמשה תחת
השה ישלם ארבעה ש1׳ חמשה בקר וגו׳ למעלה
מהם גונב נפש בני אדם שהוא מתחייב בנפשו.
רבי שמעון בן יוחאי אומר הרי הוא אומר חולק
עם גנב שונא נפשו [וגו׳] (שם כפ) .משלו משל למה
הדבר דומה לאחד שהיה יוצא מביתו של חבירו
טעון כלים מצאו חבירו ואמר לו מה אתה עושה
אמר לו טול חלקך ואל תגיד לאדם לאחר זמן בא
בעל הגנבה ואמר לו משביעך אני שלא ראית
לפלוני טעון כלים יוצא מביתו אמר לו שבועה שאיני
יודע הרי זה מתחייב בנפשו ועליו הוא אומר חולק
עם גנב שונא נפשו [וגו׳] אבל המתגנב אחר חברו
והלך לשנות בדברי תורה אף על פי שנקרא גנב
הרי זה זכה לעצמו ועליו הוא אומר לא יבוזו לגנב
כי

מניותיהם

מגופות

היו ובשביל

אדם חשוב היו פותמין החבית
כדי להשקותו יין חזק וקאמר שלא

יפתח לו מבית שהוא צריך לפתחן

ולמכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו

פתח שהלה יחזיק לו טובה חנם

דקסבור שבשבילו פתח זה ונפסד
על ידו שהרי תשאר החבית חסרה

ומתקלקל יינה וזה ימסרנה מיד

לחנוני שכבר מכר לו ונמצא שגונב
דעתו:

והמערב אח הגרדן .יש

ספרים גורסים הגררה ובילקוט

גרסינן הגירה והוא מין הדומה
במראהו לתלתן והוא בזול הרבה
מן התלתן:

אינו

מקבל מכל.

פירוש שהשמן אינו מקבל תערובות

מכל דבר לפי שהוא צף למעלה
ובילקוט הגירסא אינו מקבל מעל

ופירש בזי״ר מעל היינו מעילה
שאין יכולין לערב

ולזייף כלום

שצף למעלה וצ״ל שהחומץ חזק
ומתערב עמו ע״כ :לפיכך מושמין
בו מלכים .לפי שהוא נקי מכל

תערובות לרמז שהמלך יהיה נקי
בל ימצא בו שום פגם ולא יהיה

נשפע משום אדם ומילתא באפי
נפשה הוא ואגב אורחא נקט לה:

גנב איסורי כנאה פטור מלשלם.
דלא חסריה מידי :יש לו היתר

לאחר זמן .כשיפדהו בשה והפסיד
לו הביני וביני שהיה יכול לפדותו

בשה שוה דנקא והך דביני וביני
משלם לו :המתגנב אחר חברו.
פירש □י״ר דלא מיירי שאינו אומר
דבר בשם אומרו אלא שחבירו
אינו רוצה ללמוד עמו בחנם והוא

מתגנב אחורי גדר לשמוע דברי

לה מהך קרא ללמד דגם אם
תורה
הגביהו ברשות בעל הבית ה״ז חייב ,והיה אפשר לומר דהא שכתב הראב״ד דאע״פ שהגביה הגניבה ברשות הבעלים נ1מ5ה

עליו גנב משום דבעינן המצא תמצא בידו ,היינו בהגבהה מכחו דאע״ג דבכל מקום מהני גם הגבהה מכחו וכמ״ש לבאר בקצה״ח
סי׳ קצ״ז דלא כדברי הסמ״ע ,היינו גבי קניני מכר ,אבל גבי גנב כיון דכתיב ביה המצא תמצא בידו הגניבה ,לא סגי בקנין

הגבהה מכחו ,אבל הגבהה בידו י״ל דמהני גם גבי גנב ,וכסברת הסמ״ע שכתב דכל מה שהוא ביד האדם הרי הוא כאלו מונח
בביתו ,וכ״כ הרשב״ם בב״ב פ״ו ע״א במשיכה וכו׳ וכש׳׳כ בהגבהה דמשהגביה הניחה ברשותו ע׳׳כ ,וא״כ שפיר קרינן
בזה אם המצא תמצא בידו הגניבה ,ולפ״ז יפרש הראב״ד אח התוספתא והמכילתא דרשב״י דמיירי בהגבהה בידו דבזה נעשה

גנב ,וקרינן ביה המצא תמצא בידו הגניבה:
קורא

הגהות הגר״א

[ג) ולא עוד אל* פו׳ דלעיל עד גונבה
[ב] שכן מציגו שכל הגונב דעת הבריות נקרא גע באבשלום כו׳ שלש לבבות:
[א] אעפ״י:
[ו] עבדים ושסרות קרקעות והקדשות אמו משלם אלא קרן .כסות כח בחסה חיה ועוף
[ה] המקום :
[ד] כח :
שייך כאן:
משלם תשלומי כפל הגונב פשר חמור נו׳:
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סימן קו

"^דשרי ,גם מסתבר דאם אינו משהה כדי לרמות אע״ג
שעובר ודאי על איסור דרבנן מ״מ אין זה ממש כחמץ
שעובר בכל רגע ורגע.

אולם

שלמה

<}/

—להטיית דין לומר על חייב שהוא זכאי או להיפך אם אינו
משנה בכך חוקי התורה או להיפך ,ועדיין צ״ע קצת.

אגב

אעיר ,לכאורה יש קל וחומר ,הרי הצלת אבר אינה
דוחה שבת ואילו פקוח נפש דוחה שבת ,וא״כ כל

בסנטימטר המצוי בכל בית מסופקני טובא ,זולת
אם נאמר שהפשוטים המצויים בכל בית ידוע

שכן שצריך להניח שיקטעו לו אזנו לצורך פקוח נפש.

שזה רק לשימוש ביתי בלבד ואין סומכין עליהם לענין

אך כמו כן מילה דוחה שבת ואפילו הכי דוחין מפני

מו״מ כי ידוע דלא דייקי בהו כולי האי ועדיין צ״ע.

חשש סכנת אבר ,וע״כ דלא דמי ,דבכה״ג שפקוח נפש

אך

דוחה שבת או מילה בזמנה דוחה שבת ,אמרינן דלא
העצה של הפקר אינה נלענ״ד כי אפי׳ אם זה של

אחר ג״כ יתכן שעובר (ראה באו״ש פ״ז מגניבה)
ועכ״פ בשל הפקר דיכול להשתמש בו כבשלו מסתבר

דאסור ואין זה שייך לחמץ או שביתת בהמתו.

נעשה שום עבירה ,משא״כ אם מפסיד אבר או התינוק
יהיה בעל מום.

ה .בדין ד׳ אמות ב״מציאה" וב״גט"

בבל חותמי טובה וברכה

שלמה זלמן אויערבאך

3נוגןן לקנין ד׳ אמות במציאה? יתכן כמו״ש כת״ר
שרק ברגע שנפלה שם מציאה הקנו חכמים את

הד״א ולא קודם ,ולכן אם נפלה מציאה [אחר שבאו

ג .בגדים שנשכחו בישיבה

לשם] שפיר זוכים שניהם אף אם באו זה אחר זה,

כגד שיש בו סימן חושבני שלאחר שעבר חדש או

משא״ב בגט אם תזכה האשה בגט רק בזריקת הגט הו״ל

חדשיים יכולים למכור אך אם יבוא אח״כ לתבוע

כטלי גיטך מע״ג קרקע ,ולא אמרו בגט׳ גיטין כ״א

ויתן סימנים ויאמר שלא הפקירו תשלמו לו כמה שזה

דמהני ע״י חצר של הבעל משום דגיטה וחצרה באין

שוה למכירה ,ואם תודיעו בתחלת הזמן שכל חפץ

כאחד ,דשאני התם שהחצר היא של הבעל וכאילו חצרו

שיעבור עליו חודש ימים פקעה בעלותו ודאי דאדעתא

נותן לה הגט ,משא״כ הד׳ אמות הרי רק תקנת חכמים

דהכי בא לישיבה.

היא ולא [מיקרי חצר] של הבעל ,ולכן הוצרכו חכמים
לתקן שתזכה בד׳ אמות עוד לפני הזריקה ואו הוא דלא

חשיב כחצרה הבאה לאחר מכאן ,וכמו שהקנו לה חכמים

ד .אם מותר לפסוק שלא כדין משום פקו״נ

במש״ב

כך הקנו גם לו ד״א אע״ג שלגבי הבעל אין שום טעם

ע״פ הגמ׳ כתובות דף י״ט ע״ב דמותר לעדים
לחתום על שקר משום פקוח נפש שאם לא

יחתמו יהרגו אותם ,דה״ה דמותר לדיינים להטות את

לאתה צורך הקנו לו הרי בלא״ה הכל תלוי בו אפי״ה לא
חילקו בין בעל לאשה ,ולכן אם הבעל נכנס קודם תוך

הד׳ האמות אין הגט חל ,ושפיר פריך שם הגמ׳ ולחזי הי

מינייהו קדים.

הדין משום פקוח נפש ,נראה דלא דמי דשאני התם דכמו

שמתירים לאכול נבלה משום פקו״ג כך גם מותר לומר

ו .בענין גניבת דעת

לעדים לחתום על שקר ולהוציא ממון שלא כדין מחמת

ההיתר של פקו״נ ,ודבר זה הרי אמת שפקו״נ דוחה את

נלענ״ד

דגזל גמור חמור יותר מגניבת

דעת,

ומה

כל זה ,אבל איך אפשר להוכיח מזה שמותר לשנות חוקי
התורה ולומר לבעל דין שהתורה מחייבתו ,בו בזמן שזה

שקר והיפך מדין תוה״ק .אך אם ב״ד רק עושים פשרה
שלא כהלכה מפני הסכנה ,פשוט הדבר דשפיר מותר
מפני שאין תולין את הפסק שלהם בתוה״ק.

אמנם

שמבואר בגט׳ דגניבת דעת של נכרי אסור,

חושבני שזה רק למ״ד גזל עכו״ם אסור ולא למ״ד גזל
עכו״ם מותר ,ורק בעבד עברי הנמכר לעכו״ם כתבו

התום׳ בקדושין ט״ז ע״א דכיון שהעכו״ם בטוח עליו
ונתן לו מעות השמיענו הכתוב שצריך לדקדק ,ולא נזכר

מותר לדיין לפסוק שלא כדין כשיש סכנת נפשות,

כלל דילפינן מהכא דבכל מקום שהעכו״ם סומך על

אולם חובה עליו לפרסם אחר כך שהיטה בגלל

הישראל שיהא אסור לגנוב דעתו ולהטעותו ,ואף גם שם

סכנת נפשות .ואף שכתב הים של שלמה בפ״ד דב״ק סי׳

רואים בתום׳ הרא״ש שהבין בדעת התום׳ דאיסורו רק

-

משום חילול השם עיי״ש ,ולכן אינני יודע אם צריכים
לפרש בגט׳ כמ״ש כת״ר דגנב עצמו יכולים למילף רק

ט׳,

דאסור

לשנות

דברי

תורה

אף

כשיש

סכנה

"שמחויבים אנו למסור על קידוש השם ואם ח״ו ישנה

הדין הוה כופר בתורת משה" ,מ״מ נראה דאין זה שייך

מטוען טענת גנב באבידה ולא מטט״ג בפקדון.

א .דאיתא בשו״ע חו״מ רס״ח ס״ב ,עומדים שניהם ונפלה המציאה לתוך

מציאה עומדים שם קנו שניהם ,אף שאחד בא לשם קודם לחבירו .ותמה

ד״א קנו שניהם ,ודייק הרע״א [שו״ת החדשות סי׳ נ״ד] דכיון שבשעת

מגיטין מ״ח דפריך הש״ס וליחזי הי מנייהו קדים.
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שלמה

סימן צז

שסה

ס״ל כלל וכלל ,וכן מ״ש בשם גאון אחד ז״לד ג״כ לא

ולהפטר עי״כ משכר לימוד .כפי שנלענ״ד גניבת דעת

משמע לי שהרי ודאי מתכוין וגם קרוב לפסיק רישא.
צדדי הספק והטעמים של בעל חזו״א זצ״ל מעולם לא

הבריות הוא איסור חמור ואפי׳ למאן דשרי גזל עכו״ם
מ״מ גניבת דעת אסור ,ועיין בשערי תשובה לרבנו יונה

שמעתי ,אך טעמא דמספקא לי הא מלתא הוא מפני

שער ג׳ שהולך ומונה תשע מדות בנוגע לדוברי שקר,

שבאמת חלוק טובא מתער ,כי התער מוריד ממש את
כל השער שבולט מהבשר ואילו במכונת גלוח מוכרח

וראה לעיין בחלק התשיעי שם ,ומה שכתב שם "שאינם

מרויחים ממון בכך" חושבני דכוונתו שאם גם מרויח הרי

תמיד להשאר משהו ,ומה שנראה חלק כמו בתער הוא

הוא מסתמא גורם

משום דדרך של מכונת גלוח להוציא חלק מהשער

וממילא אין זה ענין כלל לנד״ד אשר ברווח א דידיה אינו

שטמון בתוך הבשר  -אשר אפשר לקרותו שורש -
לחוץ ,ומאותו השער שפיר נשאר מקצת בשעת הגלוח

גורם לאחרים שום הפסד ,ולכן בשאילתא דידיה חושבני

אלא שאח״ב הוא חחר ונכנס לתוך הבשר ,ולכן נראה

הבשר חלק ממש כמו בתער .ומספקא לי טובא

מי

אזלינן בתר סוף שנעשה ממש חלק כמו בתער או בתר

בכך הפסד לאחרים ע״י השקר,

דאפשר להקל אם הוא בכה״ג שהאנשים אשר נותנים לו
בתור החזקת טובה כסף לחלק אילו היו יודעים שמצבו
של המקבל דחוק קצת היו ודאי מסכימים שיקח הכסף

לעצמו או ליתן להת״ת כשכר למוד עבור בניו ,דבכה״ג
נלענ״ד דאין כאן גניבת דעת ,דאדרבה אילו היו יודעים

שעת גילוח ובההיא שעתא הרי נשאר מקצת מהשער
בחוץ ,ולא דמי לתער דבשעה שמגלח הוא מוריד ממש

את האמת כ״ש שהיו מרוצים בכך (ויש קצת ראיות לכך)

כל השער ,ולכן איני יודע להורות בזה לא להיתר ולא

וכיון שאין זה בכלל הט׳ מדות של הרבנו יונה נלענ״ד

לאיסור .כ״ז נלענ״ד.

דשרי.

ז .נדרים בקטן

ובנוגע לאופן השני דבדק לן מר ,שהעסקן הנ״ל מתרים
חנויות וכד׳ לפרסם בחוברת של הת״ת ,ולכן

בדבר

ילד שאמר לחבירו "אני אוסר לך לנגוע
בחפצי" .חושבני שבגדול קשה להתיר בלי

שאלה ולסמוך רק על האומדנא דאדעתא דהכי לא יהיב
ליה אביו ,ומ״מ גם במופלא הסמוך לאיש יכולים להקל
אע״פ שהמל״ס ןפ״ב מנזירות ה״ג] והמנ״ח במצוה

ת״ז כתבו דאפשר דליתא כלל בשאלה ,וגם

אע״ג

דהמסירה לקטן חשיב כאבידה מדעת ,מ״מ אף גם בזה
שייך הטעם דאדעתא דהכי לא אפקרינהו ויכולים שפיר

לסמוך על התרת הנדר.

ח .קימה בפני אשת ת״ח

הת״ת מנכה זאת משכר הלימוד של בניו ,ואין הנותן
יודע מזה .ג״כ נלענ״ד דשרי שהרי מנהלי הת״ת יודעים

מזה והרי הם מסכימים ליתן לו שכר עבור מעשהו בזה
שהכסף הנכנס צל ידו יחשב לו כשכר לימוד עבור ילדיו,

והרי השליחים שמאספים כסף עבור מוסדי תורה וחסד
מקבלים משכורת חשובה או אחוז חשוב מהכסף
שמאספים .הן אמנם תמה אני תמיד במה שידוע לי
מכמה מקרים אשר המוסדות ממש גונבים דעת הבריות

ושולחים שליחים חשובים לחו״ל לאסוף כסף עבורם
ומסדרים את הדבר בצורה זו להיות זהירים שהתורמים

בל יעלו על דעתם שהשליח עושה את מעשהו ע״מ
לקבל פרס ,כמו כן רבים ממוסדי התורה והחסד רגילים

להגזים על מספר התלמידים או את מספר הנתמכים על
טאלו שהביאו דעת האי״י הק׳ משמע שפוטר לגמרי

ידם וכדומה ,וזאת למודעי כי אין אני מהרהר ח״ו על זה

לקום אפי׳ מפני אשת חבר בחיי הבעל וגם בין

כי יודע אני שגדולים וטובים ממני עשו ועושים דבר זה

הנשים אין חיוב לקום מפניה ולא נזכר כלל מפני

ומסתמא בדקו ומצאו היתר ,אולם למען האמת הנני

הצניעות ,אך זה ממש נגד כל הראשונים ,ורק שלא יהא

כותב לו כי אנכי בעניי בער אני ולא אדע מקור להיתר

קשה מהגמ׳ שבועות ל׳ ע״בה אמרתי שזה מפני הצלה

זה.

מבזיון ,וקימה כולם יודעים שזהו ענין של כבוד .אך כל

זה כתבתי רק לדעת האר״י אולם לדינא חושבני דשפיר
צריכים לקום מפני אשת חבר ולא ליחוש לצניעותא.

י .בדין המתחייב צדקה כמחשבה

ט .בענין הונאת הבריות בצדקה

כתב הרמ״א בחו״מ סימן רי״ב ס״ח ויש להחמיר
כסברא הראשונה דכיון שגמר בלבו לתת לצדקה
חייב לתת ,והיינו מתורת חומרא ,ואילו ביו״ד סימן רנ״ח

בדבר עסקן שנותנים לו כסף לצדקה שיחלק לאתה
מוסד שירצה ,ורוצה לחלק לת״ת של בניו

סי״ג כתב והעיקר כסברא הראשונה ,ותי׳ הגרע״א מפני
שביו״ד מיירי לעיקר הדין אם מחוייב מצד המחשבה

ד .דהיכא שאינו דוחק את המכונה ,הוה ליה דבר שאין מתכוין.

ה .ע• מנחת שלמה ח״א סימן ל״ג.

מנחת שלמה  -ב אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב עמוד מס (376הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

סעשהרקח

הלכות דעות
פרק ג

יפתח לו חביות כהוא צריך לפותחם ולמוכרם וכו' • בגמרא
ולא
אית׳חביות המכורו׳לחנוני ויבינו נוא׳סלזינו מפרס כפי׳רס?
אלא המכורות לחנוני ר’ל □דרך המנוני למכור מאלה החביות והב
איירי רבינו דהא □הוא צריך לפותחן ולמוכרן קאחר א״נ אפסר □גירסא
אחרת היתה לו לרבינו • והנה מר״ז
שיאכל אצלו  txnnיודעש^ינו אוכלול<4
ב׳ית תמה לתה לא הזכיר רבינו ההיא
דאם לכבודו מותר וכו' ובכי חת ירבה לו כתקרובת והוא יודע ש^ינומקבל
סימן רכ”יו כתב דאפסר
דמלתא ולא יפהח לו חביוה שהו^ה צריך לפהחן
דפסיטא היא והר”לח כתב דפסק
כרס? דס*ל דדוקא במפר□ אבל בלא למכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פהח וכן
שוס דיבור □רי ועיין להר’אס □דחה כל כיוצא בו ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל
פירו□ זה והרב לחס חמודות כתב
דס״ל דרב ספרא פליג על ההיא ולא גניבת רעת אסור אלא שפת אמות ורוח נכון

מעשהרקח

המהלך כדרך וו נקרא חוטא □הרי
אומר בנזיד וכו'• נראה דרכינו לא נ
לפסק הלכה בפלונתא דאיתא פ׳ק דמעניו
<א אי נקרא חוטא או קדוס או חסיד דסם לא איירי כהורגל
אלא □להעמיס הוא מתענה

ס׳ל כתירוץ

התוספות ע"□ וסברא

נכונה היא בההיא דרב ספרא דקאמר
הוא ניהו דאטעיה אנפסיה כלומר
דדוקא במכרה איזה דיבור אף
□מסמעותו לתרי אנפי אסיר אמנם
כעוסה המעסה בלי □וס דבור נראה
מצד הסברא ־ דספיר דמי וכו' וא״כ
חכ״ס כסהודיעו אכן נראה דבההיא
דלא יסרב במכירו □יאכל אצלו והוא
יודע □אינו אוכל נראה □יס לחלק
מההיא דפ״ק דחולין דף ז' פר' פיחס
בן יאיר דאי'ל רבי רצונך ספוד אצלי
אמרלוהןצהבו פניו סל רבי ופיר□
רסי צהבו פניו סחח מפני■ סלא היה
.רבי פנחס רניל ליהנות מסל אחריס
כדלקמן ע״כ וביותר■ □סרב רבי כיון
׳□לא היה רצונו סל רבי פנחס ן' יאיר
י כן רק לרביד רבי הסיב כן מסיק
התס דלא אסת״עא חלתא וכו':

-הדרן

ולב טהור מכל עמל והוות; ז לא יהא אדם
בעל שהוק והתלות ולא עצב ואונן אלא.שמח
כך אמרו חכמיכם שחוק וקלות ראש מרגילין
את האד□ לערוח • וצוו שלא יהא אד□ פרוץ
בשחוק ולא עצב ומתאבל אלא מקבל את כל
האר□ בסבר פנים יפות וכן לא יחיד .בעל נפש
רד,בה נבהל להוןול <4עצל ובטל ממלאכה
אלא בעל עין טובה מעט עסק ועוסק בתורות
ואותו המעט שהוא חלקו ישמח בו • ולא יהיה
בעל קטטת,ולא בעל קנאה ולא בעל תאוות
ול4י< רודף !<4ד,ר הכבוד כן ^מרו חכמיכם
הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את הארכת
מן ד,-עולכם • כללו של רבת ילך במידות
ותבינונירת שבכל דעות ורעות עחשיזתיו

רכינו הכא קאי לאסמועינן ב
הריעות □איז להתרחק עד י
האחרון ולהתענות תמיד כת'ס
ובכלל הזה אלו □מתענים תמיד
ולהכריח דבר זה הביא לו סי
חח״ס תירה נכי נזיר ועיין
בפרק □אחי בס" ד ולפי זה אין

לכל מה □פלפל הר״לח עיין
ועיין להר"סכא יל במסוכה

תר׳פח • ודע דהר”בי א״ח סי' ת
פסק דאי חצי לצעירי נפסיה
קדו□ ואי לא חצי לצעורי 1
נקרא חוטא וקצת קסה □אס
נר׳יא בדלא מצי לצעירי נכסיה
לן דלדידיה נקרא חוטא איר
קדו□ ילא חיטא ונראה דכיון י
ס״ל דאפילו בחצי לצעורי נקרא
דלדידיה אין סוס חילוק דומיר
בדלא מצי לצעורי נפסיה נימי
מודה לסחואל כי היפי דלא
מז הרצה אל הקצה מכל □כז
ס״ל דהאוכל נקיא קדו□
יחיד אדם עצמו כאילו קדו
בתיך מיעיו כדאיתא התס
דכסאינו חפץ למוד עצתו
הקדוסה תחנו ודאי נקרא
בדלא מצי לצעורי נפסיה

בלרעוהיו מכוונוה באמצעוות והוא ששלמות ^מר״י פלס מעגל ר־־יבליך וכל הרכין

פרק שלישי
יאמר ארס הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהסדרך רעה הן ומוציאין את ה>
העול□ אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון קד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא
אשה ולא ישב בדירת נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן ככהני
נם זו דרך רעה היא ואסור לילך בה • המהלך בדרך זו נקרא חוטא שהרי הוא אובר בנזיר וכפר עליו
ד,טא על הנפש אברו חכמי□ ומה א□ נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה המונע עצמו מכל רב
על אחת כמה וכמה • לפיכך צוו חכמי□ שלא ימנע אד□ עצמו אלא מדברי□ שמנעתו התורה בלבד ו׳
אוסר עצמו בנדרי□ ובשבועותעל דברי□ המותרים • כך אמרו ד,כמיס לא דייך פה שאסרה הורו
שאתה אוסר עליך רברי□ אחרים • ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בררך טובה ואסרו חכמיו
אד□ מסנף עצמו בתענית ועל כל הדברים האלו וביוצא כהן צורי שלמה ואמר אל תהי צדיק הרב
תתחכם יותר למה תשומם :ב צריך האדם שיכוין לבו וכל מק שיו כולם לידעאת השם ברוך הו
ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל לערמה זה הרבר • כיצד בשישא ויתן או יעשה פלאבה ליטול שכר
בלבו לקבוץ ממון בלבד אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא דברים שהנוף צריך להם מאכילץ
וישיבת בית ונשיאת אשה• וכןבשיאבל וישתה ויבעול לא ישי□ בלבו לעשות דבריכם הללו כרי
בלבד עד שנמצא שאינו אוכל ושותה ^א המתוק לחיך ויבעול כדי ליהנות ^א ישים על לבו שיא□
כדי להכרות גופו ואבריו בלבד לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאוה ככלב והמור ^א יאכל דברים ו
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D

מכירד£

האומר לחבירו יין (ג) מבושם אני מוכר לד חייב להעמיד לו עד עצרת,

רמט
אמר לו יין ישן

אני מוכר לן נותן לו משל שנה שעברה ,מיושן משל שלש שנים ,וצריך שיעמוד ולא יחמיץ עד
החג ,ובמקום שיש מנהג ידוע הכל כמנהג המדינה•
ד

האומר לחבירו מרתף זה של יין (ד) אני מוכר לן למקפה ,או שמכר לו מרתף של יין סתם,

הרי הלוקח מקבל עליו עשרה קנקנים בכל מאה שלא יהיה יינם טוב אלא כבר התחיל להשתנות,
יתר על זה לא יקבל•

פרק

שמונה

עשר

א׳ אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם,

(א)

ואחד עובד כוכבים ואחד

ישראל שוים בדבר זה ,היה יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח,

(ב) ואפילו לגנוב דעת

הבריות בדברים אסוו

ג׳ אין משרבטין את האדם במים של חזרין וכיוצא בהן כדי שיתפח ויראו פניו שמנים ,ולא צובעין
את הפנים בשרק וכיוצא בו ,ולא נופחין את הקרביים ולא שורין את הבשר במים ,וכן כל
כיוצא בדברים אלו אסורין ,ואין מוכרין בשר נבילה לנכרי (ג) בכלל שחוטה אע״פ שהנבילה אצלו

כשחוטה•

מעשה רקח
יוצא מדבריו דרכינו פוסל ,כשמואל ביין עפ״י הכלל
כשמואל בדיני ,אמנם הרב כסף משנה חלק טל הרב
המגיד מכח דקדוק דאיזו שהיה פחות מג׳ ,והוצרך לומר
דרכינו לא הוי גרים בגמרא והלכתא כוותיה דשמואל
ע״ש ,ודברי הרב המגיד ז״ל נראין יותר .גם בשו״ט
מו״מ סי׳ ר״ל א] העתיק שני הדינים כלשון רבינו ,ואם
איתא הוי ליה לבאר הדין ביין לפי פירושו כאן ,גם
כרי״ף ז״ל כתב והלכתא כשמואל נראה דהוה גרים
כנירסתינו ,ואיך נאמר דרכינו לא הוה גרים ליה

(ג) הרב בית יוסף היה גורם בדברי רביגו ובדברי
העור ,יין מבושל ,ב] וכוונתו שהענבים
שמהם נעשה זה היין היו מבושלים כל צרכן ,אך מה
שהוסיף רבינו בדין זה דבמקוס שיש מנהג ידוע הכל
כמנהג המדינה לא ידעתי מאי איריא הא ,דהא בבל
הילי דינא הכי ,וכמו שכתב לקמן פרק י״ח דין י״ב.

(ד) כבר כרב כסף משנה ביאר אלו הפרטים עפ״י
דברי רבינו בטעם נכון ,ולא נתבאר בדברי
רבינו אם אמר לו מרתף זה למקפה ולא הזכיר יין מה

דינו ,והטור ז״ל כתב דכיון שהזכיר למקפה דינו כאילו
אמר יין למקפה ,דידוע דסתם מקפה היא ביק ,ואפשר
דמטעם זה רבינו מודה לו לענק דינא.

פרק שמונה עשר
(א) לענין איסור בעלמא קאמר ,דאילו לתנין כלאו
ידוע דלא תונו איש את עמיתו כתיב
לאפוקי כותי ,וכמו שכתב רבינו לפיל פנק י״ג דין ז׳,
ועיין מה שכתבתי שם .א] והמבי״ט ז״ל כתב ,דגניבת
דעת נראה דאסור מדאורייתא וכדברים קל וחומר
לפנין הונאה.
(ב) יש להסתפק אם כותי בכלל לדעת רבינו דמדאסר
לפיל במקח וממכר משמע דבדברים שרי אך
מדכתב דעת הבריות משמע דגם הכותי בכלל .ב]
(ג) לשון בכלל שכתב רביגו הוא מגומגם ,ובפרק ב׳
דהלבות דעות דין ף כפל דין זה ,ושם כתוב
במקום שחוטה ,ואולי דגם כאן צריך לומר כן וט״ם
הוא ,ג] ומאי דנקט לשון מכירה ולא כתב לשון נתינה,

ב] נסור שלפנינו ג׳־כ הגירסא יין מנושל ,וראה פה שציין שש הפרישה בס״ק ב׳.
א] סעיף ה׳ וסעיף «׳.
ב] הב״ח בחו־מ סי׳ רנ״ת כתב שאין איסור בגניבת דעת הכותי ,עיי״ש.
א] ווסר בכת״י וחבל על דאבדין.
ג] בטור ובשר׳ע חרם סי׳ רכ״ח סעיף ף ,הלשון בחזקת שחוטה ,וזו היא גם כוונת הרסב״ם שכתב הלשון בכלל שחוסה דהיינו

בחזקת שחוטה ודר־ק.
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)לכות

רב

רמב"ם

מכירה

ד׳ מותר לבור את הגריסין אבל לא על פי המנורה ,שאינו אלא כגונב את העין וידמה שהוא חכל

ברור ,ומותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות ולשפחות כדי להרגילן לבא אבלו ,ופוחת

משער שבשוק כדי להרבות במקיפין ממנו ,ואין בני השוק יכולין לעכב עליו (ד) ואין בזה גניבת
הדעת•

ה' אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים( ,ה) ואין צריך לומר ישנים בחדשים ,אפילו

הישנים ביוקר והחדשים בזול ,מפני שהלוקח רוצה ליישנן ,ביין הוא שהתירו לערב קשה ברך
בין הגתות בלבד מפני שמשביחו,

ואם היה טעמו ניכר מותר לערב בכל מקום ,שכל דבר הניכר

טעמו מרגיש הלוקח ולפיכן מותר לערב אותו•

ף

אין מערבין (ו) מים ביין ,ומי שנתערב לו מים ביינו לא ימכרנו בחנות אלא אם כן מודיעו,
ולא למגר אע״פ שמודיעו שמרמה בו אחרים ,ומקום שנהגו להטיל מים ביין יטיל ,והוא שיהיה
בין הגתות•

ט' המוכר לחבירו שמן מזוקק אינו מקבל שמרים( ,ז) מכר לו שמן סתם מקבל לוג ומחצה
“ " שמרים לכל

מאה

לוג,

ומקבל בשאר שמרים שמן עכור העולה למעלה על פני השמן יתר

על השמרים הידועים באותו מקום•
י״א המוכר חטים לחבירו מקבל עליו רובע קטנית לכל סאה ,שעורים מקבל עליו רובע (ח) נישובות
לכל סאה,

עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה ,תאנים מקבל עליו עשר מתליעות לכל

מעשה רקח
אפשר משום נתינה אסורה מקרא דכא חמנם וכמו
שכתב רבינו סרק י׳ דהלכות מבודה זרה דין ד׳ ,אף
שיש להקשות טל רבינו דהחם פרק ט׳ דין ב׳ כתב דאסור
לשלוח דורון לכותי טובד כוכבים ומזלות ביום אידו,
דמשמט דאם אינו יום אידו שרי וזה היפך מה שכתב
שם פרק י׳ ,ובדוחק יש לומר מפני שביום אידו תמיר
טפי דאזיל ומודה .ד]

(ד) מחלוקת ס יהודה וחכמים סוף פרק הזהב ,דר׳
יהודה אוסר מפני שמקפח מזונות חביריו,
ולא ידטתי למה נתן טטם רבינו לכולהו הני משום דאין
כאן גניבת דטת ולא נקט דאין לחוש לקיפוח מזונות
הביריו ,דאדרבא מחוך כך אוצרי פירות ימכרו בזול כמו
שכתב רש״י ז״ל בדטת חכמים ,ואיך שיהיה למדנו מדטת
רבינו דאיסור גניבת דטת שייך אפילו בשתיקה אלא דמתוך
פטולתו נראה שגונב דטתו ,והכי מוכח מההיא שאמרו
בגמרא ה] גבי שולח אדם ירך לגוי שגיד הנשה בתוכה,
דדוקא שלימה אבל חתוכה לא שיהיה הגוי סבור שכבר
הוסר הגיד שבה ,ומינה הוכיחו בגמרא כשמואל דאסור
לגנוב דטתו של גוי ,וקמשמט לן רבינו הכא דבמציאות
אלו אין בהם משום גניבת דטת.
ד] עיי׳ בפלואים.
 ]Tב״ם ס׳ ע״א.

ה] חולץ ב״ג ע״ב.
ד ]1ס״ק י׳ג.

י]

עיין באורך

(ה) לא נתבאר בדברי רבינו אי חדשים בישנים שרי
או לא ,והוא מחלוקת רש״י והרא״ש הביאם
הטור חו״מ סי׳ רכ״ח ,ודברי רבינו נוטים קצת דחדשים
בישנים שרי למדקדק בדבריו .ו]
(ו) כך היא הנוסחא הנכונה בדברי רבינו ,וצ״ט בטובדא
דמייתי בגמרא ,ז] דרבא אימזיג לה חמרא שדריה
למנונא וכר ,מיזגא דידי מידט ידיט ,ופירש רש״י שאני
נותן בו מים הרבה ט״כ ,וכיון שבן אמאי שדריה לחנונא
היה לו להוסיף בו יין ולשתותו.
(ז) הרב המגיד כתב תחילה דפסק דלא כרבי יהודה,
ושוב הביא יש מי שפירש וכר ,דמשמט דפוסק
כרבי יהודה ,ושוב סיים דפסק רביגו כאוקימחא קמא
וכו׳ ,דמשמט דפוסק כחמים ,ומן הראוי היה דהך ופסק
רביגו כאוקימתא קמא מקומו הוא קודם היש מי שפירש,
ומיין להדרישה חו״מ סי׳ רכ״ח ח] שפלפל הרבה בלשון
זה של הרב המגיד ,והכלל הטולה דלכל הפירושים דברי
רבינו נכונים ואין להאריך סוד.
(ח) מה שכתוב בספרי רבינו שסורים וכר נישובוח לכל
מאה ,הוא ט״ם מבואר וצריך להגיה לכל סאה,
דהיינו אחד מכ״ד ,והרב בית יוסף חו״מ סי׳ רכ״ט כתב
דבגמרא אמרינן דבשאר מינין חוץ מטדשים מקבל טפרורית
ע״ז בדרישה חו״ס סי׳ רכ״ח ס״ק ט׳ ובםפ«ע שם ס״ק י״ח.
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_^שמר

חולין פרק שביעי

נהגו •לנקר כשומן לפני הצליי׳ ,ולכן איננו נכנס כהאיסור
מדרבנן ,דרבנן לא אסרו יותר ממה שנהגו ,ונכון בעזה״י.
בדף צ״ד ע״א אל יסרהב אדם למבירו לסעוד אצלו ויודע
בו שאינו סועד וכו׳ .וברש״י" :הואיל ויודע
שלא יעשה ,משום דגונב דעתו להחזיק לו טובה בחגס כסבור
שמן הלב מסרהב לו כן" .וכן בתענית כ״ג ע״ב גבי אבא
חלקי ,מאי טעמא כי כריך מר ריפתא לא אמר לן איתו
כרוכו ,משום דלא נפישא ריפתא ואמינא לא אחזיק בהו
ברבק טיבותא בחנם.
ק״א א׳ תום׳ ד״ה איסור כולל ,הוה לי׳ לאתויי ר׳ יוסי
דאית לי׳ בפרק ד׳ אחין אשת איש ונעשית חמותו
נידון משום אשת איש דלית לי׳ איסור כולל ,מכ״ל התום׳,
ואמאי מיקרי אשת איש ונעשית ממותו איסור כולל ,והלא
אשת איש אסורה כבר על כל העולם? — הנה הביאור
בזה כתוב בתום׳ יבמות ל״ב ב׳ ד״ה איסור "ואומר ר״י דקסבר
דאשת איש ונעשית חמותו נמי איסור כולל הוא דמגו דאיתסר
בשאר קרובות [של אשתו שנשא עכשיו ,אפילו הן פנויות,
הו״א שתיאסר עליו גם קרובתו החדשה ,חמותו ,באיסור
חמותו ,מבד איסור א״א שהי׳ עלי׳ מכבר] וקתני דנידון
באשת איש" [בחנק] בלבד ולא בחמותו [בשריפה] ,וא״כ
ראי׳ שאיסור כולל לית לי׳ .אמנם עי׳ מכות כ״ב א׳ בריב״ן ד״ה
מיגו ובגהש״ס שם שציין לנו״ב תנינא חאו״ח סי׳ ק״כ.

ק״ב א' אמר רב שיזבי אף אנן נמי תנינא [במסכת טהרות
פ״א מ״ג] אכל אבר מן החי ממנה אינו סופג את
הארבעים ואין שחיטתה מטהרתה ,במאי אילימא בישראל
פשיטא דאין שחיטה מטכרתה ,אלא לאו בבני נח מכלל
דאסור ,ופירש רש״י לבן נח קאמר שאין שחיטתו מחירתו לו
באכילה כל זמן שהוא מפרכס ,וכן כתבו התום׳ בד״ה אלא
לאו בבני נח "דאין שחיטתו מתירתו באכילה כל זמן
שמפרכסת" ,ומבואר איפוא דעוף מפרכס הוי "נפש" לעבור
עליו משום אבר מן החי בבן נח משום הפסוק אך בשר בדמו
נפשו לא תאכלו שנאמר לבני נח ,ולפי״ז יש לדון בדינא דהפמ״ג
באו״ח סי׳ שט״ז במשבצות ס״ק ה׳ דהחובל במפרכסת בשבח
[אחרי שנשחטה אפילו ברוב שנים] חייב משום נעילת נשמה,
מדאיקריא נפש לגבי בן נח כל זמן שמפרכסת [אי לאו סברת
מי איכא מידי בטהורה] ,וכ״כ החזון איש שבת סי׳ ס״א
ס״ק י׳ ואו״ח מועד סי׳ ס״ב ס״ק כ״ה ואה״ע נשים סי׳
קל״ד ליבמות ל״ג ב׳ מהאי טעמא דבן נח — וא״כ להמבואיו
כאן בגמרא לפירש״י ותום׳ יהי׳ דין זה גם בעוף מפרכס דגם
הוא חשוב נפש מדאסור לבן נח.

וילה״ע מכאן על מה שנסתפקו התום׳ לעיל ם׳ כיסוי הדס
פ״ד א׳ ד״ה בעינן אם גם בעוף שחיותו מועט
אמרינן דמפרכסת הרי היא כחי׳ וכתבו שאין סברא לחלק
עיי״ש בד׳ התוס׳ ,ולמה לא הביאו ראי׳ ברירה מכאן דעוף
מפרכס מיקרי נפש וחייב עליו בן נח משום אבר מן החי,
ולכאו׳ דוחק לומר שלענין העמדה והערכה שדגו שם החים׳
י״ל דאינו מוכח מכהן ,דמה סברא היא נחלק שלעני! איסור
אבר מן החי ייקרא עוף מפרכסת בשם נפש ,והרי הוא כמי,
ולעני! העמדה יהערכה עדיין יהי׳ ספק אם מיקרי חי,
יצע״ק בזה.

הלויים

פה

ק״ב ב׳ אכל צפור שהורה בחיי׳ בכל שהוא ,וכתב רש״י משום
אבר מן החי ,וכבר נודע שיטת הרמב״ס הנפלאה
בזה בהל׳ מאכ״א פ״ד ה״ג דמייב משום נבילה ,ובכל שהוא
מטעם ברי׳ ,וכבר כתב המ״מ שם דמהסוגיא נראה כרש״י
שהוא משוס אמ״ה ,ואיך תתבאר כל הסוגיא לדעת הרמב״ם
יעוי׳ בחידושי חת״ס כאן.
ולא באתי בזה אלא מפני דבר נפלא שלמדנו בהמאירי מכות
י״ג א׳ על המשנה שם שכתב שיש גורסין במשנה שם
אי אתם מודים באוכל "גבלה" כל שהוא שהוא חייב ,ומפרשים
אותה באכל צפורה טהורה בחיי׳ שבכל שהוא והאיסור הוא
נבלה ,ואם כן לפי גירסא זו הלא מבואר שם במשנה "מפני
שהיא כברייתה" ששייך בזה דין ברי׳ בנבלה כה״ג ,אלא
שהמאירי שם כתב שהעיקר כגירסא "נמלה" יעויי״ש.
ואולי נעמוד בזה בס״ד על סוד ד׳ רש״י במתני׳ מכות שם
י״ג א' שכתב "באוכל נמלה גרסינן שהוא חייב" ,ושאל
א׳ הלומדים בזמן הלימוד במס׳ מכות איזו גירסא בא רש״י
לשלול ,ואמר שאולי בא לשנול גירסת המשנה בתלמוד ירושלמי
שכתוב שם "נבלה" ,אבל לא ידענו הביאור בזה ,ובשינויי
נוסחאות שבמשניות מכוח שם ראינו כתוב שגירסת הירושלמי
היא ט״ם יעויי״ש .והנה רבנו המאירי האיר עינינו לעמוד
על סוד הדבר שאכן יש גורסין "נבלה" ,וא״כ גירסת המשנה
בירושל׳ איננה סתם ט״ס ,כמש״כ בשינויי נוסחאות שבמשניות,
אלא ממקום קדוש תהלך.
והרמב״ם ז״ל מצא איפוא מקור לדינו מהאי משנה שנבלה
כל שהוא חייב מטעם ברי׳ ופירשה בגוונא דסוגיין.
אמנם רש״י לשיטתו כאן שפירש הכל משום אמ״ה ,ולא ס״ל
האי חידוש דינא דהרמב״ם בנבלה כל שהוא — לכן כתב
רש״י במשנה מכות ״נמלה״ גרסינן — ,ר״ל ולא "נבלה",
ודלא כהרמב״ם ,וכדפליג רש״י עלי׳ דהרמב״ם בסוגיין ,וב״ה
הדברים נפלאים בעזה״י [בזכות לימוד הרבים].
והנה בחידושי רבנו חיים הלוי כתב לבאר דמיירי הרמב״ם
בנבלה מחיים ,ועיקר מה שבא להשמיענו שהשיעור
הוא בכלשהו מפני שיש עלי׳ דין ברי׳ יעויי״ש ,וגם לפירוש
זה א״ש היטב דעכ״פ המקור להאי דינא שבנבלה יש דין
ברי׳ לחייב עלי׳ בכל שהו אכן הוא מהמשנה במכות להאי
גירסא באוכל "נבלה" .ובגליונוח החזו״א על הגר״ח שנדפסו
זה לא מכבר כתוב די״ל שהוא ט״ס ברמב״ס ,מדהשמיט
הדין המבואר כאן לגבי אמ״ה ,יעויי״ש בחזו״א ,והנה בהמאירי
כאן בסוגיין מבואר שהרמב״ס פירש הסוגיא שלנו בנבלה,
ולא באבר מן המי ,עייש״ה בהמאירי ,וא״כ לא נשמט דבר
ברמב״ם ,דלשיטתו מבואר כאן בסוגיא דין נבלה ולא דק
אבמ״ה ,וכדכתב המאירי לשיטת הרמב״ם.
ק״ג ב׳ מר סבר הרי נהנה גרונו בכזית ,עי׳ שו״ח אחיעזר
ח״ג סי׳ ס״א ושו״ת מהרש״ם ח״א סי׳ א׳ וסי׳
קכ״ד מה שהעירו טל שיטת החת״ם ,וא״ש עפמש״כ החת״ס

גופי׳ בחידושיו כאן עיי״ש.
שם ברגמ״ה ד״ה חלקו מבחין ,כלומר הי׳ כזית מלב וכף,
כל שיטת סרגמ״ה כאן חידוש גדול שמפרש הגמרא בכל
איסורים שבתורה ,עי׳ להלן ג״כ בגרומיתא זעירתא ,דלא כרש״י
שמפרש רק על אמ״ה דחידוש הוא ,וצ״ע בזה .ועי׳ ירושלמי
ס״ו דנזיר.
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(ולא הוו נו״ב הרמב״ם מימגעי מלומר דהוא מהאי טעמא דלא יראנו
בקלקלתו).
ואולי יש לומר דבזה שאמרו שאין מסתכליו בפני האוכל "שלא
לביישו" ,אין המכוון לבושת ממש ,אלא למתיחות רוח של האוכל ,שאין
נוח לו לאדם לאכול כשמסתכלין בו והוא צריך ליזהר בכל תנועה ותנועה,
באופן ונימוס אכילתו ,להשביע עין המסתכל.
יש אשר רק נוכחיותו של אדם גורמת לו לחברו מתיחות רוח ועד
לכדי מעין בושת — יש שנוכחיותו מפריעה לו לחברו בעניני רגש
ויש שהיא מפריעתו בעניני מחשבה.
בעניני רגש — כמה מצבי רוח לו לאדם בהם הוא רוצה להיות
דוקא בדד את נפשו; האדם בוש הוא מאחרים לא רק בדברים מגונים
אלא גם בדברים נאים כל שהמה עניני לב ורגש ,דביקות והתלהבות
דקדושה (נימוק זה הי׳ בתעודתו של בית המוסר מיסודו של הגר״י
סלגטר זצ״ל ,ועי׳ "אור המוסר" ,חלק "שערי אור"׳ פרק יא ,בטעם הא׳
בא״ד; "ומה גם אם לפעמים יעורר אותו לימוד המוסר אל הבכי ,ועיניו
תזלנה פלגי מים ,הלא יבוש ויעטה כלימה לעסוק בו") .לא רחוק לומר
כי המתכוין להסתכל בו באדם כשהוא באותו מצב רוח של פנימיות,
שהסתכלותם של אחרים מבטלת את בדידותו ,שנפשו מתענגת בה ,וגורמת
לו מעין בושה על התפעלותו והתרגשותו ,אף הוא בכלל מבייש ומאנה,
אינו בלאו ממש של אונאת דברים אבל עכ״פ הוא מאביזרייהו
ואם
(אמנם לא מצאתי זה מפורשבפוסקים ,ויהא ,איפוא ,רק לעורר ולעיין בו).
בעניני חכמה ומחשבת — יש ואדם נוח לו לגלות מחשבתו לאחד
ולא לשני׳יש ומרגיש הוא חפשי בהבעת חכמתו ותורתו בפני האחד
בפניהשני ,אם מחמת תכונת הבקורת של השני ואם מחמת שהוא
ולא
יותר גדול הימנו בחכמה .ויש אשר אם השני יטה אוזן לדבריו או ימנה
על שומעי לקחו יגרום לו חלישות דעת ומתיחות רוח .יש מקום לומר שאם
חברו יעשה כן בכונה אף הוא בכלל ולא תונו ,וכאמור ,אם לא בלאו
ממש עכ״פ באביזרייהו (וכאמור ,אף שלא מצאתי מפרשים ופוסקים
שדנו בזה לאו דאונאת דברים ממש מ״מ לעורר באתי) ,ואמנם מצאנו
דוגמאות בזה;
א" .מי שהוא חריף ומפולפל ,ובעבור ענותנותו ילך במקום שהרב
אומר לתלמידיו ההלכה׳ ואותו הרב אינו חריף ומפולפל ,ויתבייש שזה
יושב שם ,אותו חריף חוטא אע״פ שאינו מקשה לו"( .ספר חסידים תתקעב).
הערה :במקור חסד על הספר חסידים שם הורה מקום למפתחות
שאילת יעבץ ה״ב חי׳ גפ״ת אות עה ,ואעתיק לשונו של השאילת יעב״ץ
במילואו" :קשיא לי מרב דקם עלי׳ דרב שילא באמורא (סופ״ק דיומא),
ולא עוד אלא אפילו אחר שהראה לו רב שהוא גהול ממנו כו׳ אעפ״ב לא
קיבל עליו רב לפרוש ממנו כו׳ ,שמא י״ל שלא היו שם בני אדם היודעים
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ומכירים בחכמתו של רב היתרה על של רב שילא ,ורב כי אותבי׳ בההיא
בינו לבין עצמו היו אותן דברים לא שמעו אחרים".
עוד הביא שם בשאילת יעב״ץ,/ :גם מפ״ק דתענית (דטא״ב) י״ל
מעובדי דתלמידי דרבא דאתו לקמי׳ דר״פ והוו מרמזי כו"׳ ,ושם איתא
דחלש דעתי׳ דר״פ ,ואמנם התם לכאו׳ הוא יותר מהרגשת נוכחיותו של
מי שהוא יותר גדול הימנו או מי שהוא מבטל את דבריו ,שהרי שם הוו
מרמזין אהדדי ,והוי ר״פ כשומע עלבונו ,ועמש״ב לעיל בדברינו על
ענין החלשת דעת.
הערה :יש דברים שלכאורה נוגעים הם בשאלת אונאת דברים
לפי בחינה הנ״ל ,ולא ראיתי שישימו לזה לב וידונו בזה .לדוגמא ,בנתינת
בחינה למי שבא לקבל היתר הוראה וכדו׳ אע״פ שאין חשש אונאת דברים
משום שמא יכשל הנבחן וייעלב ,שהרי על מנת כן הוא מקבל את הבחינה,
אבל מה שנוגע לגוכחיותם של אחרים שאינם מהבוחנים שעי״ז מתרבה
העלבון של הנכשל ,הרי יש מקום לומר דיש בזה משום אונאת דברים.
(ועי׳ ספר חסידים סי׳ תרמב בא״ד, :׳אבל במקום שאחד חוטא מלבינים
פניו ,כמו שאמרו ,אם ישנו לשוחט לפנינו נשאל לו אם לא ידע
הלכות שחיטה ,הרי אע״פ שמתבייש אין חוששין לשאול אוחו כו׳").
יב.

אונאת דברים ,גנבת דעת והניפה
במשנה אמרו :שולח אדם ירך לעכו״ם שגיד הגשה בתוכה כו׳
(חולין צג ב) ,ואמרו שם בגמרא :שלמה אין חתוכה לא ,ולתירוצא בתרא
אליבא דאבע״א דאיירי במקום שאין מכריזין דלישראל שיחזור ויקנה
הימנו ליכא למיחש ,וטעמא משום דקא גניב לדעתי׳ דעכו״ם ,דאמר
שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ,ואפילו דעתו של עכו״ם (חולין שם
צד א).
גדרו של איסור גנבת דעת — לרש״י שם — הוא משום "דעכו״ם
כסבור שישראל זה אוהבו מאד כו׳ ונמצא מחזיק לו טובה חינם" .וערש״י
בהא דלא יסרהב וכו׳ ,הא דולא יפתח לו כו׳ ,והא דמר זוטרא ברי׳ דר״ג
כו׳ ,דבכולהו פירש שהוא משום קבלת החזקת טובה חינם ,ובודאי שהוא
הטעם גם בשאר גווני דאמר התם.
החידוש הוא כנראה בשתיים:
א) דגגבת דעת כגנבה דעלמא היא ,וכמו דגנבת ממון בעלמא
בכלל איסור דגנבה הוא ה״נ גנבת דעת ,ויש מהראשונים שאמרו שהוא
ממש לאו דאורייתא והיינו לא תגנובו (עי׳ ריטב״א חולין שם ,בא״ד:
"ואיסור גנבת דעתו של נכרי ,כתבו קצת רבותינו בשם בעלי התוספות

ז״ל ,שהוא איסור תורה ,דנפקא לן מדכתיב לא תגנובו כו׳ " ,סמ״ג מל״ת
קנה).
ב) ולא עוד אלא דגנבת דעת חמירא מגנבה דעלמא ,דאף דעכו״ם
גנבתו דעלמא מותרת (עי׳ מג״ח מצ׳ רכ״ד ,ואבן האזל ,גזלה ואבדה פ״א
ה״ב ,מחוט המשולש לדעת הרמב״ם דגנבת עכו״ם דאורייתא אפילו אי
גזלת עכו״ם מותרת ,אבל לכאו׳ לשון "דאמר שמואל בו׳ ואפילו אי גנבת
עכו״ם" משמע דעכו״ם היתרא הוא (ועי׳ יש״ש חולין ,גה״נ סו״ם יט
מש״ב" :ומאחר שגנבת דעת אסורה בגוי כש״ב גנבה ממש בו׳ " ,ויראים
סי׳ רנה ,ויראים השלם סי׳ קבר ,מש״ב" :וחמור גונב דעת מגונב מממון
שהרי התירה תורה בעכו״ם גונב נפשות בו׳ ממון אמרינן בב״ק בו׳ ").
והנה טרם נעמוד על חומר האיסור של גנבת דעת עלינו להגדיר
את האיסור של ״גנבת החזקת טובה חינם״ —
ראשית ,אף דנניח דגנבת החזקת טובה חינם היא בגנבת ממון
דעלמא ,אכתי יש להבין ,דהא בשעת גנבת הדעת אין כאן אלא עצה
ותחבולה לקבלת החזקת הטובה ,ובשעת קבלת החזקת הטובה אשר תתכן
לאחר כמה זמן אין שם מעשה הגנבה של גנבת הדעת.
שנית ,אם האיסור הוא מה שיחזיק לו טובה אח״ב מה הדין אם
בינתיים נודע לחברו (או להעכו״ם) כי אינו אלא מאנהו וגונב דעתו ולא
יחזיק לו טובה ,האם נאמר דכה״ג לא עבר הגונב את הדעת ,ומתוך זה
נתת דבריך לשיעורין ,ויהא איסור גנבת הדעת תמיד תלוי ועומד עד
שחברו יחזיק לו טובה ,וזה אינו כמובן.
והנה ראיתי לאחד מהאחרונים שר״ל דלדעת רש״י (וכן לדעת
הרמב״ם) "היכא שיתגלה לחברו ערמימותו אין בזה משום גנבת דעת,
ולפיכך הוסיף רש״י לפרש אהא דסוך שמן מפך ריקן דמיירי דיודע
בו דלא יסוך ,כי רק באופן זה שייך גנבת דעת דלא יתגלה שקרו ,ויוחלט
בדעת חברו שהי׳ שמן בהפך" (יד המלך על הרמב״ם ,הל׳ דעות פ״ב
ה״ו ,וע״ש באורך).
ולענ״ד קשה הבנה הוא הדבר הזה ,וכי בגנבה דעלמא הדין הוא
דאם יתוודע להנגנב על הגנבה לא עבר הגנב על לא תגנב ,אלא מאי
איכא למימר הכא שאני ,דכיון דעיקר האיסור הוא משום החזקת הטובה
בחינם נמצא דלכשיודע לחברו שגנב דעתו לא יחזיק לו טובה ולא יבוא,
איפוא ,לידי גנבה בפועל ,אבל לפי זה מה נאמר בגונא דכבר החזיק
לו טובה ואח״ב נודע לו שגנב דעתו ,ועוד יקשה לן מה שהקשינו לעיל,
והיינו דאם אתה תולה זה בהחזקת הטובה בפועל נמצא דאין גנבת הדעת
אלא תחבולה לגנבה ולא גנבה ,ועם ■זה יהא כל האיסור של גנבת דעת
תלוי ועומד שאם לא יחזיק לו טובה אח״כ לא יעבור על האיסור ,ואם
יחזיק לו טובה יעבור למפרע.
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והנראה לי ,דמה שכתב רש״י שהוא משום שיחזיק לו טובה
חינם ,אין בזה המכוון שהחזקת הטובה בפועל הוא הוא הגדר של
האיסור ,אלא שהוא רק סימן והיינו שהחזקת הטובה הוי הוכחה על רגש
ההשתעבדות שהנגנב בדעתו רוחש לזה שגנב את דעתו ,והשתעבדות
זו הוא הוא עצם האיסור ,שהגונב דעת הוא כגונב שעבוד נפשי מה
שהלה יהא משועבד לו להכרת והחזקת טובה( ,ואמנם בתורה לא מצינו
לשון גנבת דעת אלא גנבת לב ,ועי׳ סוטה ט ב במשנה — על אבשלום
— ולפי שגנב ג׳ גנבות [לבבות] לב אביו ,ולב בי״ד ולב ישראל כו׳,
ובבראשית לא טו — על לבן ויעקב — ותגנב את לבבי ,ולדברינו ניחא,
דהדעת רק גורם וסיבה להשתעבדות אבל המציאות של ההשתעבדות
היא השתעבדות הלב ורגשותיו) .והוא מעין גונב נפשות (ואם כי לא
תגנובו בממון כתיב .אגב ,יש לנו הרגשה זו בזה שאמרו שונא מתנות
יחי׳ ,והיינו דהכרת הטובה עבור המתנה היא שעבוד על הנפש ועל
חיותו של אדם אשר כאילו משתייכת היא לנותן המתנה).

לפי זה עולה יפה מה שאין גנבת הדעת רק תחבולה ואמצעי
לגנבה ,אלא גנבה בפועל ,ומה שאינו כאיסור התלוי ועומד ,דלדברינו
הרי אין אנו זקוקים כלל להחזקת טובה חינם בפועל ,שאין ההחזקת
הטובה אלא סימן על השעבוד הנפשי הבא עקב גנבת הדעת ,ואיסור
הוא השגת שעבוד זה ע״י גנבת הדעת ,וזה הוא ממש מיד משעת גנבת
הדעת ,ואינו תלוי כלל באם יחזיק לו טובה חינם בפועל או לא כיון
דאף אם לא יחזיק לו טובה חינם בפועל ג״כ הוא רואה את עצמו
משועבד לו .ולדברינו גם אין נפקותא אם יתודע להנגנב על גנבת הדעת
או לא ,דאף שלכשיתודע שוב לא יראה את עצמו כמשועבד לו להכרת
טובה עכ״פ עד שהוא מתודע ראה את עצמו כמשועבד לזה שגנב את דעתו,
ועבר כבר הלה על האיסור.
אגב ,תתיישב בזה קושיתו של הגרעק״א ,בחי׳ לחולין שם בסוגיא,
שהק׳ דאמאי תהא גנבת דעת העכו״ם גריעא מטעות גוי שהיא מותרת
לכו״ע ,והנה לדרכנו שפיר גריעא הוא ובכלל הוא ענין אחר לגמרי,
דהנה אם הקפידא היתד ,על "פעולת" הגנבה של גנבת דעת העכו״ם
שפיר הוי מקשינן וכי שאני מטעות עכו״ם ,אבל כיון שהקפידא היא על
ה״חפצא" של הגנבה ,והיינו שהיא לא גנבת ממון וכדו׳ אלא גנבת
אישיות ,והיינו שעבוד האישיות ,כאמור ,דבזה גריעא מגנבת ממון ,מאי
שייך להקשות מטעות עכו״ם שהוא טעות בממון.

מה דעת פוסקים אחרים בגדר האיסור של גנבת דעת — יש
מהם שיש לדקדק מדבריהם שאין גדרו משום החזקת טובה חינם,
ונעיין בדבריהם ונחזי:

|׳י
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התוספות כתבו דלרב אשי ,הא דאין מוכרין נבלות וטרפות לעכו״ם
מפני שמטעהו "דוקא במכירה הוא דאסור ,לפי שהעכו״ם נתן מעות
בתורת שחוטה ,אבל בשולח דורון לא חיישינן" (תוספות חולין צד ב ,ד״ה
אמר אביי כר ,וכן הוא ברא״ש שם) ,והנה פשוט הוא דאי טעמא משום
החזקת טובה חינם הוא יותר שייך בדורון מאשר במכירה ,דאמאי יחזיק
לו טובה אחרי שהוא משלם לו מחיר שחוטה ,וע״כ במכירה הוא מפני
שמטעהו (כלשון הברייתא חולין שם ,בא״ד :אין מוכרין נבלות וטרפות
לעכו״ם מפני שמתעהו כר) ,והיינו שבעצם המכירה הוא מתעה אותו,
ואע״פ שאין לו לעכו״ם גפקותא בין כשרה לטרפה זה הוא החידוש של
האיסור גנבת הדעת במכירה ,מעין מקח טעות ,אלא שבמקח טעות
הקפידא על חסרון ממון וחסרון בחפץ ואילו הכא משום גנבת הדעת
גרידא (ולבאר צ״ב אי בכל מקח טעות דעלמא יש בו גם משום איסור
גנבת הדעת ,ולכמה פוסקים הוא -איפוא ,לאו ממש נוסף על דין המקח
טעות ,לפחות במקום שהמקח טעות הוא לא משום נפקותא בממון אלא
משום חסרון בעצם החפץ ,ולע״ע לא ראיתי מי שיתעורר על זה ,ואמנם
יש לכוין זה במש״ב דברי חמודות על הרא״ש בסוגיא שם אות פ ,ויובא
בדברינו להלן).
גנבות דעת חניפוז

ומדי זה עוד ראיתי לדקדק במה שכתב ,בגדר גנבת דעת׳^היראיב
על זה שאמרו בגמרא לא תגנובו בגונב ממון הכתוב מדבר ולא בגונב
נפשות (סנהדרין פו א) ,וז״ל" :נ״ל לפרש בממון ,למעוטי נפשות ,אבל
גונב דעת הבריות במידי דממון ,הוי בכלל ממון ,ועובר על לא תגנובו
כר ,ואין לומר שאיסור גנבת דעת במידי דממון דרבנן ,שהרי מצינו
שנענש אבשלום עליו ,בסוטה פ״א (ט ב) תנן לפי שגנב ג׳ גנבות ,לב
אביו ולב בי״ד ולב כל ישראל כר ,וכתיב ותגנוב את לבבי כר (כאן מבאר
שחמורה גנבת דעת מגנבת ממון וכבר הבאנוהו לעיל — המאסף) ,ואמר
שמואל ,בפגה״ג ,אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עפו״ם,
ושמואל במידי דממון מיירי" (יראים סי׳ רנה ,ויראים השלם סי׳ קכד),
והנה יש להבין מה הוא התנאי של "במידי דממון" (איך הוא מוכיח למידי
דממון מעובדא דאבשלום ,זהו ענין הדורש ביאור לעצמו ,ואכהמ״ל —
המאסף) שאך בו ,היינו במידי דממון ,שייך איסורא דגנבת דעת .לכאורה
מבואר הוא בדברי היראים במה שכתב "ושמואל במידי דממון מיירי",
והיינו דבעובדא דשמואל לא דורון ■הוי אלא שכר העברת המעבורת
כמבואר בגמרא וראשונים (עי׳ רא״ש שם ,בא״ד" :ולא חיישינן במתנה כר
וההיא דשמואל כר כמין מכר הי׳" ,וע״ש דברי חמודות אות פ ,מש״כ:
"ומכאן למד הטור כו׳ אם יש מום במקחו צריך להודיע ללוקח ואף אם
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הוא עכו״ם כו׳ אפילו אין כאן שום יוקר כלל בממון") ,ולכאו׳ אף לשיטת
היראים הוא כך ,דלא מפני החזקת טובה חינם הוא האיסור ,דאי נזשום
החזקת טובה מאי החילוק אם הסיבה להחזקת הטובה הוא דבר שבממון
או לאו ,וסו״ם הרי יקבל הימנו החזקת טובה חינם ,אמנם האיסור הוא
מה שהוא מטעהו עכשיו ,ודינא הוא דהוא דוקא בדבר שבממון ,וכאמור
בדברינו לעיל.
עכ״פ לתירוצא דגמרא לעיל דטעמא משום גנבת דעת הוא דלא
ישלח לו חתוכה ,היינו אף במתנה (ועי׳ ריטב״א ד״ה כדאמר שמואל
בו׳ בא״ד" :וי״ל דאי מההיא הו״א דוקא במכר בו׳ קמ״ל דשמואל בו׳ ",
וכן הוא לכאו׳ למש״ב ר״ת לחלק בין נותן לו סתם לאומר לו בפירוש,
דגם מתנה בכלל) ,ולהאי תירוצא אולי י״ל גם לחולקים ארש״י ,דהוא
משום החזקת טובה חינם ,וכהגדרתנו לעיל בשיטת רש״י ,דהוי מעין
גנבת שעבוד גוף להכרת טובה.
והנה ההגדרה בשני הטעמים של גנבת דעת ,אי הוא משום
שבגנבת הדעת הוא מקבל החזקת טובה חינם (ולא נכנם בזה בחילוק
אם הוא משום קבלת החזקת הטובה לאחר זמן ,או שהוא משום קבלת
שעבוד אישי מיד ,כנ״ל) ,והיינו שהוא מערים לקבל מה מהנגנב שלא
כדין ,אי הוא משום הטעאה ,והיינו דהוי מעין אונאה וטעות במכר,
אשר מחמת שאין בו משום חסרון ממון ,אינו בכלל אונאה ומקח טעות
ממש ,אלא בכלל גנבת דעת ,הגדרה זו תשמש לנו כמין חומר בהמשך
הסוגיא.
איתא בגמרא שם :דמר זוטרא ברי׳ דר״ג הוי קאזיל מסיכרא לבי
מחוזא ,ורבא ורב ספר אהוו קאתו לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר לאפי׳
הוא דקאתו ,אמר להו למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי ,א״ל רב
ספרא אנן לא הוי ידעינן דקאתי מר ,אי הוי ידעינן טפי הוי טרחינן ,א״ל
רבא מ״ט אמרת לי׳ הכי דאחלישתי׳ לדעתי׳ ,א״ל והא קא מטעינן לי׳,
איהו הוא דקא מטעי נפשי׳ ,ע״כ.
הנה לפנינו מחלוקת אמוראים אם בגוני דאיהו קא .מטעי נפשי׳
הוא בכלל גנבת דעת או לאו .והנה רש״י שוב הגדיר בזה דהאיסור
הוא "והוא קא מטעינן לי׳ ,אם לא הייתי מגלהו הי׳ מחזיק לגו טובה
חינם" ,ולכאו׳ אם האיסור הוא בגנבת דעת דזה שהוא מערים לקבל
הימנו אח״ב החזקת טובה (או שעבוד אישי להכרת טובה ,כנ״ל) הוי
כגונב הימנו חפץ ,ובגנבה דעלמא ,מאי הוא ההיתר של איהו הוא דקא
מטעי נפשי׳ ,סו״ם זה המסייע לו בטעותו גונב הימנו החזקת טובה חינם.
אמנם אי הוי מגדר אונאה והטעאה י״ל דכיון דהאונאה וההטעאה באה
מצד עצמו ,לא הוי בכלל האיסור .ואולי בזה גופא היא מחלוקת האמוראים
אי אמרינן איהו הוא דקא מטעי נפשי׳ או לא ,דמחלוקתם היא באי טעמא
משום החזקת טובה או משום דהוי מעין אונאה.
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אמנם שבתי וראיתי דזה אינו ,דהרי לעיל מזה איתא שם בגמרא:
היכי מכרזינן ,אמר רב יצחק בר יוסף ,נפל בישרא לבני חילא ,ולימא
נפל טריפתא כו׳ והא קא מטעי להו ,אינהו הוא דקמטעו נפשייהו ,ע״ש,
וכן הוא להלכה דבדבר דאיבעי לי׳ לאסוקי אדעתי ,אמרינן איהו הוא
דקא מטעי נפשי׳ (שו״ע חו״מ סי׳ רכה סע״ו) ,וכנראה משום דסתמא
דגמרא הכי משמע ,וא״ב ע״ב דגם אי טעמא משום החזקת טובה חינם
הוא כך ,דאמרינן איהו דקא מטעי נפשי׳ .ואמנם יש לומר ,דנהי דגם
בגונא דאיהו מטעי נפשי׳ הוי כגונב הימנו החזקת טובה חינם ,אבל
סו״ם הוי כגנבה בלא מעשה גנבה ,ועדיפא מזה ,דכיון דאיהו מטעי נפשי׳
הוי כאילו הוא עצמו עושה את כל המעשה ,וממילא יצא מכלל גנבה
לכלל טעות ,ובטעות שאין בה אלא גנבת החזקת טובה חינם אין לנו
הלאו דלא תגנובו ,או אף האיסור גרידא.
והנה בתוספות שם ד״ה אמר אביי אמרו דלרבנו תם דהא דחיישינן
בשולח ירך חתוכה לגנבת דעת דעכו״ם "איירי באומר הישראל לעכו״ם
שהיא מנוקרת והתם הוא דאסור משום דגונב דעתו כו׳ וברייתא דקתני
ובעכו״ם בין חתוכה ובין שלמה אין צריך ליטול הימנה גיד הנשר"
התם כשנתן לו סתם ,ולא אמר לו שהיא מנוקרת ,דאיהו דאטעי אנפשי׳ "
(וע״ש עוד בתוס׳ ד״ה אינהו דקא מטעי אנפשייהו כו׳ ") ,והנה לפי מש״ב
לעיל ,דלר״ת גם בדורון הוי משום גנבת דעת ,ומטעם דהוי כגונב
החזקת טובה ,דלכאו׳ גם בדקא מטעי נפשי׳ שייך האי גנבה ,ג״ב נפרש
כמש״ב לעיל ,לרש״י ,דנהי דהאיסור הוא משום גנבת החזקת טובה
■והגנבה היא בפועל גם עי״ז דאיהו הוא דקא מטעי נפשי׳ ,עכ״פ כיון
דאיהו הוא דקא מטעי נפשי׳ הו״ל אצל מקבל החזקת הטובה חינם כאילו
באה לידו בלי מעשה גנבה ,אלא מטעותו של הלה שהטעה את נפשו,
והוי בכלל טעות ולא בכלל גנבה■ ,ואם כי בישראל גם טעות אסירא הנה
זה הוא רק בממון ממש ,משא״ב גנבת דעת.
ולסוף עלינו עוד לברר את היחס בין גנבת דעת לאונאת דברים
ולהניפה ,אשר להמובא להלן בדברינו בזה יש שבאו בתלמוד ובראשונים
בחדא מהתא.
א) יחם לאונאת דברים — הראכ״ד^כפירושו לספרא כתב! "ר׳
יהודה אומר ,אף לא יתלה עיניו על המקח ,ויאמר לו בכמה חפץ זה ,והוא
אינו רוצה ליקח ,מפני שגונב דעתו ,שהוא סבור שיש בדעתו לקנותו ,והוא
אינו אלא מתלוצץ בו ,והרי הוא כסוך שמן מפך ■ריקן ,מפני שהוא גונב
דעת חברו בו׳" (פי׳ הראב״ד לספרא ,בהר פ״ד ה״ב) ,והנה הא דלא
יתלה עיניו על המקח הוא מאיסורא דאוגאת דברים ,כמבואר במשגה
וברייתא (ב״מ נח ב) ,והא דסוך שמן מפך ריקן הוא מאיסורא דגנבת
דעת (חולין שם) ,והראב״ד ארכשא להו אהדדי ,ואמאי ,והרי נפקותא
רבתא היא להלכה ,דגנבת דעת אסורה אף בעכו״ם ,ואילו אונאת דברים
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אפילו בישראל חוטא אינה כל שאינו עמיתך בתורה ומצות (עי׳ ב״ח
חו״מ סי׳ רכח ,ורמ״א שם בהגהה סע״א ,וסמ״ע שם סק״ד).
ב) יחס לחניפה — בירושלמי תענית פ״א ה״ד איתא ,בא״ד:
ולמה כד יתבת למיכל לא אמרת לן איתון כריכין ,אמר לון דלא הוי
גביי אלא פלחי ,מה הוינא מימר לכון בחנפין ,ועי׳ קרבן העדה ופני
משה שם ,דהיינו דוגמת מה שאמרו דלא יסרהב בחברו וכו׳ ,ובבבלי קרינא
לי׳ גנבת דעת ואילו בירושלמי קרינא לי׳ חניפה.
ועוד ,באבתעכצדיקים ,שער החניפות ,אחרי שהאריך בגדר החניפה
מצד החלקת לשון לרשעים? -כלל בו גם הדוגמאות דסוגית הגמרא בחולין
(הנ״ל) ,והוסיף" :וכל זה וכיו״ב נקרא גנבת דעת ,ואסרו חכמים להחניף
ולגנוב דעת הבריות ,ואפילו דעתו של גוי" (אמנם בשערי תשובה ,שער
ג׳ אות קפד ,כלל עניני גנבת דעת בכת שקרים ולא בכת חנפים ,ובחובת
הלבבות שער יחוד המעשה ,פ״ד ,כלל את החניפה במעין ע״ז ושהוא עוד
גרוע מע״ז ,דזה החונף אין שיעור לנעבדיו ,ולפי״ז הוי מגדר בין אדם
למקום ,ואכהמ״ל) ,והנה אף בזה עלינו לעמוד על היחס בין גנבת דעת
והניפה ,דלכאו׳ גם להלכה נפקותא ,ראשית דגנבת דעת לכמה פוסקים
הוי לאו מפורש (כנ״ל) ,ואילו חנופה אינו כ״כ מפורש (ואמנם בחפץ
חיים ,פתיחה ,לאוין ,סעט״ז ,הביא דלהרא״ם — עי׳ יראים סי׳ נה —
וגאון ור״ש גבירול הוי לאו) ,ושנית לענין עכו״ם ,דגנבת דעת אסירא בו
ולא חנופה ,כמבואר בב״ח חו״מ רכח ,ע״ש.
אף בעצם סוגית הגמרא דגנבת דעת עלינו להתבונן ,בנוגע לחילוק
בין הנ״ל דתינח גנבת דעת במכירה (לתוס׳ ושאר ראשונים הנ״ל),
ובדורון (לרש״י והנ״ל) י״ל דגריעא מחניפה דעלמא ,אבל בהא דלא
ירבה בתקרובות (אי פירושו עניני כבוד גרידא ,אבל כבר מפורש שם
ברבנו גרשם דהוא ריבוי דורונות) ,ולא ירבה בחברו לאכול וכו׳ וסוך
שמן מפך ריקן ,ואף הא דמ-ר זוטרא דהוי קאזיל מסיפרא וכו׳ כנ״ל,
דאין בהם משום הטעאה במכירה ,ולא משום קבלת החזקת טובה בחינם
עבור דורון ,דלא הוו אלא עניני כיבוד ,מאי שנא מחניפה דעלמא ,או
מאונאת דברים מסוג ולא יתלה עיניו על המקח (אמנם מהא דולא יתלה
עיניו יש לחלק בקל ,דשם הוא מפני הצער שיהא לו אחרי שיראה
שאינו קונה הימנו ,משא״ב הכא האיסור הוא אף שלא יודע לו לעולם
שהוא פך ריקן וכדו׳ ,ועמש״ב לעיל מיד המלך) .אף למה לא נימא
דבכל גנבת דעת יש בה איסורא דחניפה ,או שבכל חניפה יש בה גם
משום גנבת דעת ,וכן אמאי לא נימא דיש בגנבת דעת משום אונאת
דברים ואמאי לא הוי באונאת דברים משום גנבת דעת( .ז־לכאו׳ מש״כ
הראב״ד שם על ולא יתלה עיניו על המקח דהוי כגנבת דעת אינו לומר
דהוי ממש לאו או איסורא דגנבת דעת ,ולא בא אלא להסביר את
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מהות האונאה ולא את גדר האיסור ,וכן לא נתכוין הארחות צדיקים לומר
דגנבת דעת הוי ממש איסורא או לאו דחניפות אלא בנוגע לסוג המדד,
ושרשה בנפש אבל לא להלכה בלאו באיסור ,כנלענ״ד ,וצ״ע).

והנלענ״ד דד,חילוקים בין גנבת דעת ,הניפה ואונאת דברים,
המה בדרך זו:
א) גנבת דעת הוא כשהוא משתדל לגנוב את דעתו ולבו של חברו
על ידי הוראת טובה וחסד מצדו לגבי חברו ,אם במכר ודורון ,ואם
בטרחא וכיבוד וכדו /מצד טוב לבו הוא ,ואף באופן שהוא מוכיח שהוא
הואר ,את חברו לראוי וזכאי לזה עכ״פ מראה הוא מוותר מה משל
עצמו ,אם מכיסו ואם מטרחתו למען חברו ,וכאלה הנה העובדות דגנבת
דעת בסוגיא דחולין שם.
ב) חניפה הוא כשהוא מכבד את חברו ומרים את כבודו על ידי
הכרת מעלתו של חברו וזכותו ,אם במדות ואם במעשים ,אם בתורה
ואם ביראה וחכמה ,אם ביחום (כעובדא דאגריפס) וכדר ,ובדרך זו הוא
שמצינו עיקר דברי ספרי היראה בביאור מדת החניפה על החלקת
לשון לרשעים ומתן כבוד ■ויקר לחוטאי דרך (עי׳ שערי תשובה ,שער
ג ,אות קפט).
ג) אונאת דבריו — עיקרו של איסור זה הוא הצער שהוא גורם
לחברו ע״י דבריו והנהגתו (והדברים מבוארים באורך בחיבורנו במאמר
«אונאת דברים" ואכהמ״ל) ,וזה אינו תלוי כלל בהדגשת מעלות חברו ולא
בהדגשת טובו הוא ,וכגון הא דלא יתלה עיניו על המקח ,דהוא מצטער
בזה שאינו קונה הימנו ,ואילו הי׳ קונה הימנו לא הי׳ בזה לא משום
מעלת המוכר או הקונה ,אלא מדרך הסוחרים ותו לא.

ולפי האמור אין בזה מה שיש בזה — אין בגנבת דעת משום חניפה
שכן אין הוא להדגיש את מעלתו של חברו אלא את מעלתו הוא ,שהוא
עושה אתו חסד ,ואף כשהוא מדגיש מדי זה את מעלתו של חברו ,אבל
עכ״פ לא על זה הוא בא (ואולי יתכן שבאיזה אופן שהוא אה״ג דגם
בגנבת דעת יהא משום חניפה) .ומה שאין בחניפה משום גנבת דעת הרי
פשוט הוא שכן לא בא להדגיש את טובו וחסדו הוא אלא את מעלתו
של חברו ,ואם כי מדי זה הוא גם מדגיש את מעלתו הוא שהוא מכיר
ומעריך את מעלתו של חברו .וכן אין בגנבת דעת ובחניפה משום אונאת
דברים ,כי איסורא דגנבת דעת הוא אף שלא יודע לו לעולם שגנב את
דעתו (ולפי מש״כ מיד המלך לעיל ,יתכן דלי״א אדרבה דוקא בשלא
יודע לו הוא האיסור) ,וכן בחניפה יתכן שהוא אף בשלא יודע לו על
החניפה ולעולם יחשוב שכך הוא האמת שהוא מחשיבו כ״כ ,ואילו אונאת
דברים שהוא משום הצער הוא דוקא בשיודע לו על האונאה דאי לאו
הכי הרי אין לו צער ,ואם כי העבירה של אונאת דברים היא אף טרם

אונאת

,דברים

■ !•/

עוד נודע לו לחברו סו״ם האיסור הוא על מה שהוא מתודע ומצטער,
׳ואילו בגנבת דעת והניפה הוא על מה שהוא נהגה מגנבת הדעת והחניפה
שעי״ז יהא חייב בטובתו להחזיק לו טובה ולאהבו .ומ״^^א איי באונאת
דברים משום שניהם שאילו יגל וישמח על מה שחברו מאסה,ו הרי אין זה
כלל מאיסורא דאונאת דברים שהוא על הצער.

יג,

אונאת דברים כתביעת להמון
משגה ,ב״ק החובל ,צ א — רקק והגיע בו רוקו בו /ובגמרא שם
צא א — אמר רב פפא לא שנו אלא בו ,אבל בבגדו לא ,ונהוי כי בייש
בדברים ,אמרי במערבא משמי׳ דרבי יוסי בר אבין ,זאת אומרת ביישו
בדברים פטור מכלום ,ע״ש ,ובירושלה* ,ב״ק החובל ,ה׳׳ו ,איתא :אלא
רקק ולא הגיע בו הרוק מהו ,א״ר יוסי הדא אמרה המבייש את חברו
בדברים פטור ,ועי׳ פ״מ ועו״מ שם.
חזינן דאלמלא הראי׳ מפטורא דולא הגיע בו הרוק הו״א דגם על
בושת דברים חייב תשלומין ,ועל הבבלי להסתייע בזה מהירושלמי.
ואמנם נתבאר בראשונים כי בעצם בושת דברים גרע הרבה מבושת
דחבלה ,דיש בוטה כמדקרות חרב ,ואין פטורו אלא מגזרת הכתוב
דוהחזיקה במבושיו (כמבו׳ מהרא״ש שם ע״פ רב שרירא ,גאון ,ויעוי׳
יש״ש החובל כלל מא באורך).
ואולי י״ל דאין המיעוט אלא לגבי תשלומין אבל לא להפקעת שם
מזיק ,דכיון דבושת דחבלה בכלל מזיק הוא (כמבו׳ בברייתות דר״א ור״ח
ב״ק ד ב) כש״כ דבושת ׳דברים דגרע הוי בכלל מזיק (וגדר כיסופא
וזילותא דב״ק פו ב ,לכאו׳ גם בבושת דברים הוא שייך) ,ומתוך זה דכל
אונאת דברים בכלל מזיק ,דאונאת דברים גרע מבושת דברים דלה״ר
והוצאת ש״ר גרע מרק בבגדיו ,דקרי לי׳ בושת דברים וכמשמעות
הרא״ש שם (יעוי׳ יש״ש החובל כלל מא דרק ולא הגיע בפניו הוא בלאו
דלא תונו) ,אלא דנתמעט מתשלומין מגזה״ב כאמור( .ולכאו׳ ל״ש לומר
דפטורו הוא מגדר לא סגי לי׳ בהכי דהרי ל״ש לומר דלא הגיע הרוק
בפניו גרע מהגיע).
אמנם כל זה הוא מדינא דבושת דברים ,דהיינו אונאת דברים,
פטור מכלום ,דאילו מדרך קנסא מנדין אותו ,וי״א מלקין אותו (ונתבאר
בדברינו לעיל ,בפ׳ אונאת דברים כלאו ,בארוכה ,ע״ש) ,ומתוך זה בא
לתשלומי ממון ,כשבא לפדות את המלקות או לפייס את המבוייש (עי׳
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בדין מקח טעות ואיסור גניבת דעת אעל גד
שאלה :נשאלתי מסוחר של מוערי מזו! ומתיקה ,שלאחר חג הפסח
נשארו במחסניו אריזות רבות של מעה קשירה מחברת
"פפושדו" הקשוי׳ מקמח ויין ,והחליט אותו סוחר בקרמתו למכרם
^5לקרביים שבשטחים ,ולשם כך הוא ארזם באריזות חדשות תחת שם
אחר ,ובכוונה תחלה הוא לא הזכיר ברשימת המרכיבים שקל גבי
האריזה ,שהקוגיות נלושו ביין ולא במים ,משום שהמוסלמים אינם
שותים או אוכלים מוערים שמכילים בתוכם יין .ולאחר מקשה בא
אלי אותו סוחר ושאלתו בפיו ,האם מקשהו הי׳ כשר ק״פ ההלכה,
או שמא מקשהו הי׳ שלא כהוגן ק״פ משפטי התורה.

תשובה
א .אסור לגנוב את דקת הבריות בין בממון ובין בדברים ,בממון כיעד  -אם יש
מום במקחו עריך להודיקו .ואף אם הוא גוי לא ימכור לו בשר נבלה בחזקת
שהיא שחוטה .בדברים כיעד  -לא יסרב בחבירו שיאכל אעלו והוא יורק שאינו
אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת והוא יורק שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות
הפתוחים לחנוני ,וזה סובר שפתחם בשבילו .ונחלקו הראשונים בטקם איסור זה,
יש אומרים שלומדים את זה מאיסור "לא תגנובו" .ויש אומרים שלומדים את זה
ממ״ק "הין ערק" שיהא הן שלך ערק ולאו שלך ערק .ויש אומרים שלומדים את
זה מדין איסור אונאה .והנפק״ם ביניהם הוא בדין גניבת דקת בדברים אעל גוי,
למאן דאמר שיש בזה איסור של לא תגנובו או ביטול קשה של הין ערק ,הרי
שאין לחלק באיסור גניבת דקת אעל גוי בין בממון בין בדברים ,שבין שניהם יש
איסור מל״ת דלא תגנובו או ממ״ק שיהא הן שלך ערק .אבל למאן דאמר שזה
אסור מדין אונאה ,לדידי׳ יש לחלק אעל הגוי בין גניבת דקת בממון לגניבת דקת
בדברים ,שרק אונאת ממון אסורה בגוי אבל אונאת דברים מותרת בגוי .וכמו כן
שאלתנו הנזכרת תלוי׳ וקומדת בחקירה זו ,דלמאן דאמר שאיסור גניבת דקת
נלמד מאיסור לא וזגנובו או ממעות הין ערק ,הרי שגם בקפידה שטותית של
המוסלמים שאינם שותים יין ,עריך להזהר שלא לגנוב את דקתם בזה ,אבל למאן
דאמר שאיסור גניבת דקת אעל גוי נלמד מדין אונאת ממון ,הרי שאין איסור
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בדין גניבה דעתו של גוי

לגנוב את רקתו אלא רק כשמרמאו בטיב המקח ובתיקונו ,אבל בקפידה שטותית
בקלמא אין בזה רמאות של אונאה ,כיון שהחפץ אינו נגרק בטיבו ובקרבו בגלל
רמאות זו ,ומחמת ספק זה התלוי בטקמי הראשונים ,נראה להחמיר בזה כדין כל
ספק איסור תורה דאזלינן בו לחומרא.

ב .אולם לאחר שכבר נקשתה המכירה בטקות הגוי ,המקות שיש ביד המוכר
הם ספק גזל ספק הלואה ,וקל העד שזה מלוה בידו  -הפקקת הלואת הגוי
מותרת ,וקל העד שזה גזל בידו  -גזל הגוי אסור .אך מ״מ מותר לסוחר להשתמש
בהם מחמת שיש בידו לטקון קים לי שהם מלוה בידי והפקקת הלואת הגוי שרי.
וגם אם הם גזל בידי ,הרי שהגוי חייב לי סכום זה בקבור ההנאה שנהנה מממוני,
כי בפשטות הוא אכל את אותם קוגות בחושבו שהם אפויות מקמח ומים.
ולהבדיל מי שאוכל דבר איסור שאסרה תורתינו הקדושה  -לא חשבינן לי׳
לאותה אכילה כהנאה ששווה ממון ,כיון שנפשו של האדם קעה באכילה של
איסור .ומי שאוכל איסור מדרבנן בשגגה  -נחלקו האחרונים אם זה נחשב
להנאה השווה ממון ,כיון שיש אומרים שהוא לא זקוק לכפרה קל איסור מדרבנן
בשגגה .אולם להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הטהור לטמא ,גוי שאוכל דבר
שאקופלו ק״פ דתו ושטותו ,בין שאכלו במזיד ובין שאכלו בשוגג חשיבא אכילתו
להנאה השווה ממון ,כיון שרעונם של הגויים במילוי תאותם חשובה בקיניהם
וטובה בשבילם יותר מקיום מעות דתם.

ס מקורות וביאורים
א .האם יש איפור של גניבת דעת
בדבר שאין בו טעם ולא הגיון
להקפיד עליו

ס

וימכרנה לישראל אחר .וברש״י שם ,סנדל,
של עור בהמה שמתה מאלי׳ אין עורה חזק

כשל בריאה שחוטה .חי׳ שחוטה ,בריאה

שחוטה .שמתעהו ,גונב דעתו .הסכנה,

איתא

בגמ׳ [חולין צד ].תנו רבנן ,לא ימכור

שמא מחמת נשיכת נחש מתה והארס נבלע

אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל

בעוד .ושמן צף על פי׳ ,כסבור שהכל שמן,

של חי׳ שחוטה ,מפני ב׳ דברים ,אחד -

ומזמן אליו אורחים ,ובטוח שיש לו שמן

מפני שמתעהו .ואחד  -מפני הסכנה .ולא

הרבה לצרכם .אין מוכרין טרפה לעובדי

ישגר אדם לחבירו חבית של יין ,ושמן צף

כוכבים ,בסתם אא״ב הודיעו שהיא טריפה,

על פי׳ .ומפני ב׳ דברים אלו אמרו אין

דתו ליכא גניבת דעת.

מוכרין נבילות וטרפות לעובד כוכבים,
אחד מפני שמטעהו .ואחד שמא יחזור

והנה

יש לחקור בגדר האיסור של גניבת
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דעת ,מהיכן ילפינן לאיסור זה ,ומצאתי

מלמד שהותר ממונן ,וגונב דעת הבריות

בדברי רבותינו הראשונים ,שדנו לאסור

אסור ,שלא מצינו לו היתר ,ואע״ג דכתיב

זאת מאיסור "לא תגנובו" ,וכמו שכתב

"לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש

וז״ל,

בעמיתו" הא בגוי שרי ,זה אינו ,כי מה

"!,איסור גניבת דעתו של אינו יהודי ,כתבו

שסיים הב׳ "עמיתו" לא איירי על לא

קצת רבותינו בשם בעלי התוס׳ ז״ל ,שהוא

תגנובו אלא על לא תכחשו ולא תשקרו,

הריטב״א

בחידושיו

לחולין

שם

איסור תורה ,דנפקא לן מדכתיב [ויקרא יט,

שהרי כמה טעמים מפסיקן עכת״ד .אך

יא] "לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו

מ״מ דייק בפי׳ עבודת המלך [פ״ב מהל׳ דעוח

איש בעמיתו" ,וכי כתיב בסיפא דקרא

ה״ו] מלשון היראים ,דגניבת דעת אינו

רק

במידי דממון,

"איש בעמיתו" דממעט אינו יהודי ,ההיא

מהתורה

דלא תכחשו ולא תשקרו קאי במקום שאין

במידי דלאו ממון ,וכגון מה דאמרינן בגמ׳

חילול ה׳ בדבר .ודייקא נמי דלא כתיב

שם ,לא יסרהב אדם לחבירו לאכול אצלו

מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהבי׳

ויודע בו שאינו מקבל ,ולא יאמר לו סוך

אתנחתא בלא תגנבו .ואע״ג דלא אשכחן

שמן

אלא

מפך

גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון

זה

ריקן,

אינו

אסור

אבל

אלא

מדרבנן.

גניבת לב ,בכאן נכתב לא תגנבו סתם

לכלול אף גניבת ממון .ובתוספתא דב״ק
נס״ז ה״ג]

1כ״כ הסמ״ג [ל״ת

דעת נכלל באיסור "לא וזגנובו",

איתא "שבעה גנבין הן ,הראשון

שבכולן גונב דעת הבריות" עכ״ל.

קנה],

שאיסור גניבת

ואפי׳

דעת

העכו״ם

אסור לגנוב,

ולא

מיעטה התורה מבעמיתו את הנכרי אלא

וכ״כ

בס׳ היראים השלם [סי׳

איסור

תשקרו.

קכד־חה]

לגבי

הבריות

וכיוצא בדבר כתב הסמ״ק [מצוה רסב] "ויש

במידי דממון הוי כי גונב ממון ועובר על

גניבה אחרת שאסרו חכמים כגון גניבת

"לא תגנבו" כדתניא בתוספתא דב״ק "ג׳

דעת ,ואפי׳ דעתו של עכו״ם אסור לגנוב".

גנבין הן ,הראש שבכולן גונב דעת הבריות

חכמים

וז״ל,

וכו׳".

אבל

גונב

דעת

ואין לומר שאיסור גניבת

דעת

ומשמע

לא

מלשונו,

תכחשו

שאסרו

ולא

זאת

בשביל לעשות סייג ומשמרת לאיסור גזל.

במידי דממון דרבנן הוא ,שהרי מצינו
שנענש אבשלום עליו ,דתנן בסוטה [ט]:

אולם מאידך נראה לי לדייק מלשון הטור

"ולפי שגנב אבשלום ג׳ גנבות ,לב אביו,

סי׳ רכח] ,שגדר איסור זה של

[ח״מ

ולב ב״ד ,ולב ישראל ,לפיכך נתקעו בו ג׳

גניבת דעת הוא מדין "אונאה" ,ולפ״ז

שבטים" .וחמור גונב דעת הבריות מגונב

בגניבת דעת גבי מכר יש אונאת ממון,

ממון או נפשות ,שגונב ממון ונפשות

ובדיבורי כבוד יש אונאת דברים ,ואמינא

הותרו מבני כותים ,נפשות דכתיב וגונב

לה ממה שכתב הטור וז״ל ,אסור לרמות

נפש מאחיו מבני ישראל למעוטי כותים

בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם

שאינו חייב ,ממון דכתיב ראה ויתר גויים

כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו
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בדין גניבת דעתו של גוי

משפי)£

פח

חיים

ללוקח ,ואף אם הוא גוי לא ימכור לו בשר

שכתב שם השו״ע "המודד או שוקל חסר

נבלה בחזקת שהיא שחוטה .ואף לגנוב

להכירו או אפי׳ לעכו״ם עובר בלאו דלא

דעת הבריות בדברים אסור ,שמראה לו

תעשו עוול במדה במשקל ובמשורה".

שעושה בשבילו ואינו עושה ,כגון שלא

וכתב על זה הסמ״ע וז״ל,

יסרהב בחבירו שיסעוד עמו ,והוא יודע בו

אונאה כתב הטור והמחבר בסי׳ רכו דאינו

שאינו סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת והוא

עובר עלי' בעכו״ם ,שאני אונאה דכתיב

יודע שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות

בי׳ עמיתך ,וגם לית בי׳ משום גזל כיון

לחנוני,

הפתוחים

וזה

סובר

שפתחם

מה

דראה

שקנה,

דלענין

אע״ג

משא״ב

מרה

דעל

בשבילו וכו׳ ע״כ .וכך כתב מרן בשולחנו

הימנותו סמך ליתן לו מדה שלימה עכ״ל.

כלשונו של הטור,

וכן אנכי רואה בדברי הב״ח נסי׳ רכח ד״ה

ומשמע שכן דעתו ,שגניבת דעת דממון

ואף אס]

וז״ל ,ואע״ג דהגוי אין לו אונאה

אסורה מהתורה מדין אונאה במקח וממכר,

כדכתב הטור נסי׳

וגניבת דעת בדברים אסורה מהתורה מדין

איסור כלל אפי׳ מדרבנן ,התם הגוי לא

אונאה בדברים ,וכמו שפתחו הטור ומרן

ידע דמאנה אותו ,ואף אם נודע לו אח״כ

הטהור נסי׳

רכח ס״ו]

שם את דבריהם ,כשם שיש אונאה במקח

וממכר ,כך יש אונאה בדברים .וכך הוא

מדלא

מחיל

רכז

סל״ו] ,ומשמע דאין

תבעו,

אבל

דמחזיק לו טובה בחנם

דגורם

הכא

אסור מדרבנן

ע״כ .והב״ח איירי התם אף לענין מידי

לשון המבי״ט בקרית ספר נעל הלכות
שםן“^סור לרמות במקח וממכר ,וגניבת

דממון ,וכמו שכתב שם

דעת נמי נראה דהוי דאורייתא" .ומשמע

ימכור

מיני׳ נמי דהוי מדין אונאה ולא מדין

כשרה ,דאף זה הוי גניבת דעת שמחזיק

דעות

לו

גניבה.

לו

טובה

בשר

נבלה

בחנם.

מתחילה ,לא

בחזקת

ומשמע

שחוטה

מיני׳,

שאין

איסור אונאה אצל עכו״ם ,ולכך פירש

שכתב השו״ע נסי׳ רכז הכ״ו] ,שאין
אונאה לעכו״ם שנא׳ איש את

הב״ח טעם אחר על איסור גניבת דעת,

שזאת משום שהוא מחזיק לו טובה בחנם,

אחיו .ומקורו מהגמ׳ [בכורות יג:ן "ואי אתה

ואין איסורו מהתורה אלא מדרבנן .אך

מחזיר אונאה לכנעני" .מ״מ כתב הרש״ש

כבר הבאנו בשו״ת משפטי חיים [ח״א פי׳

שם וז״ל ,מדלא קאמר ואי אתה מוזהר

ז או ד] ,שדעת האחרונים להחמיר בהטעית

מלהנותו ,משמע דזה ודאי

אסור דלא

הגוי

בחשבון

ובאונאתו,

וכמו

שפסק

עדיף מגניבת דעת דאסור אף לעכו״ם

הש״ך נפי׳ שמח

כדאיתא בגמ׳ [חולין צד .].ותמהני על לשון

הגולה שם מלשון הרמב״ם [סי״א מהל׳ טילה

הפוסקים בשו״ע סי׳ רכז סכ״ו שסתמו

ה״ד] ,שהטעית הגוי אסורה .וכ״ב בס׳

עכ״ל.

חסידים נסי׳ שנת] .וכ״כ רבינו זלמן נח״מ סי׳

וכתבו

עכו״ם

אין

לו

אונאה

והעתיקו להלכה המנחת פתים על השו״ע

סר",ג].

וכן הביא הבאר

ב סי״א].

שם .אך ציין עליו ,שמדברי הסמ״ע נסי׳
ילא

סה״א־ן

משמע דלא כדברי הרש״ש,

אמנם

לגבי איסור אונאת דברים ,נראה
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משפטי

סימן

ר

פט

דלכו״ע אין איסור זה קיים בין ישראל

בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ,ולא

לגו’י דהא על הק׳ [ויקרא כה .ק] "ולא תונו

יפתח לו חביות הפתוחים לחנוני וזה סובר

איש

את

עמיתו״

אותו

 -שהעמידה

שפתחם

בשבילו"

ואי״ז

וז״ל,

אלא

הברייתא [3״מ נח ]:באיסור אונאת דברים,

לישראל אבל לגוי לחנופי׳ לי׳ אין איסור

דרשינן התם [נמ ].אמר רב חנינא ברי׳ דרב

בדברים ע״ב .וכ״ב בס׳ יקר הערך

אידי ,מאי דכתיב "ולא תונו איש את

ובס׳ עבודת המלך [פ״ב

לה־ד],

[ערכין

מהל׳ דעוח

עמיתו״  -עם שאתך בתורה ובמצות אל

ה״ו] .ואפשר שזהו הטעם שכתב רבינו

מדפי

סי״ב] וז״ל ,ואפי׳ לגנוב

תונהו .וכ״כ הנימוק"[ ,שם

לב

סוע״ב

זלמן [דיני

אונאה

הרי״ף] "למדנו שלא הזהיר הכתוב באונאת

דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד לנכרי

דברים אלא ליראי השם" .והביאו הרמ״א

אפור מדברי סופרים ,כגון למכור לו בשר

הרי שאפי׳ גבי ישראל מומר

נבילה בחזקת שחוטה ע״ב .הרי דס״ל

אין איסור אונאת דברים ,וא״ב ק״ו שאין

שאין איסור מן התורה לגנוב דעתו של

[סי׳ רכח

ס״א].

אלא

איסור להונות בדברים את הגוי .ובע״ב

הגוי

לומר ,שרק גבי אונאת ממון  -שנאמרו

הפסד ,אבל במקום שאין לו הפסד אי״ז

בה שני דינים :א .איסור אונאה .ב .החזרת

אסור אלא מדין אונאת דברים שהותר

רק

במקום

שמגיע לו מזה

—אונאה .בזה אנו מחלקים אצל הגוי בין

בגוי .ואף שמצינו כתוב בס׳ חסידים [סי׳

האיסור עצמו לחיוב החזרה ,שלא מיעטה

נא] "ואותן שמחרפין את הנכרים בשעת

התורה את הגוי באומרה "אל תונו איש

שאלת שלומם ,והנכרי סבור שעשה לו

את אחיו" אלא רק כלפי דין חזרה ולא

טובה ,הרי הם חוטאים ,כי אין לך גניבת

כלפי האיסור עצמו.

דעת גדול מזה" .ולכאורה משמע מיני׳
דפליג על סברת הב״ח ,אך הנה כתב

ממילא נראה ,דאי נימא שאיסור גניבת
דעת

מושרש

מאיסור

אונאה,

הכנה״ג [סי׳

רכח הגת״ט שקי״ג]

וז״ל ,ואפשר

שאינן חולקים הב״ח עם הספר חסידים,

וא״ב גניבת דעת במקום הפסד ממון נלמד

דהס׳

מאונאת ממון ,אבל גניבת דעת בפיתוי

שמקללהו והוא חושב שנותן לו שלום,

חסידים

מיירי בגניבת

דמותר

דעת בזה

לחנוף

דברים נלמד מאונאת דברים ,הרי לפ״ז

אבל

יצא ,שלגבי גוי אין איסור גניבת דעת אלא

בדברים ע׳׳כ .אולם גבי מכירת בשר נבילה

רק במקום של הפסד ממון או כשמרמאו

בחזקת

הטור

במקח ,אבל בפיתוי דברים בעלמא ליכא

והשו״ע כאמור ,שזה אסור מן התורה מדין

איסור גניבת דעת אצל גוי .וכן אנכי רואה

אונאת ממון ,שהרי יש בזה רמאות במקח.

בב״ח שם נסק״ז] ,שכתב ע״מ שכתב הטור

אבל אי נימא כפי הצד הראשון ,דאיסור

"ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אסור,

גניבת דעת נלמד מאיסור לא תגנובו ,לפ״ז

שמראה לו שעושה בשבילו ואינו עושה,

נראה ,דגם לחנופי׳ לי׳ בדברים אסור אצל

כגון שלא יסרהב בחבירו שיסעוד עמו

גוי ,כגון שלא יסרהב בו שיסעוד עמו

והוא יודע בו שאינו סועד ,ולא ירבה לו

והוא יודע בו שאינו סועד .וכן לא ירבה

הב״ח

מיידי

שחוטה,
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משמע

מלשון

לגוי

צ

משפי )

בדין גניבת דעתו של גד

חיים

לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל,

קוד טעם שלישי מצינו בלשון הרמב״ם,

שהרי אי״ז אסור מדין אונאת דברים אלא

שכתב בהל׳ דעות !פ״ג ה״ו] וז״ל,

מדין לא תגנדבו ,ודו״ק י.

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות
ופיתוי ,ולא יהי׳ אחד בפה ואחד בלב אלא

סO

תוכו

כברו,

והענין

שבלב

הואי-־חדבר

ואתבונן ,מה ההבדל בין * טעות הגוי דמותרת לגניבת דעת הגוי דאסורה,
•1234567עמדתי
והנה.
ו.
1
2ןה׳׳ח
דגרסינן־ בגט׳ [ב״ק קיג ]:אמר שמואל ,טעות הגוי מותרת ,כי הא דשמואל זבן [קנה] מכותי לקנא
דדהבא [מזרק של זהב] במר דפרזלא [בחזקת של נחושת] בד׳ זוזי ,ואבלע לי׳ חד זוזא [ועוד טעות
אחרת שעיכב זוז מדמיו ,והטעתו בחשבון שנתן לו ג׳ במקום ד׳] .רב כהנא זבן מכותי מאה ועשרים
חביתא במאה ,ואבלע לי׳ חד זוזא ,א״ל [רב כהנא לגוי ,או הגוי לרב בהגא ,שגי פירושים ברש״י] חזי
דעלך קא סמיכנא .רבינא זבן דיקלא הוא וכותי לצלחא [לבקע] ,א״ל לשמעי׳ ,קדם ואייתי מעיקרו
[מצר עיקר הדקל קח לצורכי שהוא עב] ,דכותי מנינא ידע [מנין הפסקים הוא מונה אבל לא נותן עיניו
כמה דקים יש וכמה גסים יש ,רש״י] .וכתב הטור [ריש סי׳ שמח] "אבל טעותו כגון להטעותו בחשבון
או להפקיע הלואתו מותר ,ובלבד שלא יוודע לו דליכא חילול ה׳" .אולם מאידך כתב המרדכי
שם וז״ל ,פירש ראבי׳ ,דווקא כשהכנעני טועה בעצמו ,אבל לא שמטעהו ,דהא אמר שמואל
בפרק גיד הנשה [חולין צד ,].אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של כנעני ,ולא יהא דעתו
חמור מממונו ע״כ .וב״ב הרמב״ם [פי״א מהל׳ גזילה ה״ד] "טעות הגוי כאבידתו ומותרת ,והוא
שטעה מעצמו אבל להטעותו אסור" .וביאר המ״מ שם ,שהרמב״ם למד זאת מתוך שאמר רב
כהנא לגוי "חזי דעלך קא סמיכנא" ופסק כרב כהנא .והרמ׳יא [שם ס״א] כתב וז״ל ,טעות עכו״ם
כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו מותר ,ובלבד שלא יוודע לו דליכא חלול ה׳ ,וי״א
דאסור להטעותו אלא אם טעה מעצמו שרי ע״ב .ולכאורה איכא למידק ,בשלמא למאן דאסר
להטעות את הגוי ,ניחא לן מה דאסרינן גניבת דעת בגוי ,אבל למאן דהתיר להטעות את הגוי,
קשה לי מה הוא יענה על מה דאמרינן בפשטות בגמ׳ בחולין דגניבת דעת אסורה אף אצל גוי,
והרי בכל הטעית הגוי איכא גניבת דעת.
אמנם אף למאן דאסר להטעות את הגוי ,הביא השער משפט שם [סק״ב] שני טעמים בדבר,
מחד מבואר במרדכי שם ,שטעם האיסור הוא משום גניבת דעת .וב״ב הסמ״ע שם [סק״ו] .ומאידך
כתב היש״ש [פ־י מב״ק סי׳ כ] לחלק בזה ,שאם הוא מטעה את הגוי בחשבון חובו המגיע לו ,בזה
יש לאסור משום חלול ה׳ ,אבל אם הוא מטעה את הגוי במקח ,וכגון שקונה ממנו כלים ,ומוסיף
לו הגוי יותר כלים ,בזה יש לאסור משום דהוי גזל ממש .וכיוצא בזה מצאתי בשו״ת חוט
המשולש [סי׳ טו] ,שכל טעות הגוי הוי גניבת ממונו ,דמה לי גונב בידים או מטעהו בחשבון ,דזה
נמי גניבת ממון הוא .וכתב השעה״מ שם ,דיש נפק״מ בין הטעמים ,דלטעם של גניבת דעת או
של חילול ה׳ ,אם עבר ועשה כן א״צ להחזיר ,אבל לטעם דהוי גזל גמור ,אם עבר ועשה כן
צריך להחזיר .וא״כ לפי היש״ש שדייק מלשון הרמב״ם שם ,שאם הטעה את הגוי בחשבון חוב
אין לאסור אלא משום חלול ה׳ ,קשה לי מדוע לא אסרינן זאת משום גניבת דעת.
ולאור האמור נראה לומר ,דיישוב שאלתנו תלוי ועומד בשני הטעמים הנזכרים ,אי נימא
שאיסור גניבת דעת נלמד מדין ״לא תגנובו״  -לפ״ז פשוט וברור שיש איסור להטעות את הגוי
מדין גניבת דעת ,שהרי הוא גונב את דעתו במה שדורש ממנו חוב כסף שלא כדין וכדו׳ ,אבל
אי נימא שאיסור גניבת דעת נלמד מדיו ״איסור אונאה״  -לפ״ז נראה לומר ,דליכא איסורא
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משפטי

צא

סימן ד

שבפה ,ואסור לגנוב דעת הבריות אפי׳

והנה

מתוך שכלל הרמב״ם את כל סוגי

דעת הנכרי .כיצד ,לא ימכור לגוי בשר

גניבת דעת תחת המצוה "הין צדק"

נבילה בכלל שחוטה ,ולא מנעל של מתה

 -שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק,

יסרב

ומזה ילפינן לאסור הן גניבת דעת של

בחבית שיאכל אצלו והוא יודע שאינו

רמאות במקח והן גניבת דעת של פיתוי

אוכל ,וירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו

דברים

מזה לכאורה,

מקבל וכו׳ .ואפי׳ מלה אחת של פיתוי ושל

ששתי גניבות דעת אלו אסורות גם בין

גניבת דעת אסורה ,אלא שפת אמת ורוח

ישראל לגוי ,דהא שניהם נלמדים ממקרא

נכון ולב טהור מכל עמל והוות ע״כ.

אחד ,ומאי פסקת לחלק בין גניבת דעת

במקום

מנעל

של שחוטה,

ולא

שמעינן

בחנופה,

ומתוך שחיבר הרמב״ם בין שתי הלכות

ממוני לגניבת דעת דיבורי ,וזאת דלא כמו

אלו של דברי פיתוי אחד בפה ואחד בלב

שכתבו בם׳ עבודת המלך שם ,ובס׳ יקר

ודין גניבת דעת ,משמע ששניהם נאסרו

הערך הנזכר ,שהרמב״ם חילק בדבריו בין

מטעם אחד ,ובטעם שאסור לדבר אחד

גוי לישראל ,שאצל גוי כתב "לא ימכור

בפה ואחד בלב ,ילפינן בגמ׳ ןב״מ מט].

לגוי בשר נבילה בכלל שחוטה" ,ואצל

מדכתיב "הין צדק" לומר לך שיהא הן

ישראל כתב "ולא יסרב בחגירו שיאכל

שלך צדק ולאו שלך צדק .וכתב רבינו

אצלו וכו"׳ .ומשמע שרק אצל ישראל

החיד״א [ברכ״י
המקור

לדברי

או״ח

סי׳

הרמב״ם

קנו

סק״ג],

הנזכר.

שזה
וע״ע

נאסרנו

בגניבת

דעת

של

חנופה

אפי׳

במקום דלית לי׳ פסידא דממונא .ולאמור

"חבית"

במהר״ץ חיות על ב״מ שם .ובס׳ עבודת

נראה ,דמ״ש הרמב״ם

המלך שם כתב ,שמלשון הרמב״ם משמע

חבירו הישראל והגוי גם יחד ,ולא דיבר

שאין איסור לגנוב דעת אלא מדרבנן ,וזאת

הרמב״ם אלא בהווה שבדרך כלל הוא לא

מתוך שהוא לא הביא פרט זה של גניבת

מסרב באחר שיאכל

דעת בספר המצות.

כוונתו על

אצלו אא/כנ״דןוא

חבירו או שכירו וכדו׳ ,ולעולם ה״ז אסור

באונאת ממון אלא רק כשמרמהו בטיב המקח או בשוויו ,אבל כשמרמהו בחשבון כסף בעלמא
אין בזה איסור אונאה אלא רק איסור גזילה ,וס״ל לאותם פוסקים דלא אתרבי איסור גזל בגוי
אלא רק בגזילה ממש ,אבל בהפקעת הלואתו או בלקיחת ממון ממנו ברשותו שלא כדינו ה״ז
שרי.
ובזה השבתי לחכם אחד ששאלני ,האם יש איסור גניבת דעת בפריטת כסף מזוייף אצל גוי,
ולאור האמור נראה ,דזה תלוי בחקירה הנזכרת ,דאי נימא שאיסור גניבת דעת הוא מדין לא
תגנובו ,לפ״ז פשוט ברור שיש איסור גניבת דעת במי שנותן כסף מזוייף בחזקת שהוא ראוי לצאת
בהוצאה ,אבל אי נימא שאיסור גניבת דעת הוא מדין איסור אונאת ממון ,לפ״ז יש לחלק ולומר,
דאם היהודי מוכר לו דולרים תמורת שקלים ,הרי שיש לו איסור אונאת ממון בטיב המקח ,אבל
אם היהודי פורע לו את חובו בכסף מזוייף ,אי״ז קשור לגניבת דעת אלא להטעית הגוי בחשבון,
ונחלקו בזה הפוסקים כנזכר ,אם אסור להטעות את הגוי בחשבוז חובו או לאו.
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צב

משפן)

בדין גניבת דעחו של גוי

גם אצל חבירו הגוי ,ומוכרחים אנו לומר

ובזה

ניחא לי שיטת הרא״ש בחולין שם
שכתב ,שלא חיישינן לגניבת דעת

כן ,כיון ששני דינים אלו נלמדים ממקור
אחד כאמור.■2

חיים

במתנה .וכ״כ הרשב״א בחידושיו לחולין
שם .וכן דעת הש״ך [יו״ד סי׳ קיו סקי״ג].

O O

וכ״כ הלח "מ [פ״ס מהל׳ מאכלות אסורוח הי״ד]

 .2אולם גבי איסור "מחוסרי אמנה" כתב המשפט שלום נסי■ רד ס״ז] ,דמישראל לעכו״ם אין
בו משו□ מחוסרי אמנה ,וראיתו מוכרחת מהגמ׳ [בכורות יג ]:דאיתא התם ,דברים יש בהם משום
מחוסרי אמנה ,וה״מ ישראל מישראל דקיימו בדבורייהו ,אבל ישראל מעכו״ם דאינהו לא קיימי
בדבורייהו לא .ולכאורה נמצא בזה סתירה ,שהרי אף מחוסרי אמנה ילפינן לה מהאי קרא ,וכמו
שכתב בעל המאור [ב־מ כט :מדפי הרי־ף] ,שיש ביטול עשה של הין צדק בכל מחוסרי אמנה .וכן
דעת בעל העיטור [שלישות ממון מד ,]:והובא בהגהות מרדכי [ב״מ סי׳ תנא] .והביאו הב״י [סי׳ קפג
מחודש ד] .וכן מפורש בשט״מ [כתובות פו סע״א] .וא״ב מדוע לגבי גניבת דעת ילפינן ממקרא זה
גופא לאסור אף בגוי ,ואילו במחוסרי אמנה לא ילפינן ממקרא זה לאסור אלא בישראל.
אך מאידך מצינו בראשונים איפכא ,שכתב הרי״ף בפי הזהב [מט ,].והרמב״ן במלחמות ה׳ שם,
והרא״ש שם [סי׳ יב] ,שמחוסרי אמנה אינו נלמד מהק׳ "הין צדק" .וב״ב בחידושי הר״ן על ב״מ
שם .וב״ב המרדכי שם [סי׳ שיב] בשם מהר״ם ז״ל ,שדין מחוסרי אמנה נלמד מדברי קבלה שנא׳
[צפני׳ ג .יג] "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב" .ובן הביא הב״י [יו״ד סי׳ רסד] מתשובת
מהר״ם מרוטנבורג נסי׳ תתקמט] ,שמי שאומר ליתן לחבירו מתנה מועטת הרי הוא עובר בשארית
ישראל לא יעשו עולה .וא״כ אפשר דס״ל להרמב״ם כשיטת רוב ראשונים אלו ,שמחוסרי אמנה
אינו נלמד מהין צדק אלא משארית ישראל לא יעשו עוולה ,ולכן זה הותר בגוי ,וכמו שנא׳
״שארית ישראל  -לא יעשו עוולה" .אלא שיש להקשות ע״ז ממה שכתב הרמב״ם [סוף שביעית]
על מה ששנינו התם "כל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו" וז״ל ,ואמרו על הכתוב
"איפת צדק והין צדק" הן שלך יהי׳ צדק ,ר״ל כשתדבר דבר השלימהו לטוב ע״כ .ומשמע לכאורה
מזה ,דס״ל להרמב״ם כשיטת הראשונים הראשונה ,דילפינן לאיסור מחוסרי אמנה מהין צדק.
איברא דמלשון הרמב״ם בפה״ט ליכא ראי׳ כלל מתרי טעמי ,ראשית כבר כתב התוי״ט על
המשנה ההיא בשביעית ,דאסמכתא בעלמא היא ,ואי לא תימא הכי ,א״ב עובר בעשה ה״ל
למתני .וכן דייק הנצי״ב בעמק שאלה [פ׳ קדושים שאילתא קא] מלשון הרמב״ם [פ״ה מהל׳ דעות
הי״ג] "משאו ומתנו של ת״ח באמת ובאמונה ,אומר על לאו לאו על הן הן" ,ומתוך שלא כתב
הרמב״ם דין זה בכל אדם אלא רק בת״ח ,משמע שזהו רק מדרבנן ,וקרא דהין צדק אינו אלא
אסמכתא .וכ״ב הכסף הקדשים [סי׳ רד ס״ז] .ושנית הנה כתב הגר״ז [ריש הל׳ מכירה] וז״ל ,אם לא
נתן מעות ,הרי החוזר בו ממחוסרי אמנה ,ואין רוח חכמים נוחה הימנו ,כי ראוי לאד□ לעמוד
בדיבורו כמ״ש שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב .ומ״מ בשעה שאומר ליתן לו צריך
להיות בדעת גמורה ,ולא יהא בדעתו לשנות ,כי לדבר אחד בפה ואחד בלב אסור מן התורה
שנא׳ איפת צדק והין צדק יהי׳ ע׳־כ .ושמעינן מדבריו ,דיש שני סוגי מחוסרי אמנה ,יש מי
שמבטיח לחבירו דבר ,וחושב בליבו בעת הבטחתו לקיים את דיבורו ,אלא שלבסוף הוא לא
מקיים את דברו ,ובזה אין לאסור מהתורה אלא מדברי קבלה ,אבל אם בעת ההבטחה הוא דיבר
אחד בפה ואחד בלב בזה איכא איסורא מדאורייתא מהק׳ הין צדק .ולזה נראה ,דמה שאמרינן
בגמ׳ בבכורות כנזכר ,שאיו איסור מחוסרי אמנה בגוי .ה״מ כשההבטחה נאמרה בשלימות לא
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תכנת אוצר החכמה (0

משפטי
הרמב״ם,

בדעת

דבמתנה

סימן ד
ליכא

משום

גניבת דעת .וכ״ב בתרומת הכרי [סי ,רכח
ד״ה השיטה השניעיפן.

qcn

אולם הים של שלמה

צג

המתנה .וזה דלא כמו שכתב הב״ח כנזכר,

שגם

בכה"ג איכא החזקת טובה יותר

גדולה בבשר של שחוטה יותר מבשר

נבלה.

[פ ,גיד הגשה הי״ט] כתב על זה ,דלא נראה
לו להקל במתנה ,שהרי הרי״ף והסמ״ג

כתבו בסתמא דאסור לגנוב דעת הגוי כמו

O O

בישראל .ולכאורה צריך לדעת ,במה נחלקו
מכר

ממילא לאור שני הטעמים הנזכרים הי,

למתנה ,עם הרי״ף והסמ״ג שלא חילקו בין

דידן,

הרא״ש

והרשב״א

שחילקו

בין

מכר למתנה.

נראה

להכריע

בנידון

דבשלמא לפי טעם הראשונים שגניבת דעת

אסורה מדין "לא תגנובו" ,הרי לפ״ז פשוט

ונראה,

בשורש איסור

וברור שגם במקום שקפידת הנכרי נובעת

?׳""־לגניבת דעת ,הרי״ף והסמ״ג ס״ל

משטויות של דופי ,וכמו שהם נוהגים

בטעם איסור גניבת דעת שהוא מדין "לא

לאסור על עצמם שתיית יין ע״פ דעת

תגנובו" ,ולפ״ז אין הבדל בין מכר למתנה,

מנהיגיהם ,ובל ידעום משפטיהם ,שאינו

שהם חולקים

דבין הכי ובין הכי איכא איסור "גניבה"

אלא הבל שאין בו ממש ,אך מ״מ הואיל

בגניבת דעתו של הלוקח או המקבל ,אבל

וזה חק דתם ,וכך הוא קפידתם ,כל הגונב

הרא״ש והרשב״א ס״ל בטעם איסור גניבת

את דעתם עובר על איסור לא תגנוב .וכך

דעת שהוא מדין "אונאה" ,ולכך הם חילקו

צריך להיות גם לפי טעמו של הרמב״ם

בין מכר למתנה ,כי רק במקח וממכר

הנזכר ,שאיסור גניבת דעת נלמד ממ״ע

אתחדש דין אונאה ,וכמו שכתב הרמב״ם

"הין צדק" שיהא הן שלך צדק ולאו שלך

[פי״ג מכירה ה״נן "החליף כלים בכלים אין

צדק ,הכי נמי אין לחלק בטעם קפידת

בשם

הנכרי אם מפני טעם נכון או מפני טעם

בו אונאה" .וכתב הב״י [סי׳ רכז

סקנ״א]

תלמידי הרשב״א ,שטעמו של הרמב״ם

שטותי ,דבין הכי ובין הכי הקפידה התורה

משום שאין אונאה אלא במכר ,וחליפין לא

על הדיבור של

הישראל שיהא

בצדק

דמו למכר .וגם לא שייך אונאת דברים

וביושר ולא בכזב ושקר.

להראות לו טובה וחשיבות יתרה ,אבל

אך לפי דקדוקנו מלשון הטור והשו״ע,

בנתינת בשר בתורת שחוטה ולא בתורת

שסיבת האיסור של גניבת דעת במכר

נבלה ,אין בזה החזקת טובה גדולה ,כי

הוא מדין איסור "אונאה" במקח וממכר,

על

הנה לפ״ז הי' נראה ,דבמקום שהקפידה

אלא רק במקום שהוא מפציר בו בדברים

ממה

נפשך יש לו החזקת

טובה

אחד בפה ואחד בלב ,אלא שלבסוף הוא חזר בו מרצונו לקיים את הבטחתו ,אבל אם בעת
ההבטחה דיבר הנותן אחד בפה ואחד בלב ע״ז כתב הרמב״ם בפיהמ״ש כנזכר ,שיש בזה איסור
דאורייתא של הין צדק ,וזה שייך אף בגוי ,ודוק.
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משפר)
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היא שטותית ואין בה ממש ,אין בזה

אם המעות הם גזל או הלואה .ובנו של

אינו

המחנ״א ר׳ יהודה נבון בהגהתו לספר

משתנה בטיבו ובערכו ע״י רמאותו ,אבל

אביו והל׳ מילה שי׳ כג] יצא לחלק בזה ,שאם

רמאות של אונאה ,כיון שהחפץ

בשר נבלה ובשר שחוטה הם שונים בטיבם

המוכר הכיר במומו ,הרי שהמעות הם גזל

ובמחירם .אך לא מפני שאנו מדמים נעשה

בידו ,ואם המוכר לא הכיר במומו ,בזה

מעשה ,כי יתכן שמרן מסכים להלכה עם

המעות הם מלוה בידו .ממילא לפ״ז יוצא

איסור

לנו נפק״מ בנ״ד ,שאם המעות הם גזל

"גניבה״_ בגניבת דעת ,אלא שס״ל לאסור

בידו ,הרי שאסור לגזול נכרי ,ואם המעות

את הגניבת דעת גם מצד איסור נוסף של

הם מלוה בידו ,הרי שהפקעת הלואתו

הראשונים

שיש

הנזכרים,

גם

"אונאה" .וממילא לפ״ז יצא ,שגם היכא

שרי.

דליכא אונאה מ״מ איכא איסור גניבה .ומה

שהמעות הם מלוה בידו ,יש לדון בחוב

רמאות

שבא דרך מקח וממכר אם הוא אסור או

במחשבת שווא איכא איסור אונאה במקח

מותר ,מחד כתב הש״ך נשי׳ שמח שק״ב] בשם

וממכר.

המהרש״ל [נ״ק פ״י שי׳ כן ,רכל חוב שהוא

גם

שיש

צד

לומר,

שגם

על

דרך

אלא

מקח

שגם

אסור.

אם

נימא

אך

כפי

הצד

בלשון

מאידך

המהרש״ל שם כתוב ,דרק לקחת את שלו

כ .בדין מקדו טעות אצל גוי

בעל כורחו אסור ,אבל חוב שבא ממקח

אולם כל קבל דנא ,יש לנו לדון בנ״ד

וממכר מותר להפקיעו ,וכ״מ בחזו״א [ב״ק

בעוד צד הלכתי ,מצד ביטול מקח

שי׳ י׳ שקי״ד] ע״ש.

ע״י שנעשה בטעות ,שהרי הגוי לא סבר
וקביל לקנות אלא עוגיות שאין בהם יין,

ושנית יש לדון בעניננו ,שגם אם נימא

אבל עוגיות שיש בהם יין הוא לא חפץ

דהוי מקח טעות ,והמעות הם גזל

לקנותם ,וממילא המכר שנמכר לו בטעותו

בידו או מלוה שאסור להפקיעה ,מ״מ יהי׳

הוא בטל מצדו ,וא״כ אסור לו ליהודי

מותר למוכר להחזיק את המעות בידו

צריך

בגלל שהגוי חייב לו על "הנאתו" מאותם

להשתמש

כיון

במעותיו,

שהוא

להשיבם לגוי אחרי שהתבטל מקחו.

עוגיות,

שהרי

בפשטות

יש

לו

חיוב

תשלומים מדין "נהנה" ,אלא שיש לשדות

אך יש להשיב על זה משני דינים ,ראשית

בזה נרגא ,דהנה שנינו במשנה [בנורות

לז]:

בגדר

"השוחט את הבכור ,ונודע שלא הראהו,

ה״מעות" שביד המוכר לאחר שהתבטל

דמים"

מצינו

מחלוקת

ראשונים

מה

שאכלו

אכלו

ויחזיר

להם

מקחו ,אם הם גזל בידו או מלוה בידו,

וברש״י שם ,מה שאכלו הלוקחים אכלו,

בדברי

ויחזיר להם הדמים משום קנס דאיסור ספי

ולפסק

ההלכה

מצינו

סתירה

הרמ״א ,מחד הוא כתב בח״מ נשו״ש רלב],

להו .וכ״כ הנימוק״י [ב״ב

שהמעות הם הלואה אצלו ,ומאידך הוא

שהטעם שצריך להחזיר דמים הוא משום

סכ״נן ,שיש להסתפק

קנס שמכרו במזיד ,אבל אם היו שוגגין,

כתב באבה״ע ושי׳

נח
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מו .מדפי הרי״ף],

משפטי

סימן

משלמין דמי בשר טריפה בזול .וכ״ב

הש״ך [יו״ד סי ,קיט סקכ״ה].

ד

ר

והנה

)0

צה

כתב הרמב״ם [פט״ז מהל׳ מכירה הי״ד],
שהמוכר דבר שאסור לאכול מדברי

סופרים ,אם אכלן אין המוכר מחזיר לו

אולם מאידך המחנ״א [הל׳

נזקי ממון סי׳ ט]

כלום .והביאו השו״ע [סי׳ רלד ס״ג] .ובטעמו

תמה על זה ,וכתב טעמא אחרינא,

כתב הנתיבות שם נסק״ג] שבאיסור מדרבנן

דבל מאכל שאסור באכילה מן התורה

בשגגה אינו צריך שום כפרה ,וכאילו לא

נפשו של האדם קצה בו ,ואין לו הנאה

עבר דמי ,ולכך צריך לשלם כל דמי הנאתו.

באכילתו ,ולכך אפי׳ אם מכרו לו בשוגג

וכ״ב האור שמח [פ״א מגירושין הי״ז ד״ה הנהן,

אין לו דמים ,כיון שהלוקח לא נהנה

והשערי יושר [ש״א ס״י ד״ה וכן] .וכ״ב בשו״ת

מאכילתו .והמחנ״א תלה את שני הצדדים

תורת חסד [חאו״ח סי׳ לא או׳ ה] ,שאיסורי

במחלוקת הרמב״ם והראב״ד [פ״א מהל׳

תורה הוי איסור חפצא ,ולכך העובר עליהם

ברכות הי״ט] ,במי שאוכל_דבר האסור בין

בשגגה צריך כפרה ,אבל איסורי רבנן הוי

בזדון בין בשגגה ,האם הוא צריך לברך או

איסור גברא ,ולכך מי שהוא שוגג ולא

לאו .דעת הרמב״ם שאינו מברך ,כיון שאין

וע״ע

נתכוין לאיסור

אין

צריך

כפרה.

לו הנאה ,ואין אכילתו נחשבת אכילה כלל.

במשפט שלום שם ,ובדברי חיים [הל׳ נזק״מ

ודעת הראב״ד שמברך על זה הואיל ואית

סי׳ א] ,ובשדי חמד [מערכת אלף כללים או׳ קח],

לי׳ הנאה .וכמו כן הסמ״ע [סי׳ רלד סק״ד]

ובעין יצחק [אה״ע סי׳ סז או׳ כד] ,ובאתוון

והט״ז [או״ח סי׳ קצו סק״א] כתבו האי טעמא,

דאורייתא [כלל י] ,ובאור גדול [תשובות החדשות

דהאוכל איסור אפי׳ בשוגג לא^חשיבא לי׳

סי׳ יק ,ובמלואי משפט על הנתיבות שם,

הנאה כלל.

שהאריכו בזה ג .ממילא לפ״ז יש לנו לדון,

 .3והנה האחרונים הנזכרים תמהו על דברי הנתיבות מהמשנה [תרומות פי״א מ״ב] "דבש
תמרים ויין תפוחים ושאר מי פירות של תרומה ,ר״א מחייב קרן וחומש" ,והא תרומת שאר
פירות אינו אלא מדרבנן ,וא״ב למה חייבוהו בחומש על שגגת תרומה מדרבנן ,הלא תשלום
חומש הוא מטעם כפרה .ועוד הוסיפו לתמוה מדין סיכה שחייב עלי׳ חומש ,והלא לרוב הפוסקים
איסור סיכה הוא רק מדרבנן .ולענ״ד נראה ,דשאני התם דבל דתיקון רבנן בעין דאורייתא תיקון,
ולכך הואיל ובתרומה מהתורה איכא קרן וחומש ,משום הכי החמירו רבנן בתקנתייהו כדין של
תורה ,דאל״ה אתו לזלזל בתרומה מדרבנן.
ועוד הקשו שם ממה שפרכינן בגמ׳ [חולין ה ]:על רבי יוחנן ורבי אסי שאכלו משחיטת כותי
"היכי מסתייעא מילתא למיכל איסורא ,השתא בהמתן של צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על
ידן ,צדיקים עצמם לא כל שכן" וברש״י שם ,היאך יגרום שום שטן לפני צדיקים ע״י שוגג שום
דבר עוון .ותימה הרי שחיטת כותי הוא רק איסור מדרבנן ,ואעפ״ב ס״ל לגמ׳ שצדיק שנכשל
בשגגת איסור מדרבנן הוי לי׳ תקלה ,והלא לפי הנתיבות הנזכר יוצא ,שמי שעובר על דרבנן
בשגגה דמי כמי שלא עבר כלל וא׳׳צ שום כפרה .ולענ״ד אף קושיא זו לא קשיא מידי ,רהא גם
הנתיבות דס״ל שהעובר על איסור מדרבנן בשגגה ל״צ כפרה ,מ״מ אף הוא מודה דזה חשיב
"תקלה" ,וגנאי הוא לצדיק להכשל באיסור דרבנן אף בשגגה ,ולכך שפיר שאלה ע״ז הגט׳ ממה
דמצינו שאין הקב״ה מביא תקלה ע״י בהמתו של צדיהים .דהא כמו שמציגו גבי בהמה דליכא
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חיים

גבה שום עבירה לפי שלא נצטוותה במצוות התורה ,ואפ״ה הקב״ה אינו מביא תקלה על ידה
גם כשהיא לא זקוקה לכפרה ,א״ב ק״ו הוא שאין הקב״ה מביא "תקלה" על ידי הצדיקים בעצמן
גם באיסור דרבנן בשגגה שא״צ שום בפרה.
עוד תמהו על הנתיבות ממ״ש הרמ״א ביו״ד נסו״ס קכג] ודיל ,מי ששתה יין נסך בשוגג יתענה
ה׳ ימים ויתכפר לו ע״ב .ומקורו מתשובת הראב״ן נסי׳ בו] .והלא סתם יינם הוא רק מדרבנן,
ואפ״ה מצריך הרמ״א כפרה אף על העובר בשגגה .ובן הוכיח מזה הגר״ש קלוגר בס׳ מי נדה
נקונט׳ אחרון סו״ס קפה] ,שאף באיסור דרבנן בשגגה צריך כפרה ,והביאו מורינו ורבינו שליט״א
בספרו דזליבות עולם נח״ז ע׳ קמא] ,ודייק מזה דס״ל להרמ״א שאף איסורי רבנן חשיבי איסורי
חפצא ,ושב״נרבס׳ קובץ הערות נסי׳ ח או׳ טז] ,שגם איסורי דרבנן אסורים מצד עצמם ,ואינם רק
איסור גברא .וב״ב בשו״ת ערוגת הבושם [חאו״ח סי׳ עא] .אולם בשו״ת חזון נחום [קונט׳ דברתי
בחזון פרפר יב] כתב לדחות ראי׳ זו ,דשאני יי״נ דהוי אביזרייהו דע״ז דחמירא טפי .וכעי״ז כתב
בעין יצחק שם ,דשאני יי״נ דאסור בהנאה ,ולכך חמור איסורו.
י^עניך נראה לומר בביאור שיטת הנתיבות ,דרק בדין העוה״ז לא בעינן כפרה על איסור
דרבנן בשגגה ,אבל בדין העוה״ב בעינן לכפרה אף על איסור דרבנן בשגגה ,בי בעוה״ב מדקדקים
עם הנשמה כחוט השערה אפי׳ על ביטול חומרא בעלמא ,שהרי אף על העבירות שעשה האדם
בקטנותו הוא עתיד ליתן עליהם דין וחשבון באחריתו ,וכמו שכותב מהרח״ו בשער הגלגולים
[הקדמה לז דף נב ע״א] ,ובהיותי קטן קללתי פעם אחת את אמי ע״ה ,וציוה אותי מורי ז״ל
להתענות שלשה ימים רצופים לילה ויום וכו׳ .וביותר מזה כתב מהר״ח פלאג׳י בספרו רוח חיים
[יו״ד סי׳ רמ״א סק״ג] בשם אגדת אליהו למהר״א הכהן ז״ל ,שהביא שמועה מחד צורבא מרבנן,
שראה כתוב כשהתינוק יונק משדי אמו ומכה על דדה בידו ,אפי׳ ע״ז עונשין לעתיד לבא ,דמכין
ידו בשלג כמה פעמים ,ובזה פירש מהר״א ז״ל את הטעם למה שמבואר בירושלמי [פ״א דקידושין
ה״ז ,ופ״א דפאה ה״א] ,שפעם אחת נקרע הסנדל של אמו של ר׳ טרפון ,והניח רבי טרפון את שתי
ידיו תחת פרסותי׳ של אמו ,והלכה עליהם עד שהגיעה למטתה ,וזאת בשביל לתקן עוון זה
ע״ב .וע״ע בס׳ דברי חיים עה״ת [פ׳ כי תבוא דף סג] ,שר׳ אלימלך עשה תיקון על מה שהיכה את
אמו בהיותו יונק .אולם הגרי״ח ז״ל בשו״ת רב פעלים [ח״א סוד ישרים סי׳ ג] ,הביא את המעשה
עם המהרח״ו הנזכר ,ואת חידוש הרב אגדת אליהו ,וכתב על זה וז״ל ,ובאמת דבר זה שאמר
אותו על הכאת היונק על דדי אמו הוא יותר חרוש מענין רבינו מהרח״ו ז״ל ,יען כי ענין רבינו
מהרח״ו ז״ל הוא מה שעשה אחר זמן היניקה ,שאז הוא עסוק בתיקון הכלים של המוחין דגדלות,
דכתב רבינו ז״ל דעכ״ז יבא לו הארה מהם ,אך מה שאמר ההוא צורבא מרבנן על זמן היניקה
שמכה בדד אמו ,הנה אותו הזמן אין לו אפי׳ הארה הנזכרת ,דאינו מתקן בכלים הנזכרים עדיין,
וכמ״ש רבינו זלה״ה שזה התיקון יתחיל אחר זמן שני היניקה ,ואיך יענש על אותו זמן .מיהו
נראה ,רזה הוא בכלל וסביביו נשערה מאד ,דארז״ל [ב״ק נ ].שהקב״ה מדקדק עם חסידיו כחוט
השערה עכת״ד .ולכך שפיר כתב הרמ״א ,שמי ששתה יי״נ בשוגג יתענה ה׳ ימים ויתכפר ,כי
זאת בשביל לכפר על חטאו לעוה״ב .וזהו שכתב מרן החיד״א בשו״ת חיים שאל [ח״ב סי׳ לח או׳
לט] ,שפעם אחת שתה מהרח״ו יין עם מומר לדת ישמעאל ,ועשה תשובה ,אך עדיין לא השלים
תשובתו ,והאריז״ל ראה במצחו ששתה יין נסך והצריכו לעשות תשובה על זה בע״ג תעניות.
והביאו בהליכות עולם שם .הרי שדין שמים חמור מאד בהרבה מהדין שדנים אותנו בארעא,
כי כאן מי שחטא יעשה תשובה ויתכפר לו ,אבל בעוה״ב מענישים אותו על עומק פגמו בשורש
נשמתו .אך מ״מ הואיל ולא דנים את האדם בעוה״ז על איסור דרבנן בשגגה ,לכך חשיבא
אכילתו להנאה השווה ממוו.
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אם שייך "נהנה" אצל גוי במקום שחק דתו

שהוא איסור מן התורה לפי דעת הריטב״א,

אוסר לו לאוכלו ,ולהבדיל אלף אלפי

היראים ,והסמ״ג ,וספק דאורייתא לחומרא.

לנו

ושנית יש בזה בעי׳ גם מצד מקח טעות,

להסתפק ,האם כלפי העם הדומה לחמור

שצריך המוכר להחזיר את מעותיו ללוקח,

חמור איסורם בשגגה עד כדי שאין להם

אם נימא שאין היתר של הפקעת הלואתו

הבדלות

בין

הטהור

לטמא

יש

הנאה לפי־־׳שהם זקוקים לכפרה ע״פ חק

במעות הבאים לו ממקח טעות ,וגם אם

דתם ,או שהעובר אצלהם בשגגה א״צ שום

הלוקח כבר אכל את האוכל שקנה בטעות,

כפרה ,וממילא יש לו הנאה ,והרי הוא

אפשר שאין לו הנאה באכילתו ,ועל המוכר

צריך לשלם דמי הנאה למוכר.

להחזיר לו את דמיו ,אולם לאחר שכבר

נעשה המעשה שלא ע׳׳פ דעת חכמים ,אין
ותצא דינא ,יש לאסור על המוכר לעשות
כן מספק איסור של גניבת דעת

לחייבו להחזיר לגוי את דמיו ,כי המוציא
מחבירו עליו הראי׳.

זאת ועוד י״ל ,שאף דין שמים מחולק לשנים ,ובמו שכתב רבינו הרב פעלים שם בשם רבינו
האריז״ל בשער הגלגולים נדף בא] ת״ל ,הנה הצדיק אחר פטירתו הוא מוכן לעלות במדריגה
במעלות גדולות בעה״ב ,אבל לא בפעם אחת ,האמנם תכף אחר פטירתו יענישוהו למרק העונות
היותר חמורים אשר לו ,ואז יכניסוהו במחיצה אחת במעלה ,ובהגיע תור עליתו למחיצה יותר
עליונה ,יחזירוהו להענישו למרק החטאים היותר קלים מן הראשונים ,ואז יעלה במדריגה שנית
יותר עליונה ,ואח״ב יחזרו להענישו עוד על דקדוקי מצות שהם כחוט השערה בסוד וסביביו
נשערה מאד ,ואז יעלוהו במחיצתו הראוי ,לו עכת״זתעעפ״ז ביאר הגרי״ח ז״ל שם את הלשון
שאמרו חז״ל "לצאת ידי שמים" ת״ל ,נ״ל בס״ד הענין הוא ,שבדין הראשון בעת פטירתו בזמן
הסתלקותו מן הארץ לג״ע ,האדם נידון על כל הדברים אשר יתחייב עליהם בב״ד של מטה,
אבל שאר דברים קלים שאינו מתחייב בהם בב״ד של מטה ,אינו נידון בהם כדי שיכנס לג״ע
התחתון ,אלא הוא נכנס לשם אע״פ שהוא לא נענש עדיין על דברים אלו ,אמנם בעלייתו
לשמים שהוא עולה במתיבתא דרקיעא מן מדרגה למדרגה הוא נידון על דברים קלים שאין חייב
בהם בפי הדין בב״ד של מטה ,וכל מה שעולה מעלה יותר ברקיע הוא נדון על דברים דקים
יותר ,ולהיות כי דברים אלו שאין חייב בהם בב״ד של מטה הוא נידון עליהם בעליות של
השמים ,שהוא זמן שעולה נשמתו במתיבתא דרקיעא ממדרגה למדרגה ,לכן אומרים על דברים
אלו לשון זה של לצאת ידי שמים ,להורות שזאת בשביל לצאת ידי חובתו בדין שדנים אותו
בזמן היותו בשמים עכת״ד .ולזה נראה ,שהחידוש של הנתיבות הנזכר אינו תקף אלא רק בדין
שדנים בב״ד של מטה ,וגם בדין שדנים את הנשמה בעת עליתה מהארץ לג״ע התחתון ,אבל
בדין של לצאת ידי שמים שהוא בעת עלית הנשמה מדרגה לדרגה עד רום המעלות ,בזה גם
הנתיבות מודה שדנים את האדם אף על איסור דרבנן בשגגה ,וע״ז מקבלים את העונש על
החטאים של ימי הקטנות ,ואפי ,על זמן היניקה ,וכמו שכתב הרב פעלים שם ,ולכך הצריך
הרמ״א להתענות ה׳ ימים למי ששתה יי״נ בשגגה.
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גניבת דעת
שאלה
אלו ענינים נבללים באיסור גניבת דעת במסחר או בהנהגות שבין אדם
להכירו?
תשובה

א .אסור מהתורה לגנוב את דעתם של הבריות .אפילו את דעתו של גוי
אסור לגנוב .האיסור קיים בין במקח וממכר ובין בשאר הענינים שבין
אדם לחבירו.

הגדר של גניבת דעת הוא :הטעיית הקונה בטיב הסחורה ,למרות
שהמחיר ששילם הקונה הינו המחיר המקובל עבור חפץ זה .כמו בן ,עשיית
פעולה או אמירת דבר מסויים ,שמחמתן חברו מחזיק לו טובה בחינם -
בלולות באיסור גניבת דעת’.
ב .לאור האמור לעיל ,חייב המוכר לספר לקונה על מומים שישנם בחפץ
הנמכר ,במידה והם יבולים להשפיע על החלטת הקונה אם לקנות .את
החפץ או לא .כמו כן ,אסור למוכר לומר לקונה שהסחורה הינה ממקום או
מיערן פלוני ,אם הדבר אינו נכון ,למרות שהמחיר במקרים אלו הוא שווה2.
 ------------------------------------מקורות -------------------------------------ו.

מבואר במסכת חולין (עד ):.שאסור לגנוב את דעתו של הבריות ואפילו של גוי ,וכן

נפסק ברמב״ם (בם׳ יח מהל׳ מכירה הל׳־א) ובשו׳־ע חו״מ (סי׳ רכח סעיף

,0

וע׳־ש

כשרע ובסמ״ע (ס׳־ק ט-י) פרטים נוספים בדין זה ,ולפי המבואר שם נכתב הגדר של גניבת
דעת.
.2

הוסיף שם הסט־ע (בס׳־ק ז) שגם כאשר יש במקדו מום שאינו מפחית את מחיר החפץ,
חייב המוכר להודיע זאת תחילה לקונה כדי שלא לגנוב את דעתו .יש להוסיף
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ג .אסור למוכר לספר לקונה עובדות בלתי נכונות ,כגון :שבמחיר שהקונה
רוצה לקנות  -היו כבר הרבה אנשים שרצו לקנות והוא לא הסכים ,או
שהוא מרויח ממכירה זו סכום פעוט בלבד ולכן איננו יכול להוזיל מהמחיר

שהוא מבקש וכדר.
במקרים אלו ,אם הקונה השתכנע לקנות כתוצאה מסיפור העובדות
הבלתי נכונות שסיפר לו המוכר ,המוכר עובר על איסור תורה של גניבת
דעת ,שנאמר "לא תגנובו" .אמנם למרות שהמוכר עבר על איסור גניבת דעת
 המקח קיים והקונה אינו יכול לבטלו.גד .אסור להזמין את חברו לסעודה או לכל אירוע אחר על חשבון המזמין,
כאשר המזמין יודע מראש שחברו לא יסעד אצלו או לא יסכים לבוא
לאירוע ,ומחמת ההזמנה יחזיק לו חברו טובה חינם .לעומת זאת ,אם הוא
יודע שחברו יעלב אם לא יזמין אותו לאכול אצלו ,אז אע״פ שיודע שלבסוף
לא יאכל אצלו  -מותר להזמין אותו4.

ה .אדם שעשה פעולה מסויימת לצרכי עצמו בלבד ,וחבירו סבור שהוא
"““עשה זאת עבורו ,אם הפעולה איננה נראית לכל אדם בהשקפה ראשונה
 -----------------------------------------מקורות ------------------------------------------שמדובר במום שיכול להשפיע על שיקול דעתו של הקונה אם לקנות את החפץ או לא
לקנותו .לעומת זאת ,מום קטן שאין הדרך להקפיד עליו  -פטור המוכר מלגלותו( ,כאשר

אין הבדל מחמת זה במחיר החפץ).
.3

עיין בשו״ע שם סעיף טז ,שמשמע מדבריו שאם יש קפידא לאנשים בהקשר למקום

שיצרו שם את הסחורה בגלל :איכות הסחורה ,חלקי חילוף וכדר ,וכ״ש אם הם

שואלים זאת את המוכר במפורש  -אסור למוכר לגנוב את דעתו של הקונים בדיבור או
במעשה ,שיחשבו שהסחורה היא מהמקום שהם רוצים בו בשעה שהסחורה ממקום אחר.

האיסור קיים אע״פ שאין הבדל במחיר בין שני המקומות.

מבואר בט״ז (חו״מ סי׳ שלב ס״ק ד) שלמרות שהמוכר גנב את דעת הקונים ,אולם אין
המקח בטל מחמת דברי המוכר הללו ,אא״כ הודיע הקונה למוכר לפני הקנין שהוא קונה

רק מפני שהחפץ הוא מיצרן מסויים וכרו׳ ,וע״ש .אולם פשוט שהמוכר עובר באיסור גניבת
דעת (מלבד איסור אמירת שקר).
.4

שו״ע חו״מ (סי׳ רכח סעיף ו) וסמ״ע שם (ס״ק ח).
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שנעשית רק לצורך חבירו  -עושה הפעולה אינו צריך להודיע לחבירו שטעה.
אולם אסור לאדם לקבל כבוד ,כסף או הוזלה בסחורה שהוא קונה וכדו/
מאנשים שונים עבור פעולה שהוא לא עשה עבורם ,ורק מחמת טעות שלהם
הם נותנים לו את זה .במו כן ,אסור לו לקבל הטבה חומרית או בבור ובדו׳

שנותנים לו משום שסבורים שהוא יודע מסכת מסויימת או דברים אחרים,
באשר באמת אינו יודע אותם5.

 ------------------------------------מקורות ---------------------------------------.5

מבואר שם בגט׳ ובשו״ע שבאשר אנשים טועים בו מחמת עצמם והוא לא הטעה

אותם ,אין הוא חייב להעמידם על טעותם ,ועיין בתום ,בחולין (צד ):ד״ה ואינהו.
אלא שקשה על בך ,שבירושלמי במס׳ מכות (פ״ב סוף הל׳ ו) מובא שאדם היודע מסכת

אחת ומכבדים אותו אנשים משום שסוברים שהוא יודע שתי מסכתות  -צריך לספר להם
את האמת ,אע־פ שהם הטעו את עצמם .ובפשטות אין הירושלמי בא לחדש דין בעניני

תלמוד מורה דוקא ,ודבריו נאמרו בכל הענינים כמבואר שם ממהלך הסוגיא לפי מימרא
!"־"""*-ו
זו של אביי,
ונראה ליישב זאת בשני אופנים :א  -בירושלמי מדובר שהתלמיד חכם מקבל כבוד
שנותנים לו בטעות .נמצא ע׳י מעשיו שמסבים לקבל כבוד ,הוא מראה להם שאכן הם
צודקים במחשבתם שהוא יודע שתי מסכתות .אם כן ,בלקיחת הכבוד הוא עושה מעשה
לגנוב את דעתם ולבן הדבר אסור .ב  -אפשר לומר שאין הטעם בירושלמי משום גניבת

דעתם של המכבדים אותו ,אלא שאסור לאדם לקבל דבר נוסף שלא מגיע לו ,כאשר הוא
יודע שהנותן נתן לו זאת בטעות .כלומר ,כשם שאם היו עושים לו הנחה בקניית כלי

מסויים כיון שחושבים שהוא יודע שתי מסכתות ,פשוט שהוא צריך לשלם למוכר את

הכסף שהפחית לו ,כי הכסף שייך למוכר ורק בטעות ניתן לו ,הוא הדין אם קיבל כבוד
בטעות צריך להודיע להם שהכבוד לא מגיע לו.

נמצא אם כן ,שלטעם הראשון האיסור הוא בזה שגונב את דעת הנותן ,ולטעם השני

האיסור הוא בזה שהוא לוקח דבר שלא מגיע לו ,למרות שמצידו אין חשש איסור של
גניבת דעת מאחר והנותן הטעה את עצמו .אמנם לפי שני הטעמים אם הוא לא מקבל
מאומה ,ורק חברו כיון שהטעה את עצמו מכיר לו טובה בלבו ללא כל נפקא מינה מעשית,

לפיכך מאחר שהוא לא עשה מעשה לגנוב את דעתו חבירו וגם לא קיבל דבר שלא מגיע

לו כתוצאה מכך ,ואת הכל עשה חבירו מעצמו ,באופן זה מבואר בגט׳ ובשו״ע ,שאין אדם

צריך להודיע לחבירו שהוא טעה על מנת שחבירו לא יחזיק לו בליבו טובה בחינם.
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3די׳לפפהד*ןו^;כ> חא:דחפיב והוצרך׳־לת^ עלה
]עשוסדרמילתא ••רפהיטא׳־היא כמו .ילער״ש כב״׳י

5

^זאמארלא־ פיזךש ס.-לכע״ד רכיינו ואפ׳ משיה

דעי>עלסן<כ״י דמילתא ׳ומ' היא לא הוצרךילהק׳
1
•  M־ r.ג׳צ.על.רביקנ רזכיוךא׳ עולה לב'  :־
¥ןזןיןץץ^..מיה;ל*ש2לכ מל הא ראם עושה
 •zfcbזלכדי׳לככךו כעני הכריות־ משום ־ דגם את
׳זי*^ולועלהיתירה;ף&מ^דכתילכבר האורח כעיני
<מ־יולץאןן;טתתו• לגנוב רעת .הכריות כזה ,אכל
אפתי לאאיפריץמחולשא■ פיון רכש״ס גופה' בכיייתא
־הוצרנג־ לסייס אם :מכיל כבודו מותר וגם ההא
■עוכדאדיעולא •בהרי -י־"יולכאורס ק׳ על סאי תי'
דמק.הב״1לראף אם־היאמילתאדדפשי׳ ה״ל להזכירה
•■'־ •■:.ס-המורהויברתבש'ס עצמה י; ’
^ךאיד/י .־ ,לל־מעשה ה־קנג של הכא דמין תמה
׳למתלאיהזךיר הא ראם לכברו ובב״י ל דאל רמילתא
»'ftpsffיא/.עכ״ל ועירוב פרשיות יש כאן .דהא
;רכ/מדן סכ-׳י; דמילתא דפשי׳־חיא לאו .על האי ראם
.עושה׳ כרי■ לכבדו ׳ אלא .כהא דעולא רחביה ליה-לר״י
•ואדרבה י״ל מרסכאבכ״מ,על קו' ראם .עושה־ כרי
לכברג שההיסה ■ בתימה על ;רטנו ולא •תי' כמו .־שתי׳
יעל העדר בהא דחביס מזח .סר׳ .דס״ל מר/דהא .־לאו
מילתא רפשי׳/־ואי רחיצה הרכ.דנילף לה כה״ה וכמו
;שרצינודלג׳ אנו ,בעניותץ ה״ל .לאודועי' ולא  -לו' לה
.בשם מדן׳הב •י ־ ומה גם דאעיק׳ ררינא פייכא,כיון
דבש "ס• גופה :ה&רכו לאומץ וכמש"ל; ־.
וראיתי למדן .בשלט שם בק״זשב׳הא ראם
עושה<די;.לכבדו מוקר ע״כי׳ולכאויב
־' ?׳
•ק/ראמאי לא כ' ג״ב האי חיתירא דחכיכ ובמו דמי
•טפיה פי׳יך על סטור בזה  •.והן אפרן דלפי מה
•שתי' עלת-דמילתא ופשיטליהיא מ״ם לא •הוצרך
לכותבה.אכל לדזדןיק' ?יץ־דבלס היצדני למי׳ וגס
תגרן גופיה. .בכ־< לא ׳ב׳ לה אלא בדרך אפ׳ והין
;?נטעם האמור .א״כ אצנוא בשלט .חל״ל להלכה
בהידייל■ ואגב ראיתי לה' החביב בהגהת הטור
כאות לי של ודווקא כפעם א׳מתד כדי .לככרו
• אבל א,ח״ב אפי'־ לככרו ־•אסיר .על'ל ולא .ידעתי מנ״ל
יהא כיון ד?ש״ם:סתמא.א׳,דאם בשביל כבודו מותל
•ולא׳פלוג-רמן כץ פעם ללל׳ ■ גם כל הפוסקים
■ז ל בכל סתם • ואי־ משוס דה"ל מר דככר נודע
פעם א'בעיני הבריות •ולא יצטרך שוב להודיעו ק׳
דהא מי .לא־ .עסקינן רבפעם־ל :ימצאו אורחים
•פנים חי#ת ויצטרך <ב?להודי.עה .־ ואי■ רכימת
•ד ץ הלא כגמנא שלא *שתנו■ ׳האורחים .א״כ נתת
■דבריך לשיעורין וה״ל־דליפלעולית^בתרה :ונם ק״ק
לכאו לשיטתי׳ דמר דהשתא יאתית להכי ה״ל ג״כ
..לאלץבהאדחביבלכ כץלאללק, , .
< 1TrSמהא לא איי־ייא׳דבהא דכי״י לכסא יש
,מקו' לו' תכבי* הוי*ע ,עמדו .בפ״א אבל
כעניין החביב מ;ל מ"א -לל .בשניות .דטעם ההיתר
בכל זימבא א'היא .ואץ מקום לחלק .׳ועכ״פ אעיקדא

פשה

ת

?/זבינד׳-דלק על :מק ז״ל דנחית להק׳ על־ העור בזה
לללהללכעל'.דכ אלפס ואף את ׳ל דפשיטאעיץ
למ״ל עצמה-שם נאננדיומזה יגדל התימה־ על יב«*
6ןץ דסרלףדרביה א׳ מר־היתירא ראם לכבדו לל
'להמשךאבהריה וגם־׳מרן ה״ל לחזק קושייתו • מזה י
והי־א״ש ז״ל כמשך אחל הרי״ף כזה 1כ׳ סיקירא ראם
לכבדו ־יילללי־הא י ;רחע'יב' ואח־יו נמשך כט itfcS
ומה :שנאמר *־בדעת'־הדי״ף נאמר כדעת הרא״ש

• .
י ■ .׳ י •; יי 'י -י ■ ־ ודעמיה
1ח|י״הוית להר״ן י"לשל דכגמרא רלא מיתהל
^איכשזת מראה לו שהוא עושה כן לכבדו ־אכל אם
איט־ ־מתכוץ להטעותו כגון •שפתח החבית־ לצררך
עצמו־וסלח' הבר שבשכילו פתחי־־אץ לו להודיעו שלא
אסט¥א.׳ שלא יהא מטעהו אבל אם טעה מעצמו
איך זקוק .לו-עכ״ל והי׳ מההיא דמר זיטרא שתי'
איהי דקא מטעי נפמיה ונר' וודאי דככל מילי אם
כועס־מעצמי א״צ להודיעו ונימוקו עמו כזה־׳דוצל'
דלסדרביט ז״ל' .הנא משמעי ליה ־הכי מדכחב בכלל
לק כדי לפתיתי שבשביל נבורו פתח וכולי־ משמע
וודאי דאינו אסור 1א כשלבה מטעהו .ומפתהו
אבל אם ■הוא-כעצמו נתפתה וטעה לית לן כה •־
זגם.לעיקרהתמיהא של מרן נד׳ לו׳ רנפקא שפיר
;מכללות ד ק .שסיים ואפילו מלה  .א׳ של פיתוי ושל.
גניבת דעת ■אסור אלא שפת :אמת וריח נכון ־ולב
טהור .מנבל.עמל והיית עכ״ל ומזה משמע להידייא
ראם אין כוונתו לגנוב דעתו ואין בלבו עמל והיות
אלא טינתו לשמים׳ לכבדו כפני .הפריית דשרי:
וגם כסאדתביב דמעשיסככל יום שפיתח בשבילו
דאין כל חדש ולא שייך בזה עמל והיות לא עיכל ולא
מקצ׳ רלא הוצרכו ג״כ בזה לאודועי • וגס אפ׳ רנפקא
מעללא דדברי הרי״ף .שב' מפני .שמטעהי וגס• העיר
רב' לאסור לגנוב דעת שמראה ילו ■שעושה בשבילו וט׳
מש׳ וודאי דכגוונא שחביב עליווכלא״ה פתחלהפיתתא
ואל שייךגכיכתדעתבזה דשרי־ואפ׳דהיא גופהיהיתה
טינת דברי מרך הב י שב דמילת * רפשי היא ר ל
•  :ד. .דנפקא מכללית לק ובאמור•
 tP 1*3י :ראיתי לה׳ מרככת.׳ המשנה לל של ליישב
 ..תמיהת מרן ידמדברי רכיט שב'כרי לפתותו
וט' מש' שאם אינו לפתותו אלא לכבודו מיתי וט'

ע״ש והיינו כמי ;־שדייקנו אנן בעכייתק מסוף ר״ק •והצל
א' ומי׳ .לפתותו• דייקינן מעה היתירא שאם הוא
נתפתה מעצמו וכאמור * ודע דמ״ש שם ה' הנז' ככלל
ד״ק בכוונת דברי דבי׳ שאם פתח החביות ואודועיליס
שבשביל־ בטחי־ פתת וט ,ע״כ לאו דווקא כתב הא
דאודועי ליה דקושטא קאי דל־ יכינו כל הדא״ש
ודעמיה דאפל בסתם וכמ״ש איהוגופיה לקמן•

פרק ד
ג׳ וכמ

המטייל אחי אכילתו ה״ז מביא
דין
על עצמו חולאים וט' ע״כ כ״כ
לכאורה ל ממ״מנמראדמאן ראכיל ילא סו.י ד׳אמית
אין לר רעואה  /מראה דלל לרבי׳ ־דדכרי הש״יש בד*
אמות וכיוצא שהוא ־הילוך מעט אכל המהלך הרכה
מזיק לו ולכן נקט הכא המטייל דהתה טיול הוא
בקיליד

משרת משה עטיה ,יצחק בן ישעיה עמוד מס  22הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ירושלמי דר^זאי 8׳ף «י למראה

נחמד .־
wAj׳
׳ 7

• מהר״א בח״ס יצ״ל יתיר מימ*ז כז׳

ני״ב הלנות יוי״ט  coכע״ג זי׳
ר״ח אתרץ נלין הוא מימר מסס נו'
עיין נסער יאיר ת1ן נןונט׳ ע׳יז נתע'

•דל
*"

מ״ס אוח וא׳ו

׳

אתא עעלא אימי דר1ח והורי כיש״ס
נ״ב יל מלאכי ככללי ההיא סי׳ ץע״ו ־
’
" ני"•] נן אימת הייתוע עליו ט׳ נ״נ רייס
’ fnwmסל פרוטגמייא  €אייה זרש׳״י סייס
לשעודת^נחוי שנשאנאולה•ן1רץ נלשון
יון פרוטגמא.ועיין ת״ש הרב תהר״ש יפה נויןרא רנה
סלר שמיני פי״יאשי׳ נ׳

מח3י׳

מי שהיא ש 6לארומה מעשר של דמאי

מ׳ זלנריר״ש נמ״ס צא מצי צמגעט
"׳'
של ולאי נו׳ עיין ’כשפי לב מנין הנ*מ בהלנות
התמות רדיו עיא ועיין נשננ״הג חא״ח סי׳ תן״ו
< נהגנ״י אות ה"־
סירותיו מ נ ולין לתיש ח״ת נ״ג ו־׳ש בס׳
ח״ב תי&פת י לס שם דברי אתת 3יץונ׳
י
■ד״ן ע״ר
מלוי הוא צאתן נ1׳ * צ״נ הרלנ״ז על
1ן״רי
הרמנ״ס נפי״ב תה׳ מעשר ה״ס
מתני׳ לא יתנום בשנת לתני חתן נו' *
,
ניג ריש נע׳ מ״ר
יו״ט היא סב׳ וההיא ילפא ט׳נ׳׳נ מונף
נפי] לניצה די״ב ע״ני״ה אין תולינין

□יגי
ודא

חני

נו׳

־

<■

לא יסרב אלםנחביו לארמו כשעה שהוא
יודע שאינו רו5ה;א״ה הכי אתמר נת״ר
י
גמוליןדצ׳״ד ע״א ומתאי שד]ןץובלשו’<ב׳התלמוריס
לומר לא יסרב ארס כוי ולא׳ןאמדי אל יסרהג בחכר!
נליתינת אדסתסתע דצאשמועינן־ וזי׳ ]אתרי הל
גומר מין איש נץ אשה קאי כאישור׳ ןה לאונאת
מרים שהרי תצינו נצשון חזרה לשם ארס הוא צשו|
גולל נין איש כין אשהונרנתינ-בשרר גראפית ונר
ונהנה בראם וין־׳א את סתם • אלם וכתיב נתי ני
חעארת ארס צסנת בית נו׳ וצאצה רכים וצאו דקא
ללשון תורה הוא דמצינודשם ארס כולל •אישי זאשל
אלא אף גלשין תכתים כן ונמ״ש בפשיטות ההב ננן
חיי-נ^א״הסי ,ח״ל נסננ״י אויט אתאי דאמרי׳ממי
בנמל לונאי לזזןה אין אדם עושה• נעילתו נעילת
זנות דהיינו לנועל ולננעצת והיא גס היא אינה עושה
נעיצתה כעילה זנות וכן 'מוריש־יצרי• אצתיס כנתה

ארג פ״ת «״א .סי׳ ס׳נ ולתו״הר הגדול־ נמוהרי״א
ו״לגספרו .הנהיר חךל ח א״ה הנ״מ .שי׳ נ״ח ל] יר׳ל
הריראע״ש שלשון חניזיס הוא
k
ע״איע״ש
איו יאדס גו׳ וגסצישנא ד]אתי'ששה נעילתוכעילא
!נוח תורם ונא דן אי על הוגר ולא ע< הנהנה אש״ה
«״ל זיל ללאו לו?א איש אלא ס״ה אטה משום לסם
אדם מלל אישואשה ונמו סאשף ו}נץ נ-ז רני״ו
;חסידאנספר־ .סהצת יע]נ •!]ונשריש לשון אמציא

 nr*3לןי״תזנןונטריסמ״לנעגרזאםס יע״״ס ועיין
■בעפר סושניסלמי נמשכת ?מוכה •פ"! 6מיוס4ב»7ה
ושעתה א״לדתוז ארס דקאתי
אדם נו׳ v
ך<א למהות נתן לאשוה הנתוב אשז (? prאיסור

1ה יאל יה־נ נו׳ ניון דיאישיר אינאת רניים טניזש
חייניסאחד האיש ץאחד האשה וכת״ש הרב החינוך
ז״ל נסדר בהר שיי של״ח
האחור והדינר ת׳ם אני להרמנ״הז׳יל נפ״ב
ן£ן
מהלכות יפות ה״ז ולהטור נ חח ׳מ שי־רכי׳ח
זנמיצור פשך הרא״ש שלו ולמין נ שולחנו הטהור ׳01
 roשנולהו הכי רנוויזא פש׳ך להאידינא והשמיטו
חי׳ אלם לחני נבריי׳ ונתבו  kישרג לחנירו כו׳ דהא
"לפי .האמור חי׳אלה הי״ל להעתקם כצור״הנריי׳תשויס
דנפ]’ח לענץדינארשמעי׳מהת ישוי׳גהאי א׳יכרי׳וא׳
נןנוח ונדכתינגא וכייר להרי״ףולדרא״ם שהינתקו ג*כ
חי׳ אדם נלישנא לתניגניייתא ואפשר שהוא ונטעם
האמור גס תאי ד’נ;טו התלמודים נלישנייהו לא ישרן
ארס נחנרו אפשר דחעח נחנרו אתאלאס-יהי גוי
לותי דבל אישור זה אינו אלא לישראל אבל לנוי
צחנפו ליה אין אישור נ דניים וצמי״ש היב נייח ז״ל
סס פק״ז ועיין •נשפר צנ"הג ז״ל שם נהג"הט אות
’״ג « בי חןהנא׳ר שאסו׳לשרב לחנרו הואיל ויודע לו
סאינו עושת תשני שגונב דעתו להחוין לו טינה חינם
לשנוי שימן הלב הוא מפציר  bלכאורה ]־'צ אההיא
.עובדא למייתי ת״ר נחיליןפיץ יייז כמ"ש רני לרפנ״י
דציגך שעוד אצלי אי׳ל הן צהבו פניו׳ של יני א״ל
כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני ישראל
]לושים הס נרדמאתי שיני היה תדע שלא היה׳ רגיל
.דפנ״י ליהנות חשל אוזרים וכמ״ם יש"' ז״ל ותשים
צמו פניו ,כל כך נו׳ וכמ״ש כמדומה אתה סמורר
הנאה מי&ראל אני א" כ היגי זמין ליה ואתר שעול
אצלי דזה אסור לארחו כשהיא יורע שאינו רוצה־ \
אך אמנם נמעט ההתבוננות ל" ן כלל .והוא ש*איתי
צהישימ״ע ש ז שךח;סכתנ וזיל ונ?ל שד־וין־א צהפציל
נו ולהרבות שלא כנהוג הוא רא־הוי אכל לדני לו׳
פעה ראשונה ושניה בא ואכול עמי מוחי שאה לא
ירנרעמוכן תתבזה חניי־ו כפני הרואים שיאתיזי
מפני שפלותו נח נע לוחי כן כי אין הכל יודעים שאינו
סוער יע״ש ויועלה לפ"זימתיצא כיח  tהא דיני והוא
דאףשיויע  yoשאינו מועד• אצל שוש אדם אפוסשלא
היה רגיל יעב"' ליהנות משל אחיים עליו מיתר
נאור הוא לו נפעם ראשונה ושניה להחזיץו שיאכל
אצלו משוס דמשתמא צא עצר־ שהיה • ניניהם ןצי3
אנשים ואם ציז *אמר רני רצונך סעוד אצלי יאמירו
שא א מפני שפלומממנע לן<זי כן ני אץ הכל׳יונעישי
שאינו שועד א5ג אחרים ונמצא יתהני עיבדא הויא
 .פי-ע־זא •ליבד״י •השמ״ע י
עצתו״לליונח המייש ננ״ר שרר וירא
11
פ"נ'סי׳.ח׳ .נענין• לוט שזימן למלאכים׳

ה

ללתיג ויפצר נם .מאד דרסו גז״ל׳ הכנים נם אף זצר«ז׳
עי? דהיינו .שנעם' 5ננדם ודרשו מילת וינצי מטרידן׳
מ״ו יאף צרה וטעה דרשה.זו .שלא נפשט הכת'נ נ״ג׳
לאי נפשטיה שהפציר נם מאד .כדי שיבואו אל בי תל
זה אי• א!שי" ל' לעס'ה למאחר שהיה יויע לו^ו
כעצמו שאינו כדאי שית אכ זן; המלאכים אצלו טהרי,
הניר נהם שהס•חשובים כיותר ונמ״ש יבי טי 1לעיל'
סי׳ ז׳ אפילו,אעי כדאי ען?זו עצל את הירך וכלומר׳

תשני את הדרך.הראו?לננילפשועכ"זהס סידמינר
ואמה לא ני ברחי׳נליןא״כ איךיוכל לוט ענד-להפצי/ז

בעעס ראשונה

י שהך?;לוט• הי? ;ג.לו>1הן»1מלםנגמ£ר;^דו»
־ ׳ ישב נדר ף? שם אגשים »עתו וכיליי
.ס־ג
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י נחמיר «י ירושלפלררמאי 4ר < .למראה.. .ט־,./
ררג מהרס״י רל סס ג י״ר שלא תהיו כר וכיון שגץ
כלו שלא יתבזו מפני הרואים שיחשגוהו שתכני שסלר
ח״ו נמנע לחמר 11יהם שיבואו איל ביתו תשייה שייך
קצת ה שצרות וכח״ש ע״ס הסמ״ע ז״ל נרם להפציר
ומש״ה דרשי שמילת
מאי הא לא חצי עניד
בס מאד
,
נס
ויפצר פס מאד אינו כפשטיה אלא הוא נוטריקון
דהיינו שהבנים לו לעצמו אף וצרה ולא לשו׳ הפציה
ועיין  3שי׳ יר משה ז״ל שם ועט יר מעיהיב מ ית ני׳א
מאמר דאףלפוס סשטא יקלח א״ל ימאי להפציר גס
מאל ה״ח כי אץ להם בית אחרת והם.אמרו.ני נרחון
נליךוא״ב כפה׳ע אפשר למוהר להפציר פעמים רנות
אף שיודע שאינו רוצה להתאכסן אצלו ולוין

ולא

ירנה לו בתקרובת נשעה שהוא• יודע
שאינו מקבל תהו בתקרובת ידע דהוא
רחיץ 'הוא מטרחעלוי וניח׳הוה מפיך פילכיה
דשמאלא לימינא ופי׳ הרג מיהר״א לב ו״ל ידע להוא
רחיץ יודע הוא.שהוא כטוח לו ואוהב נאמן .ואפיה
הוא מטייח עליו באלו התקרובו׳ כלי להרברכטחינו•
נמצאת הוא תטריח אותי על חינסע׳יש י א"? מכאן׳
נראה תנואר דאש ,יהיה .דלא הוה אהובו ועכשיו
מטריח עליז כאלו התקרונזת נדי שיהיה אוהב וריע•
לו נכה״ג שאינו מטריח אוהו על חינם ,ודאי דמצי
להרבות נחקיונח נשעה שהוא יודע שאינו מקבל
אבל מתייר כחולץ דצ״ד ע״א משמע דל׳יש דנין הכי
ונץ הכי לא מצי להרבות בתקרובת שהרי סתת
קאמר ולא ירבה לו בתקרובת ויילע נו שאינו -מקבל‘
ומיהו ליו הוא׳
*■
וכן פסקו כל הפוסקים רל
ברנוי ונמ׳יש לא יינה צו׳ אבל נינר מועט ליה לן׳
גה> * ודע ילעולם אזלינן כתר ערך• הנותן דאי
לגבי נותן הוי דבר מועט אף‘ דלגני אמרים הוי•
הרמה אפי״ה מצי ליוון התחתנת ועיין בספ׳תטה
סמעון הנ״ת כה׳ חתנה ומחיצה נ הלהט סי׳ רמ׳יט׳
אוח ב׳ שנ׳יב למאי לחיצתו בענץ מחוס׳־י אחנה׳
בד״א ולא מצי לחוור נדבר מועט אכל נמחנ׳מרונה
פר ניע״ש וא׳יכ ה״נ יכווחא  %ותשו׳ הרשנ״א ז״ל
אציין הרג ז׳יל נעת לא מצאתיה י ומ״ש וניטשליס.
הוס מפיך סיצכיה נו׳ עיי נת״ד 3כוןראפ׳ המוכר
סירות דלג ע׳ב מפירוש רשנ"ס רל ,
אץ מוליכי׳ לבית האבל בכלי זכוכית
צנועה מפני :שהוא טוענו טענת חינם׳.
וחירש ׳תהר״א לב בכלי זכוכית צנוע וזה סבר שהיין .
הוא אלום ותזהיר כ״כ ובאמת הזכוכית היא שאצבע.
היץ .ותעתיי על אדמותיחו וזה מחויק צו טובין
חינס-זה שמניא הזכוכית טוען לאבל טוענו׳שיחזיק •
לו סונה בגל כ?ויו בחינם ע״ש י אייה והצאנח״ר.
צח״ק פיא אלו מנצחץ דרך ע״א תניא כראשונה.,
היו מוליכי׳ כר היו משקין .בנית האגל עשירים-.
1זכוקיתלנ$ה ועניים .בזכוכית צנועה 'והיו עניים׳
מתביישים התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צנועה
והיא הלכה
!
מפני לו ודך של עניים ע״ש
מסקה דהרחנ״ס נפי״ג תה׳ אבל ה״ו כתג ורל אין
חיציניו5עח.האנצ המאנל שתנרין אותו נו'.ואין •
משקן׳ בזכוכיתלצנה אלא נצנועה שלא לבייש את
העניים שאין יינותיהן טונות ונ״נ הטוי נחי״דסי׳
גןעייח * כני׳ *ת״ד לא חייש להא דאתה בירושלמי־"
ואפשר׳
*,
דעייז מחזיק לו טובת חינם
להסוות נ׳ התלמודים נא׳ תשני סניס הא׳ דמה.־ז
4החקינ .1שיהיו הכל משהין בזנונץז.
גצ$<. #ןעי״ממצ& היין זח עתידו על אדמומ'ת\

תני

שהיי מתוך כף תחזק לי טונח"״חזנם־ וכיליש כירךזו
אלא האי צבועה לקחני ננרייתא הנה הוא נשאך
מירר __________________________v . . .. ...

מיני צבעונים יצבע אדמומית נכלל עצ״ז סוים חן
אי הו
vW
לארעא (יל
סמא דקרע?
עיי התקנה ס׳נ?
והוא רכיון ד י
•י
!ס מניאים בזכוכית צנועה א״כ אף־שע־״י זה
וכולם
מידו היין על אדמזמיאו ענ׳יז איץנעלהאנל
מעמי
מחזיקוצו טובת חינה דניון דהוז־זינו הכיצהניאך
זיק
בכלי זהלינא למטעי ולהחזיק לי סיבת <תוצ!
ולעילם א״ל לאף ת״ר חייש להא לצא חצי' אייין־
צהטעו׳למיית משים ראתי להחזיק לו אונת חינ5
אלאליכאן אחי התקבה לא שייכא * וכןת־כואר נח*ל
גחולץ רלדע׳יא לת״רלא.ילך אלס לניתהאנל .
ובילו לבין המתקשקש וצא ימלאנו מיס תפניי־
שמטעהו לסזיר האבל שהוא מלא יין והי) הלנה'
 .י
׳ י ׳פסיקה כיעי׳ש
פהר-יץ ניטוך יתתקרי בכול
DiTPffl
היי כה היאה ני דברי
פיב שריג רל בתיי סנ״ב !0ן*א שכתב נל״ה בראשונה
ורלועוד .הרנה-יבריש תביאו נאותה נריית׳ שהיו'
עושים לעשירים־ וצא לעניים והיו עני?ם מחנדס״ס■
ומפני כנורם התקינו שלא לעשות לעשירים וכילס*
הניאה הרמגיים בה׳ אבל והטור ויבינו .השמיטוהו,
ואי לא נפל ,WV
ולא ידעתי למה עכ״ל
באלה הדברים אחריהמחייר ינעלם מיניה להטור׳
נסי׳שע״ח שפסקו וצא השחיטו כאשר יראה הראאל
־ '
א"ד׳ה״י וה״ל ׳
ציץ■ טעם להט מוליפין יין;
^1עיהרא■
נניח האבל ואי משום דכתע־
* י
ויין למרי נפש ואמריצן בעירוב? לה״ה ונסלתירץ•‘
ל׳יע ע־׳א א׳יר חנן לא נביא י? אלא לצחס אנליטי
גס לזה צריך צמזדע׳י צמה נאמח הדנר ין ה*$
היין ישמח לבב אנוש ולשמחה תה זו עושה לנשעת
אבלה אנלה ! -וכני ראיתי להיב נחלת פעמיך
בחצוה א׳ סי׳ ט׳ שנועש ,חזה זאתי מר טעה לשנת;
ורל אצאהעגיןהוא כי כ' 6יין הביא מושט
כי חזה סחטה ענבים ונתלה לאדם ולכך נותנץ,כונר
יין לנחם אכלים ולדבר על לכס ■<זלא'יאמי הא4לי

״״4

לכך מתנין כוס יין הוא כוס התרגלה אשר.סמ;'%
חזה ונחנה לארס הוא גרס מיתה כמות זס;כ'ן
מתרה א׳ לצליק ולרשע ני ה״יאגימה מל^ז .T2V
־

•י

כו׳ >ע״ש

•

׳־  /י •

.־•'

מ״ים כפשיטות ני פוט ייך^מ*־ט<ז
ן1קןיךן
׳לעולם כיי אוי׳ סחטה ענבים ,ונתנשא
לארס כר אתה ארזאה ׳ללאו־ כ״ע מולו• בה ^הרי;
חןיא .התם נסנהדר«) י״מ אומ* אוחו אילן ;שאצל
אל יהי ממני נשץטייזר ־;5ף:ר״י אואר<וטה היה כו"
ריע אזמר תאנה היה כו׳ והכי איתא נלין פט^כגי׳ז
ת׳ אלא לסם מוחלפת השיטנו ל.ר״מ אומה אטיס «*ו'
וריינפן ועוד חני איח דאמרי אתרוג היה
ושם לפי“ט׳סי׳ ח׳ ע״ס ויוקח תשריואייאאנו’#חטה;,
ענבים וניאדה לן ונתב הרב היפה ות״ש טיוטה עמי?,.
;
ד&׳יל מן׳יד לעיל עגלים הין
. ,לבסחלנןתהזא&.מי<ו»6א^<ילכאזמ
נמ״ר ני חוה

סחטה ענבים כר יצט

למפתש
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I

נחשד

*

*י

ירוסיל® .דר&ואי

<אערא יין לו'אציב א דרגי אגו יהא ותו קשה
1מאי דסשיז נשכיגא ח־ישא ונתב והלא דינא הוא
7איז מיתה נצא חטא כ.׳ והלא בשנת בתייר דנ״ה
ולא שש נאמר איפכא לקי׳״ל יש מיתה כל׳א חטאלהא
דברי רני אמי איחזתב מההיא ניייתא לארנע מתו
<עשיו שצנחש ומשיק ש״מ יש מיתה נצא משא

שתי״־המפרשים ז״ל צמרי הרא׳יש כס׳
nm,
וישלח וס׳שופטים כידוע אחל הרואה
דצא מתרצת א נהני לשעתו של הרג נח״ב כתוכן«
זולת מ״ש הרג מופת הלור נספר דבש לפי כמערכת
דליית אות היא כיעיש זע<יןעוד להרג נח׳כ מה
שמחלק בענץ זה ליש מיתה נצא חטא כמצוה ס״י
עי׳ ד׳ ועיין נש׳ תועפות ראם תעיס שעלה כמחשבה
<חצה בהביאך שוב הפילו ארצה מת״ש רש״י והי ריש
מסס ח״ל בשמואל שני ס״ח׳ והוא ת:חותא הובא
בילקוט שמואל שני סי׳ יו״ד לישי מלך מואב הרגו
וא״כ סתר לתיש מהריגת נילי אדם ונלומה מיתה
<זו ולאי ליתא בלא סשא דהרי ישי אני לול שהוא
אחד מאותם לחני בברייתא ל׳ מתו בעמיו של נמש
דצא היה נו שום חש א ועכ״ז נהרג בחרכ ע״י מלך
מואב כיע״ש ומיהו בעקר טעמא ליין צמרי נפש
>,
מי׳ר&״י לל שהוא לפכותי צע״ייהו יעיש ‘ t

תני

עיר שיש בס גויס וישראל הנוני׳ <־גובים
משל ישראל ותשל גזים ומסינסין עניי

ישראל ועניי גויה ומנקר'( חולי ישראל וחולי נויח
וסוברין מתי ישראל ומתי נ וים ומנחמץ אכלי ישחז
ואבלי גויס ומכניסיץ כצי גוים ובלי ישראל מפני
דרכי שלום  kאיה בלש להננאים נוכיש תפל גוים
כמי לכאורה א״ל להאי ברייתא הויא צבימהלכתא
טהרי הסהו הפוסקים ותכללסהרתייים כפ״חמהל׳
מתנות עניים ה״ט והמור נתי״ר סי' רנ׳יר לאשור .
לישראל לקח צדקה מנכרי כ פ־ ה ס יי א ומפקנא אית
5הו תת״ש כתיל נסנהלרי׳פרק ז״ב דכ״ו ע״ב אתר
ר״נ אוכלי ל׳א פסולי׳ לעדות ופירשיי והתוס׳להיינו
מקבצי צלמה מןהנוי6יע'ס זא׳יב הנא שהוא ע״י
לגבאים והפרנסים לאין לך פרהסייא גדולה מזו
דאסור * וכיון שכן היכיחני הגובים גוניס משל
ישראל ומטל גוים וכתחילת ההשקפה עצה במחשבה
לומר ״להא לאסור לישראל לקח צדקה מנכרי
נפרהסייא ה״ר כשהוא מיל הגוי ליד העני ישראל
דננה״ג דבר שאינו הגון הוא ואיל ביה טעתא שכתב
«ןא״ו דניוןדחציף כולי האי יחבל נמי שכר להעיד
טקר * אך אמנם כשהוא ע״י הגנאים כיון דלא תטי
ההנאה צילם אלא צאחיייאפשר ימותר ואין השולים־-
לעמת  »,ואינא קצת ראיה ממאי לאתרי׳ נת״ל
בנתדאסיק ד״י ע״ב איפרא הוימיו איתיה לסבור
חצכא שלוא ל׳ מאה דינרי לקמיה לרבי אתי ולא ‘
הבצינהו סדריצהו המיה לרבא וקנצינהו מטוס שלום
מצכית שמע ר״א איעפל אתר לית ציה כיבוש קצירה
משנתה ופרמ״י כשתכלה זכות סנילסויכש צתלומית
«
מעשה צדקה שלהם אז ישברו נו׳עיב

(HnWrf

אם איתא לאף כשהוא

הגנאים אף שהוא ערהמייא ליכא האי זיר״נ לששזל*
עיות הן * ושוב חויתי צאחורי־וראיתי אני לאין
משם ראיה כצל והץא דהאי לצא איקפל ר״א על
רבא ע"ז  kהית דמצי רכא לתפטר נפשיה דהאי
דקבצינהו מן הענ"ום אף שהוא גכרהסייא היינו
לפתש עניים שאינם יכולים להחיות את גבשינצדקה
טל יש׳״אל דככה״ג יכול העני גופיה לזבל ציפה
מהעכ"וס וכמו שמחלץ שם בהאי תימרא לר״ג ה,ןמ
בפרהסייא״־אבל כצינעא צא * ונערהסייא נמי צא
אתרן אלא לאפשר ליה לאיגזזוני כציגעא וקא תמי
נפשיה נפרהסייא׳ אבל לא אפשר ליה חיותיה הוא
יע״ם
כיון דיש; לו! מקום פטור כצי ’זה
מ&״ה לא קכיל על האי נחי אראתנס
באידך אישורא דכינוש קצירה כר לל״ש לן הכי אצא
בכל;גוונא אשור משוס ליש זכות לנכרי נהבלחו מחנו
ומאריך הגלות נזה תש׳י-ה הוא דאיקפל’בהאי ולא
באידך וכלאתק וצפיייז נמצא לעדיין איל לאף ע"■•
הגבאים איתא להא דר״נ למקבלי צדקה מהענויס
פסולים וא״כ קשה לשמוע בתאי לתני הנכאים גובים
משל גויס שהוא לצא כהלכתא וי״ל לגם הנא לברייתא
לקחני הנכאים גובים משל בוים כו׳ ותפרנשין עניי
ישראל כו׳ צארבכל עניי ישראל משת־גי אלא דוקא
בעניים לא ׳א להו צאיתזוני נצעע־ז לכנהייג נפשיה
מבד בפרהסיא לחיותיה הוא ותשו״ה גובים מינייהו
אך עדיין לא איפיק מאונשא מצל אידך איסורא וכי
צית ליה צ האי הנא ניכוש קצירה כר ואף יתצינו
צרנא דקיבל מהעברים מ’׳ת לא מציגו שחילקם לעניי
ישראל אלא דוק א לעניי א״ה וכלתשיק שם בגמרא *
ואילו כאןקתני סמוך ונראה מפרנסץעי.יי ישר^ ועניי
גויס למשמע למכללות הגביה שינו מישראל ומא״ה
משם מפרנסין עניי גויש ועניי ישראל ואין לומר
דשנא גבאים תהעני נופיה שהרי עיני ראו צהרב
הדרישה ז״ל שם שכתב לע״י הגבאי שאין לעצמו
ההנאה בקבלתו תמנו אינו יכול ליחנה לעניי ישראל
שהוא יגרום זכויז לנכרי מהמת אחרים משא״כ כשהוא
לעצמו דאע״ג שים לנכרי זכות בקבלתו ממנו ת״ת
מנח הנאה שצו שיהיה לו מעוין יכול לקגלממנויעי״ש

ע 5ידיי
למקנצי
ל״א לא
לגעוש

הגנאים ענייו אתרינן
$לקה מהעכ"ום פסולים לעדות א״כ איך
איקפדעצרבא אצא לוקא משום איסורא
^.צירה תשברנה כי׳ ולא מטוס ?פסלי לעדות במי לא

פיר

•«י למראת

יס<א משמעין מיו הגזים <ןנין^1א<«י; fc

והשתא

W

הרי

דהינא להוא ע״י הגבאים אינם יקולים

ליחנם לעניי ישיא ל כי ע״ב צ״ל יח״ש
מפרנסיין עניי ישראל בו׳ לאו ממעות הגויים הוא
ו1א עניי ישי!! ממעות נדבת יםר 11ועניי גויס מתעוון
גזים וישובים ומפני ל״ם והשתא צפי״ו ציכאלא משו*׳
פסול' עלות כיון ללאו אוכלי ל״א הם אצא מצדקו!
ישראל הם אוכלים ומשוס אילך לנעוש חצירה נמי
ציתא שהיי אין ישראל נהנים מהס אלא עניי גויס
וככה״ג לית זכות הוא להם ונעובלא דרבא ונהכי
א״ש מאי דליג בירושלמי מפרנסין ;עניי ישראל עם
עניי גויס בניי׳ ת״ל נגיטין פ׳ הנדקין סס״א ‘.נג״א י.
והוא דכיון לקחני הכא הגבאים גובים משל ישראל
ומשל גויס נו׳ צא מצי גריס בתר הבי מסרנסין עניי
גויים עם עניי ישראל משוס לאי הוה תני הבי הום
משמע לנזמן לאיבא ע׳י' ישיאל הזא ימתפרגסין.
עניי נצרישיהא לאייה לא והא למי האמור למה.
שמבין מהעברים אינו אלא לעי-יי גויס דוקא א״כ מאי
איכפת לן איי תפרנישין לעניי נוים אף .בלציכא עניי
ישראל כיון דממעית הנכרים הם אוכלים וכיון שכןצ*נ
עםמשאייככת״ד דלא קתני רישא דהכא הגנאית

גמקכראצא גר אמית תאתר$1$-

^פינסים עני£
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כד

ולפי״ז יתבאר היטב דברי הרמ״א ,דיש לומר דהרמ״א ז״ל לא סבירא ליה להחמיר כהרא״ש
ז״ל במקום שיש תנאי ברור ,וע״ב בדין דנתנו לו ע״מ להחזירו בסעיף ד׳ לא הביא
הרמ״א ז״ל דינו של הרא״ש ז״ל דצריך להחזירו לבעלים במתנה ,דביון שכל האומר ע״מ הוי
כאומר מעכשיו הוי תנאו קיים והמקבל צריך להחזירו לו מדינא ,ושפיר יוכל לצאת בו.
משא״כ להלן בסעיף ה׳ בנתנו לו סתם דהוא רק כאילו אמר לו על מנת וכו׳ ,ולא על מגת
ממש ,ע״ז שפיר הוכרח הרמ״א ז״ל להביא את דינו של הרא״ש ז״ל ,דצריך לחזור וליתנו
לבעליו במתנה כדי שיהיה של בעלים ויצאו בו ,דשם יהיה ספק גדול אם יכלו הבעלים עוד
לצאת בו ,מאחר שלא היה המתנה בתנאי מפורש העל מנת ,רק כל המתנה היה בסתם.
וע״כ רק אם המקבל גותנו מפורש בחזרה במתנה לבעלים ,רק אז הוי בודאי שלו ויכול לצאת
בו כנ״ל ,דלא יהא נרע מסתם מתנה שאחד מקבל מחבירו דיכול לצאת בו ,ודו״ק.

הגאון רכי משה הלברשטאם זצוק״ל
בעל שו״ת ׳דברי משה
ירושלים

דמות מופלאה של תלמיד חכם עצום .דיין מובהק ופוסק בעל שיעור קומה .מרביץ תודה לעדרים עדרים של תלמידים.
צדיק נשגב ובר אבהן קדישין .אדם המעלה אשר לבו פתוח לצרכי הפרנו והכלל .איש בר לבב שהקרין מהודו על הקרובים
ועל הרחוקים.

נולד בטשאקאווא שבגליציה ביום ח׳ בניסן תרצ״ב לאביו כ״ק אדמו״ר הרה״צ רבי יעקב זצוק־־ל אבד״ק טשאקעווע .מן
הרה״ק בעל הדברי חיים מצאנו זצללה״ה ושאר גדולי מצוקי ארץ .בשנת תרצ״ה ,בהיותו בן שלש שנים .עלתה משפחתו

לארץ הקודש לחונן עפר ציון .בה גדל כל ימיו .שקד על משנתו תחילה בת״ת ׳תורה ויראת ואח״ב בישיבת ׳בית אברהם׳
דסלוניס ,שס וכה לקנות דוני תורה ועבודת הי מפי מורו הרה״ק רבי מרדכי חיים מסלונים זצללה״ה ,בו דבק באותה עת
יחד עם חבריו ורעיו ש״ב כ״ק אדמו״ר רבי נפתלי צבי זצללה״ה מבאבוב ולהבחל׳יח הרה״צ רבי יעקב מאיר שנטר
שליטייא .אשר היו קשורים זה לוה בעבותות של ידידות נפלאה.

קשר נפשי עמוק היה לו עם זקינו הק׳ אבי אמו כ״ק אדמו״ד זצללה־יה משאץ אשר חיבבו מאד והרעיף עליו ממכמני

תורתו ,צדקתו וחסידותו .כן היה דבוק למאז־ במוך הק׳ נזהר״א מבעלזא זצללה״ה ,גאבייד טשעבין זצוקייל .כ״ק אדמו־ר

מסאטמאר זצללה״ה ולכל צדיקי הדור הקודם אשר העריצוהו והעריכוהו.
בהמשך .עבר לבני ברק ,לישיבתו של הגאון ובי שמואל הלוי ואזנר שליט״א .אשר בראותו בו כלי מחזיק ברכה חיבבו
עד לאחת .והרבה להשתעשע עמו בשעשועי אורייתא .כשהוא מאציל עליו מעולמה של מסורת ההודאה ופסיקת ההלכה.

עד יומו האחרון לא פסק הקשר התמידי ביניהם ,במשך יובל שנים היה הגו־״ס זצוק״ל מתקשר אל רבו זה בכל ערב שבת
לברך ולהתברך .כשהשיחה הנלבבת ביניהם הופכת עד מהרה לדיון הלכתי בשאלות העומדות על הפרק .לימים .משהפך

רבי משה זצוק״ל בעצמו לחד מגדולי הפוסקים בהעמידו בבית ההוראה שלו בירושלים מאות רבות של תלמידים מורי

הוראה מופלגים  -גס אז לא פג אותו קשר פנימי של רב ותלמיד חביב עם מורו ורבו הנערץ שליט״א .נראה לקמן עמי
קסג את ביטויי ההערצה המשתקפים במכתבו של הגר״ש ואזנר שליט״א).

אחר נישואיו בשנת תשי״ב המשיך לשים לילות כימים בהתמדתו העצומה ,כשהוא שוקד על תלמודו דבר יום ביומו עד

שעתיים אחר חצות ליל .וכבר לקראת השעה חמש לפנות בוקר הנהו שוב על תלמודו □בית המדרש .באותה עת קנה
תורה הרבה מט הגה״ק וט יהודהילע הורטץ זצללה״ה נח־זיקוב ומפי הגאון רבי פנחס עפשטיין זצוק״ל ,אשר ממט

להוראה ההוראה למעשה היתה הפרק המרכזי בחייו .בהיותו נחון במידה מרובה של סבלנות וסבו פנים יפות .משיב היה
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הלברשטאם זצוק״ל * נתינת צדקה בלי ידיעת המקבל
הגאון רבי משה

כה

במתיחת לאלפי שואליו סכל חובי היהדות ,אשר היו משחרים לפתחו להוועץ עסו ,אס בדבר הלכה ואס בעניני רפואה
ובמגוון תחומי חיים.
בשנת תשכ״ז נתמנה למורה-צדק בעדה החרדית .ובשנת תשנ״ז התקבל כחבר בית הדין .בקיאותו המופלגת בכל מכמני
תורה והלכה היתה לשס דבר ,כאשר כל משא אשרהובא לפתחו ,ויהי הקשה והסבוך ביותר ,נדון על ידו לעומקו חכה

למנמהבהיר ויסודי .מכל רחבי הארץ ומעבר לים היו מריצים אליו שאלות ובירורי הלכות .ועל כולם משיב היה בבהירות
מקצת דמקצת מאלפי תשובותיו בהלכה העלה על הכתב וכינסם בספר תשובותיו •דברי משהי.

היה מעורה מאד בכל עניני היהדות החרדית ובכל הנושאים העומדים על סדר יומה של היהדות הנאמנה .כעושה ומעשה
בגופו וזמנו הקדיש פרק נכבד לארגונים וגופים העוסקים בחסד ורווחה ,אותם הדריך וניווט .האציל מרוחו וסלל דרכם.
בנועם ונחישות.

מקום מיוחד נתבצר אצלו למפעלות החסד של בית דיסקין .הבית אשר יסד הגה״ק מהרי״ל דיסקין זצללה״ה וקרן היתומים
על שמו .בהיותו נמנה על נאמני הבית .היה מעורה לפרסי פרטים במעשי הצדקה .החינוך והחסד של הבית הגדול הזה

ובפעולות ההצלה והסיוע לאלמנות .יתומים תשברי לבב.

עלתה נשמתו הטהורה בסערה השמימה בשיא תוקף פעולותיו ביום כ״ח לחודש ניסן תשס״ו .והובא לקבורה במעמד
רבבות אלפי ישראל בהר הזיתים.

תודתנו לבניו הרבנים הגאונים שליט״א אשר המציאו לידינו תשובה זו בענייני הצדקה  -אותה מצוה אשר כל כך מסר

נפשו עליה במשך ימי חייו ,למען יהיו שפתותיו דובבות בקבר .מן השמים יבורכו.

*״״׳

נתינת ־צדקה כלי יידיעת המקבל
משה הלבדשטאם
חכר הכד״צ העדה החרדית
ראש ישיבת "דברי חיים' פשאקאווע
סח״ם שו״ת "דברי טשה'
פעיה״ק ירושלים תוככ׳א
וח' יואל  8טל5370514 .

las

בס׳ד

pi>f

שיכסו"ם אסקכ״ת ידידינו הנקלה והמכובד ,רודף צדקה וחסד,

רב המקמי לכלל ילמדם ,רווים ומוקיר רבנן ,קוסק בצ״״ב כאמונה,
מוכתר בנימוסין וקילו□לן ,בקל מדות הרומיות ,הנגיד ד.סמואר,

מוהי״ר מנחס מגדל מ ר ו כמר של י• ם "א אבי״י בקי"ת אנסווקרמקן יצ״ו.
אתר”קי כראוי.

יקרתו הניעני ,וע״ד השאלה שהציע לפני ,בנוגע לספיקתו בקופה של צדקה בארגון
"הצענמראלע" שמע״ב נר״ו נמנה לאחד מראשי הגבאים העושים ופועלים שם לש״ש
בעגיני צדקה וחסד ,כיד ה׳ הטובה עליו  -ונפשו בשאלתו ,באחד שנקלע למצב כספי קשה
מנשוא ,והוחלט לחזק את ידו מקופה של צדקה בדרך כבוד ,כי ברירא להו שהנ״ל לא יסכים
בשום פנים ואופן לקבל מכספי צדקה ,ואבן זה כמה זמן שעושים כן ,דהיינו שממציאים לו
מעות מקופת הצדקה בדרבים שונים באילו בדרך שמאן־דהוא נותן לו בהלוואה לחדש
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ולבסס עסקיו כמאז מימי קדם ,וכדומה ,ונשאלת השאלה באשר יצאו עוררין דאולי יש בזה
משום גניבת דעת ,ביון דידעינן בוודאות שהוא לא היה מסכים לקבל מעות אלו בשום אופן
אם היה יודע בי המה מעות מבספי צדקה ,ועד עכשיו כל הכספים שנתנו לו נשארו אצלו בי
לא היה בהם רווחים ,ועדיין רוצים להמשיך לחזק את ידו על דרך הנ״ל ,ומבקש מאוד בת״ר
לדעת הוריד הלבה למעשה אם זה נכלל שפיר במצוות צדקה ,ואין בזה משום גניבת דעת.

והנה כבר אמרתי למע״ב פא״פ כי לענ״ד שפיר עבדי ,ותבוא עליכם ברכה להמשיך בן
במעשי החסד והצדקה ,ואין בזה משום חשש דגניבת דעת ,וזה כמה הפציר בי מע״כ
להעלות ההברינז עלי נליון ,ברם עומס הטרדות בעבודת הקודש פעיה״ק דממו עלי מעכבים
בעדי ,ונדחה הדבר פעם אחר פעם ,ועכשיו לקחתי לי כמה רגעים להשיב בזה דברים אחדים
בקוצר אמרי״ם מפני חביבותא דמר ,ומפני חשיבות המצות ,ואכתוב הנלענ״ד בזה בם״ד.

הנה לכאורה היה אפשר ללמוד נידו״ד מהא דתנן במתני׳ ולמאי פ״דמ״ד) מי שקרא שם לתרומת
מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא יטלם בשבת ,ואם היו כהן או עני למודים
לאכול אצלו יבואו ויאכלו ,ובלבד שיודיעם ,ופסקה הרמב״ם ז״ל להלכה ובפכ-ג מהלכות שבת הנו״ז1

עיי״ש ,וא״כ הה״נ בנידו״ד צריך להודיעו כנ״ל.
מיהו נראה לחלק בזה ,דהנה בטעמא דמילתא דקיי״ל התם שצריך להודיעם ,פליגי בה
רבנן קמאי ז״ל ,דהנה הרמב״ם ז״ל בפיה״ט שם פירש ,דאם לא יודיעם והם סבורים
שמשלו הם אוכלים הוה ליה במאכיל אורחיו תרומה ומעשרות שהוא אסור ,והר״ש ז״ל פירש

דהוא משום רלפעמים הכהן טמא ואסור בתרומה וכמו כן העני שהוא לפעמים טמא ונמצא
מטמא טהרותיו של הכירו ,ולכן צריך להודיעם .ולפי הני תרי טעמי אין לזה ענין לנדון דירן
כלל ,דלא שייבא ביה טעמים אלו ,וממילא ליבא למילף מהתם דצריך הכא בגווני דנדון
רידן להודיעו שהוא מעות צדקה.

אמנם מצינו לרבינו הנר״א ז״ל בביאורו שנות אליהו שם דביאר דהא דתנן במתני׳ התם
שצריך להודיעם שהוא מאכילם תרומת מעשר או תרומת עני ,דאל״ה איכא בזה
משום גניבת דעת של הכהן או העני ,שהם חושבים שהוא מאכילם משלו פירות חולין,
והאמת אינו כן אלא דמשלהם הוא מאכילם ,דהיינו מפירות השייך להם ,דהיינו תרומה,
ולכאורה בזה איכא למימר דהה״ד בגדו״ד איכא משום גניבת דעת אם המקבל חושב שהוא
מאכילו מעות חולין והוא מערימו וגונב דעתו ונותן לו מעות צדקה ,ונמצא גונב דעתו וכג״ל.
והנראה בזה ,דהנה לכאורה כאשר נעמוד על שורש הדברים נראה דהכא לכו״ע ל״ש משום
גניבת דעת ,דהנה יסוד דברי הגר״א ז״ל דאתי עלה משום גניבת דעת ,נראה דיליף
לה מהא דהירושלמי הכא מייתי אההיא מתני׳ דילן הא דתגי לא יסרב אדם בהכירו לארחו
בשעה שהוא יודע שאינו מקבל ,והנה הא טעמא דהאי מילתא הוא משום גניבת דעת ,דהרי
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חבירעיסזיק לו טובה בחגם ,כיון שהוא אינו חפץ באמת שיבוא לאכול אצלו ,ולא הזמינו
אלא מכיון שיודע בו שאינו רוצה לקבל כלל ,והחל ככל הגי דאיתא בגט׳ וחולין צד ).דאסור
ליתן לגוי תרנגולת טריפה בתורת שחוטה וכו׳ דנמצא מחזיק לו טובה בחגם יעויי״ש ,וכמו״ב
למד דבמתני׳ דידן איכא משום גניבת דעת ,דהכהן או העני יחזיקו לו טובה בחשבם שהאכילם
פירות חולין דשוים טפי מפירות תרומה ,ולכאורה צריך ביאור אמאי שביק הרמב״ם ז״ל
להאי טעמא דגניבת דעת ,המבואר הכא לכאורה בירושלמי ,ופירש טעם אחר ,כנ״ל.

ואפ״ל בזה ,דס״ל לרמב״ם ז״ל דהכא במתני׳ ליתא משום גניבת דעת ,כיון דאיירי בכהן
ועני שהיו למודים לאכול אצלו ממילא ,וא״כ הרי בין כך הם כבר מחזיקים לו טובה
על שהוא מאכילם תמיד על שלחנו ,ונמצא דמשום ההיא פורתא דעכשיו מאכילם פירות
תרומה והם חושבים שזה פירות חולין ,משום ההיא הבדל פורתא שבין פירות תרומה לחולין
לית לן בה משום גניבת דעת ,ולכן מיאן הרטב״ם ז״ל לפרש דטעמא דמתני׳ הוא משום
גניבת דעת ,ואע״פ דבירושלמי משמע דטעמא דמתני׳ הוא משום גניבת דעת ,דהא אייתי
עלה ההיא סוניא דלא יסרב בהכירו וכו׳ וכנ״ל ,נראה לומר ,דס״ל לרמב״ם ז״ל דאין כוונת
הירושלמי לפרש בן דטעמא רמתני׳ הוא באמת כן משום גניבת דעת ,דבאמת באופן דמשנתנו
ליכא משום גניבת דעת ,כיון דהם למודים לאכול אצלו וכנ״ל ,רק אייתי לה דרך אגב ,והיינו
כיון דאיירו במשנתנו בענין אורחים מייתי לה נמי הך ברייתא דלא יסרב ,אבל באמת
טעמיהם חלוקין המה וכנ״ל ,והנה כי פירש לנכון בפירוש פני משה כאן ,וא״ש.

ודאתינן להבי נראה לענ״ד דבאמת ס״ל לרמב״ם ז״ל דבכה״ג ליתא לגניבת דעת ,כיון שאין
זה אלא דבר מועט ,דממילא מאכילם על שלחנו וכנ״ל ,וברם יותר מזה חזיתי
כתשו׳ מהר״ם שיק ויוה סי׳ רל> שכתב בתו״ד בזה״ל :אלא נראה דודאי זה שמחזיק לו טובה
אין בזה משום גניבת דעת רכך ראוי לו שגם עבור מעשר עני צריך להחזיק לו טובה וכר,
אלא דמיירי שמכניסן לתוך ביתו לאכול על שלחנו ,רעל זה הם מחזיקים לו טובה עבור
קורבא והכנסה זאת והוא באמת אינו עושה זאת אלא משום איסור שבת דאסור ליתן להם
לתוך ביתם וע״ז צריך להודיעם אבל בעלמא אי״צ להודיע עכ״ל ,מבואר מדבריו דהמאכיל
לעני מעשר עני לא שייך כלל גניבת דעת כיון דבין כך ראוי לו להחזיק לו טובה ,ולכאורה
צ״ע בדבריו ,דמה בין זה לההיא דחולין הנ״ל דאסור ליתן לגוי תרנגולת טריפה בתורת

שחוטה ,משום גניבת דעת ,וכן כל הסוגיא שם.

ואולי אפ״ל בזה ,דס״ל למהר״ם שיק דאיסורא דגניבת דעת איכא היכא שגונב דעתו בחנם
ממש ,דהיינו שעושה איזה אופן שההוא יחזיק לו טובה בחנם ממש ,וכגון בעובדא
דשמואל בגט׳ חולין שם ,שהיה צריך לשלם לנכרי שכר טרחתו ואמר למשמשו שיפייס את
הנכרי בתרנגולת ,והשמש נתן לו תרנגולת טריפה בתורת שחוטה ,וכאשר שמע זאת שמואל
הקפיד על כך ,משום גניבת דעת ,ולכאורה הוי דמי שויה של הטריפה כדי שכר טרחתו
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שהיה צריך לתת לנכרי בשכרו ,דאל״ה הרי הו״ל לשמואל להקפיד גם על גניבת ממנו של
הנכרי ,ומ״ט הקפיד עלה שמואל משום גניבת דעתו ,היינו מכיון דההפרש דאיכא בין שחוטה
לטריפה חשב הנכרי דיהיב ליה בתורת מתנה בחנם ,דלשכרו היה מספיק תרנגולת טריפה
כנ״ל ,נמצא דהגכרי החזיק לו טובה בחנם ממש על אותו ההפרש דאיכא בין כשרה לטריפה,
וה״ה במובא בירושלמי הכא ,במפציר בחבירו שיאכל אצלו בזמן שהוא יודע שלא ישמע
לו ביון שאינו אובל אצל אחרים ,הרי נמצא נמי דחבירו יחזיק לו טובה בחנם גמור ,דבאמת
אין לו שום רצון שיבוא באמת לאכול אצלו ,ובכה״ג הוא דאיכא משום גניבת דעת .אבל
היכא דלמעשה יהיב ליה מידי ,אלא דהטקבל יחזיק לו טובה יותר משום איזה סיבה שבדבר,
תו לא הוי בגדר גניבת דעת ,כיון דאי״ז בחנם ממש ,והרי ממילא צריך להחזיק לו טובה על

האמת ,לית לן בה שיחזיק לו ביותר מהנכון ,ומשו״ה ניחא היטב דבמאכילו תרומה בתורת
־־"חולין ,ליכא משום גניבת דעת ,כיון דעכ״פ כבר צריך להחזיק לו טובה על המתנות ,לא
איכפת לן שמחזיק לו טובה ביותר בחשבו שהן פירות ששוין יותר ,דהיינו של חולין ,וא״ש

דברי המהר״ם שיק בס״ד.
זאת התורה העולה מן המדוב״ר ,דהנותן פירות מעשר עני לעניים בתורת פירות חולין ,הנה
ד״ז תליא בפלונתא הגר״א והמהר״ם שיק ,דלפ״ד הגר״א איכא בזה משום גניבת דעת,
■י״ולפ״ד המהר״ם שיק אין בזה משום גניבת דעת ,והארכנו בביאור שיטת הרמב״ם ז״ל בזה.

נויעויין

פיהו

עוד במה שהארכנו בשו״ת דברי משה (סי׳ מט בענין כשמאכיל לאורחים מדברים
שהקילו בהם לכבוד אורחים אם צריך להודיעם ,ומשם תדרשנו לטובה].

נראה ,דבענין דנדון דידן לכו״ע שריא ,דהנה לא מיבעיא לפירוש הר״ש והמהר״ם שיק
הנ״ל הרי לא שייבא בכה״ג גניבת דעת ,אלא אף לשיטת הנר״א ז״ל הנ״ל נראה ,דדוקא

התם דיהיב ליה לעני כעשר עני בתורת פירות חולין ,איכא משום גניבת דעת ,היינו מכיון
שהעני יחזיק לו טובה בחנם ,דאיהו חשיב שנתן לו מתנה ,ובאמת לאו מידי יהיב ליה דהרי
הפירות ממילא הן מעשר עני ,ועי׳ מש״כ בזה בספר קובץ על הרמב״ם פ״ב מהלכות דעות
ה״ו יעויי״ש ,אבל בנדון השאלה דלפנינו ,הרי אין המקבל יורע כלל שנותן לו כאן מתנה,
ואין כאן כלל גניבת רעת דאיכא ביה גרירת ממון ,רהא אדרבה ואדרבה ,המקבל אינו יודע

כלל שצריך להחזיק טובה הרבה לנותנים שיש במחשבתם שיהיה הכספים עבורו במתנה,
ואיהו חשיב דרק בהלוואה יהבינן להו ,וצריך עוד להחזירם אח״כ ,ואינו מחזיק להם טובה
ככל הדרוש ,ובכה״ג פשיטא דלכו״ע לית לן בה.
וכטו״ב נראה דאין בזה כלל משום איסור שקר ואונאה ,והדברים משורשים בטור
רנס מי שצריך ליטול מהצדקה ואינו רוצה ליטול מערימין ונותגין לו לשם מתנה
דרך כבוד כאילו אינו מן הצדקה ואם אינו רוצה נותנין לו לשם הלוואה וכו׳ ואין נפרעין
ממנו אח״כ עכ״ל ,הרי מפורש נדו״ד דטב למיעבד הכי אף לכתחילה.
(יהד סי׳
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וךןי׳ינו הך דאיתא בירושלמי (שקלים פ׳ה ה״ס וכ״ה בויקרא רבא (לד א> אמר ר׳ יונה אשרי נותן
לדל אין כתיב כאן אלא אשרי משכיל אל דל זה שהוא מסתכל המצוה איך לעשותה,
כיצד היה ר׳ יונה עושה כשהיה רואה בן טובים שירד מנכסיו היה אומר לו בני בשביל
ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר טול ואת פורע מן דנסיב הוה א״ל מתנה היא לך
כדי שלא יהיה עליו פריעת חוב ,והיינו כנ״ל.

ודכירנא כי לפני רבות בשנים ראיתי ספר בכתב יד לגאון קדוש אחד עוד מתקופת האר״י
זי״ע ומפרש את הפסוק וכי ימוך אחיך והחזקת בו ונו׳ ,דפירוש הלשון מך הוא מי
שהוא עני מחוסר כל שהוא מציג ועושה את עצמו כאילו יש לו ואינו מחוסר כלל ,וציותה
תורה להחזיק ידו וכו׳ ,ומפרש בזה דברי החכם שלמה המלך ע״ה במשלי ,יש מתעשר ואין
כל ,דהיינו שעושה את עצמו לעשיר אבל באמת אין לו כלום ,והיינו מך ,ומסיק דאמנם
נוטריקון דימו״ך הוא י׳ש מ׳תעשר ו׳אין כ׳ל ודפח״ח ,והיינו ממש מציאות דנדו״ד.
עכ״פ בהא נחיתנא וסליקנא ,דשפיר עבדינן מע״ב והעוסקים בעבודת הקודש ,שמחזיקים
בההוא נברא דנחית מנכסיה בדרך בבור מקופת צדקה ,ואין שום בית מיחוש במאי
דלא טגלינן ליה שהמעות המה מכספי צדקה ,אע״פ שיודעים בוודאות שאילו הוי ידע מזה
לא היה מסכים בשום אופן לקבל דמי צדקה ,ואדרבה היטיבו בכך ,ומן הראוי להמשיך כן
עד שיברכו השי״ת למען יובל להתקיים בדרך כבוד ,וקורא אני עליכם במעשיכם זה ,אשרי
משכיל אל דל ,וכאשר נתבאר למעלה .ברם זאת למודעי ,אם כי באתי בזה למלאות בקשת
כבו׳ להשיב לו תשובה מאהבה בנדון דידן ,אבל בנונע להלכה למעשה למה לו להביא
ממרחק לחמו ,ואין לכם לעשות כלום אלא עפ״י הכרעת ופסקו של המרא דאתרא דעירבם
>
.
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המפוארה ה״ה יריד נפשי הגאון האדיר מרא דכולה תלטודא פ״ה מוהר״ח קרייזוירטה
שליט״א הגאב״ד והר״ם דאנטווערפען אשר בנוסף לגדלותו בתורה ויראה וכו׳ פקיע שמיה
לשם ולתהלה בעבוה״ק במעשי החסד והצדקה במרה גדושה באופן נפלא מאוד ,יברכהו

השי״ת בכטו״ם ,והיה כאשר יאמר כן יקום.
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נזר התורה  -יג קובץ עמוד מס (29הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

.

חובר בם"ד צ"י

נחום

בלאמו״ר משה יצחק אהרן שליט״א

שנת תשה"ט לפ״ק

יברוב

בעזה״י

מה אשיב לה׳ כל תגמולוהי עלי שזיכני להוציא ספר זה עתה במהדורה
שניה מורחבת ומתוקנת .והנה כבר מסרתי מודעה במהדורה הראשונה שחלילה
לפסוק מתוך ספר זה הלכה למעשה .כי ידעתי שלא הגעתי למדה זו לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא .והנני חוזר ומוסר מודעה זו בהקדמת מהדורה
זו שחלילה לפסוק הלכה למעשה מתוך ספר זה .ולא נתכוונתי בהדפסת
הספר אלא כדי להקל על המעיין למצוא מקורות נאמנים לעיין בהם.
ותפלתי לפני שוכן מרומים שאוכל להמשיך לישב באהלה של תורה
לעסוק בדברי תורה .והערב נא ה׳ אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך
בית ישראל .ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך
ולומדי תורתך לשמה.

התוכן
כלל א

כלל ב
כלל ג

כלל ד
כלל ה
כלל ו

כלל ז

יבואר על איזה סוג שקר נאמר בתורה מדבר שקר תרחק .ואיזה
סוג שקר אסור משום הין צדק .ומה שאסרו משום מחוסרי אמנה.
וקצת גדרי הרחקה .ושאיסור שקר הוא אף בלישנא דמשתמע לתרי
אפי .ובכתב ,וברמז .ועוד הרבה פרטים.
יבואר באיזה אופן מותר לשנות מפני השלום.
יבואר מה שהתירו לשנות משום קיום מצוות .ובמסכת פוריא
ואושפיזא .ועוד פרטים.
יבואר אם מותר לשנות להצלת ממונו ומפני הבושה ולמנוע צער.
יבואר דאיסור קבלת לשה״ר יסודו הוא איסור קבלת שקר.
יבואר כמה ציורים של שקר מגמ׳ שבועות דף ל׳ ול״א ,אשר יש
ללמוד מהם כמה הלכתא רבתא בחיובי הרחקה .גם יבוארו בו
קצת מדרגות של שקר בספור דברים בעלמא .עוד יתבאר דאסור
לדבר שקר אף אם כוונתו לגלות אח״כ את האמת .ועוד הרבה
פרטים.
יבואר מה שאמרו דמותר לומר דבר בשם חכם שלא אמרו כדי
שיתקבלו דבריו______ ,

כלל ח יבואר .איסור גניבת דעת.

כלל ט בכלל זה מלוקט הרבה ציורים בעניני שקר מש״ס ופוסקים.

שפתים

ניב

צג

כלל ח׳

בכלל זה יבואר איסור גניבת דעת.
ובו י׳ סעיפים.

א .אסור (א) לרמות את בני אדם במקח וממכר * או לגנוב את דעתם * ואחד
ביאורים

(א) לשון הרמב״ם פי״ח ה״א ממכירה .והנה
איסור גניבת דעת כתב הרמב״ם גם בפ״ב ה״ו
מהלכות דעות .וז״ל" :אסור לאדם להנהיג את
עצמו בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד
בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב
הוא הדבר שבפה ,ואסור לגנוב דעת הבריות

ואפילו דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי בשר
נבילה במקום בשר שחוטה ,ולא מנעל של מתה
במקום מנעל של שחוטה ,ולא יסרהב בחבירו
שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל ,ולא ירבה
לו בתקרובות והוא יודע שאינו מקבל ,ולא
יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן

חידושים

* או לגנוב את דעתם וכו׳.

כתב הריטב״א חולין צ״ד א׳ "ואיסור גניבת דעתו של גוי כתבו קצת

רבותינו בעלי התום׳ שהוא איסור תורה ,דנפקא לן מדכתיב לא תגנובו ולא תכחשו וגו׳ ,וכי כתיב בסיפא
דקרא איש בעמיתו דממעט הכותי ,ההיא אלא תכחשו ולא תשקרו קאי ,במקום שאין חילול השם

בדבר ,ודיקא נמי דלא כתיב מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהביה אתנחתא בלא תגנובו ,ואע״ג דלא
אשכחן גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב ,בכאן נכתב לא תגנובו סתם לכלול אף גניבת

ממון .ובתוספתא דב״ק (פ״ז ה״ג) איתא (שלשה) [שבעה] גנבים הם גדול שבכולן גונב דעת הבריות וכו"׳
עכ״ל .וכ״כ סמ״ג.

[והנה

ממש״ב דבכאן נכתב לא תגנובו סתם לכלול אף גניבת ממון .משמע דר״ל אף גניבת ממון

וכ״ש גניבת דעת דחמיר טפי .וכ״כ החת״ס בחידושיו בסוגיין צ״ד א׳ .וז״ל" :משום דקא גניב ליה
לדעתיה דבתוספתא יליף גניבת דעת מק״ו דגניבת ממון ,וכיון דגניבת גוי אסור וכו׳ כ״ש גניבת

דעתו ,כ״כ הראשונים בשמעתין" .והגר״ח קניבסקי בביאורו למסכת כותים סי׳ כ״ז הגיה דצ״ל "לכלול

אף גניבת דעת"].

והנה

יש ב׳ סוגי גניבת דעת במקח וממכר .א׳ שמוכר לו חפץ שיש בו מום בדמי חפץ שאין בו מום ומפסידו

עי״ז ממון ממש .ב׳ .שמוכר לו אותו בדמי חפץ שיש בו מום ,רק כיון שהלוקח אינו יודע שיש בו
מום ,הוא חושב שמוכר לו חפץ שאין בו מום בזול ויבוא להחזיק לו טובה בחנם עבור כך .וכמו
שכתבנו בביאורים סק״ב בשם הפרישה ,עיי״ש .ויש לעיין באיזה סוג גניבת דעת מיירי הריטב״א ,אם

דוקא באופן הא׳ שמפסידו ממון ממש ,בזה הוא דהוה גניבה דאין נפק״מ אם נכנם לביתו בהחבא
לקחת ממונו או שנכנס בגלוי וסותם עיניו של בעה״ב שלא יראה שגונב ע״י שגונב דעתו .אבל באופן

הב׳ שאין לו הפסד ממון לא הוה גניבה .או דגם באופן הב׳ שיחזיק לו טובה בחנם חשיב גניבה,

שע״י שגונב דעתו יחזיק לו טובה בחנם והרי זה כגונב מכיסו.

צד

ניב

הלכות איסורי שקר

שפתים

חידושים
ולכאורה מדכתב הריטב״א בתחלת דבריו "ואיסור גניבת דעתו של גוי וכו׳" משמע דבישראל בלאו איסורא
דלא תגנובו איכא איסורא דאורייתא ,והיינו ע״ב לאו דלא תונו (וכן משמע ביד הקטנה) והיינו באופן הא׳
שיש בזה אונאה ,אך מדהביא הריטב״א להתוספתא דקתני שבעה גנבים וכו׳ גדול שבכולן גונב דעת

הבריות ,ובתוספתא שם מפורש ציורים של גניבת דעת באופן שיחזיק לו טובה בחנם עיי״ש .וא״כ

גם הריטב״א מיירי בכה״ג ולפי״ז מה דמשמע מדברי הריטב״א דבישראל יש בזה גם איסור אונאה
צ״ל דגם בכה״ג אסור משום אונאה מדרבנן וכמ״ש הב״ח חו״מ סי׳ רכ״ח ,וצ״ע.
אבל דעת הגר״ז דמדאורייתא ליכא איסורא אלא באופן הא׳ שמפסידו ממון ממש שמוכר לו חפץ עם מום בדמי

חפץ שאין בו מום ,אבל גניבת דעת שעי״ז יחזיק לו טובה בחנם בלבד איסורה רק מדרבנן .ונראה

מדבריו דהוא מפרש כן בדעת הרמב״ם .והנה הרמב״ם הביא איסור גניבת דעת בב׳ מקומות בפי״ח
ה״א ממכירה וכמו שהעתקתי לשונו כאן בפנים ,וגם בפ״ב ה״ו מדיעות וכמו שהעתקתי לשונו בביאורים

סק״א .וע״כ מפרש הגר״ז דבהלכות מכירה מיידי כשעי״ז מפסידו ממון ממש וכאופן הא׳ [וכפירוש הא׳

שהבאתי בביאורים סק״ב] וזה אסור מדאורייתא [וכ״כ בקרית ספר שם דהוא מן התורה] אבל בהלכות
דעות מיירי באופן שאין הפסד ממון ממש רק שעי״ז יחזיק לו טובה בחנם וזה אסור רק מד״ס [היינו
בעכו״ם אבל בישראל י״ל דאסור מן התורה משום שקר עי׳ לקמן סעיף ח׳ ד״ה בפיו] .אבל צ״ע שהרי

הרמב״ם בהלכות מכירה מסיים בה וכתב "ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור" והיינו באופן הב׳
שגונב דעתו בדברים שיחשוב שהיטיב עמו ועי״ז יחזיק לו טובה בחנם [וכמו שמשמע בשו״ע סי׳ רכ״ח

שזו כוונת הרמב״ם] ודין זה הרי כבר כתבו בהלכות דיעות ,ועוד דהרי זה הוה מדרבנן ואמאי כתבו כאן
גבי גניבת דעת האסורה מן התורה.

גם לדברי הפרישה בפירוש הא׳ דגם בהלכות מכירה מיירי הרמב״ם באופן שאין הפסד ממון ממש רק
שיחזיק לו טובה חנם [וכמו שהבאתי דבריו בבאורים סק״ב] א״כ הדרא קושיא לדוכתה למה כפל דין
זה בהלכות מכירה.

גם בספר חרדים הביא איסור גניבת דעת בב׳ מקומות ,בפ״ה מצוה כ׳ מל״ת מן התורה .ובפ״ד מצוה
ל״ח מל״ת דרבנן .אלא דגבי ל״ת דאורייתא הביא גם ציורים של גניבת דעת שאין בהם הפסד ממש

רק החזקת טובה בחנם ,עיי״ש.
וע״כ נראה דודאי גם בדבר שיש בו החזקת טובה בחנם בלבד אסור מן התורה דגם זה חשוב גניבה ,אבל בהלכות
דעות מיירי הרמב״ם אפילו כשאין החזקת טובה חנם ,ואפ״ה אסור .ולאו משום איסור גניבה נגעו בה,
אלא משום איסור שקר כמו שמדוקדק מלשון הרמב״ם שם .וכן נראה מדברי רבינו יונה בשע״ת ש״ג

מאמר קפ״ד שכתב בזה״ל" :החלק השביעי מי שמתעה את חבירו שעשה טוב עמו או שדיבר טוב

עליו ולא עשה ,אמרו רבותינו אסור לגנוב דעת הבריות .והנה החטא הזה חמור אצל חכמי ישראל
יותר מגזל עכו״ם [כצ״ל וכ״ה בגי׳ ישנה] יען וביען שפת שקר אשמה רבה ,ונתחייבנו על גדרי האמת

כי הוא מיסודי הנפש" .ור״ל דאפילו למ״ד גזל עכו״ם מותר כאן אסור משום איסור שקר[ .והיד הקטנה
פירש כוונת רבינו יונה דאף למ״ד גזל עכו״ם מותר מ״מ גניבת עכו״ם אסירה וכדמשמע דעת הרמב״ם (וכמ״ש

גם הגר״ח ז״ל מוולאזין בשו״ת חוט המשולש סי׳ י״ז בדעת הרמב״ם) ולשון רבינו יונה לא משמע כן.
גם בספר ארחות צדיקים משמע שמפרש כמ״ש] .וא״כ כיון דאיסורו משום שקר נראה פשוט דאסור

א^ בלא החזקת טובה חנם ,רק דכשיחזיק לו טובה חנם האיסור משום גניבה ובלא החזקת טובה חנם
האיסור משום שקר[ .ויש הרבה נפק״מ בין איסור זה לאיסור זה דאפילו במקום שמותר איסור שקר לא
הותר איסור גניבה].

עוד י״ל בדעת הרמב״ם עפ״י מה דמשמע בט״ז יו״ד סי׳ ק״כ סקי״א דדוקא כשגונב דעתו ע״מ שיחזיק
לו טובה חנם אסור ,אבל אם אינו מכוין ע״מ שיחזיק לו טובה לא הוה בכלל גניבת דעת ,וא״כ

י״ל דבהלכות מכירה מיירי במכוון לכך ובהלכות דיעות באינו מכוין לכך.

ויתכן עוד דגם באופן שיחזיק לו טובה חנם לאו דאורייתא הוא [וכדעת הב״ח וכדלקמן] אלא מדרבנן
ומשום איסור גניבה נגעו בה .והב״ח סי׳ רכ״ח כתב דאיסור גניבת דעת כשיחזיק לו טובה חנם הוא משום

אונאה [ואף בעכו״ם דבעלמא לא אסרו אונאה אפילו מדרבנן כאן אסרו עיי״ש טעמא] וכן משמע קצת בטור
שהביא דין זה בהלכות אונאה.

ניב

כלל ח

שפתים

צד.

* עובד כוכבים ואחד ישראל שרים בדבר זה( .ב) * היה יודע שיש
ביאורים

כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא
בזה .ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת
דעת אסור .אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור
מכל עמל והוות" .ועי׳ מש״ב בזה בחי׳( .ב) ר״ל
שאם יש לו חפץ שיש בו מום ,ואילו לא היה
בו מום היה שוה מאה ועכשיו שיש בו מום
שוה חמשים ,לא ימכור לו אותו במאה ,שהרי
זה כגונב ממנו ממונו ,אע״ג דבכה״ג בלא״ה
אסור משום אונאה ,קמ״ל דיש בזה גם איסור
גניבה[ .כך פירש הפרישה בפי׳ הב׳] .א״נ דמיירי
אפילו אינו מטעהו בשוויו דנותן לו בזול טפי
כפי ערך המום ואפ״ה אסור .כי הקונה חושב

שמוכר לו חפץ בלא מום בזול ומחמת כן יחזיק
לו טובה בחנם ,ובכה״ג ג״כ אסור משום גניבת
דעת כדבסמוך שכתב ואפילו לגנוב דעת הבריות
בדברים אסור וכמו שיתבאר [כך פירש הפרישה
בפירוש הראשון ועי׳ בחי׳ .וכ״כ המהרש״א
לענין לא ימכור לו עור בהמה מתה בחזקת שהיא
שחוטה עיי״ש .וכן מבואר בתוספתא דב״ק פ״ז
ה״ג דאסור לחנווני לעשות מדותיו שקר ,וימכור
לקונה במרה זו ,וכדי שלא להפסיד לקונה יוסיף
לו עוד תבואה ,דאע״ג שאין בזה הפסד מצד
המרה ,אבל מ״מ הקונה יחשוב שהוא נותן לו
בחנם יותר ממה שקנה ממנו ויחזיק לו טובה

חידושים
* ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל שוים בדבר זה .לכאורה נראה דגניבת דעת שגורם הפסד ממש

דחשיב גניבה ממש ,אסור גם לעכו״ם לעשות כן דהוא מצווה על הגזל ,ולפי״ז יש לפרש כוונת הרמב״ם כאן

שכתב ואחד עכו״ם וכו׳ דהיינו דגם עכו״ם מוזהר ע״ז .ואף לפי פירושו השני של הפרישה דמיירי

רק שעי״ז יחזיק טובה חנם ,י״ל דגם זה אסור לעכו״ם דהרי זה ג״כ גניבה מן התורה .אך ראיתי
בשו״ת מחזה אברהם סי׳ ט״ו שכתב דגניבת דעת בכה״ג שיחזיק לו טובה בחנם אפילו להריטב״א

דהוה דאורייתא ,ה״ט דאסור משום שלא נרגיל את עצמינו במדות גרועות ולא משום ממון זולתו,
ומה״ט כתב דלעכו״ם מותר בכה״ג (דעכו״ם לא הוזהר אלא על גזל שבין אדם לחבירו ולא במה שבין

אדם למקום) [ומה״ט כתב גם דאע״ג דאין עשה דוחה ל״ת שבין אדם לחבירו מ״מ איסור גניבת דעת
דהוא רק ל״ת שבין אדם למקום דוחה] ואין דבריו מוכרחים.

* עובד כוכבים וכו׳ .במהרש״א חולין צ״ד א׳ הקשה על מאי דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות אפילו
דעתו של עכו״ם .הרי טעות גוי שרי ,ושמואל גופיה אמר לה בב״ק קי״ג ב׳ ,אע״פ שכשמטעהו הוא גונב

דעתו .ותי׳ דהיינו דוקא באינו משקר לו בדיבורו אבל הכא שמכר לו בתורת שחוטה וכו׳ אסור .מיהו כל זה
לדעת רש״י דס״ל דלא אסרו גניבת דעת אלא בדיבור עי׳ בביאורים ס״ק כ״ב .אבל התום׳ ושאר פוסקים
הרי מסקי דאיסור גניבת דעת הוא אפילו בלא דיבור וכמ״ש תום׳ שם ע״ב ד״ה אינהו[ .וזו כוונת

המהרש״א גופיה במה שציין לדברי רש״י ותוס׳ הנ״ל עיי״ש] .וא״כ לדברי התום׳ אכתי קשה קושיית
המהרש״א.
י אך באמת דדבר זה כבר עמדו עליו הראשונים ז״ל דהמרדכי פרק בתרא דב״ק סי׳ קנ״ח כתב דהא

דאמרינן דטעות עכו״ם מותר היינו רק בטעה מעצמו ,אבל להטעותו אסור דהא גניבת דעת עכו״ם

אסורה .אבל הטור חו״מ סי׳ שמ״ח כתב דאפילו להטעותו מותר .והובאו ב׳ דיעות אלו ברמ״א שם ס״ב

עיי״ש .וצ״ב במאי פליגי ומ״ט דהטור.

* היה יודע וכו׳ .עי׳ בביאורים מש״כ בפירוש הראשון .ולפי״ז מיירי ביותר מכדי אונאה דבפחות מכן
הרי מקח קיים .אך לפי מה שנסתפק הרא״ש בפרק הזהב סי׳ כ׳ לומר דאף בפחות משתות אסור משום

אונאה אלא דהלוקח מוחל ,א״כ י״ל דגם איסור גניבה יש בזה .וכ״ש בעכו״ם שאינו מוחל אפילו על

פחות משוה פרוטה .עי׳ סנהדרין נ״ז א׳.

והנה בביאורים הבאנו בשם הפרישה ב׳ פירושים .ובסמ״ע כתב דמיירי בדליכא אונאה .ויש לפרש דבריו כעין

צו

ניב

הלכות איסורי שקר

שפתים

בממכרו מום * יודיעו ללוקח( ,ג) ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים * אסור.
ב .כיצד (ד) * לא (ה) יסרהב בחברו שיסעוד עמו (ו) והוא יודע שאינו סועד .ולא
ביאורים

חנם]( .ג) ר״ל שלא בדרך מקח וממכר אלא
שבדבריו גונב דעתו שיחשוב שעשה עמו טובה
ועי״ז יחזיק לו טובה בחנם( .ד) לשון השו״ע
חו״מ סי׳ רכ״ח ס״ו .וכתבו האחרונים דדין זה
דלא יסרהב וכו׳ וכן כל גניבת דעת שבדברים,
לא אסרו אלא בישראל אבל לא בעכו״ם .דדוקא
במכר אסרו בעכו״ם ,ועי׳ מש״כ בזה בחי׳ .וכתב
הרא״ש סי׳ י״ח דתשלום שכירות הוה כמכר

ואסור אף בעכו״ם .ועי׳ דברי חמודות( .ה) לא
יפציר בו ,הואיל ויודע שלא יעשה [ר״ל שיודע
שאינו רוצה לארחו שאילו היה בא לאכול עמו
לא היה מפציר בו ,הגר״ז] .משום דגונב דעתו
להחזיק לו טובה בחנם כסבור שמן הלב מסרהב
לו כן ,רש״י .ומדקאמר "לא יפציר" משמע
דדוקא להפציר אסור שהוא שלא כנהוג אבל
בלא הפצר מותר לומר לו פעם ושתים בוא ואכול

חידושים
מש״כ בפרישה דליכא הכא הפסד כלל ,או דר״ל דמיירי ביש מקצת אונאה ולא שיעור אונאה דליכא איסורא

משום אונאה ומ״מ אסור משום גניבת דעת ,והוא פירוש שלישי[ .וכן משמע בלבוש דמיירי שיש אונאה
אך לא כשיעור אונאה .והביאו בדברי חמודות בחולין פ״ז סק״פ וכתב עליו דלאו דוקא אלא אפילו
בליכא הפסד כלל עיי״ש].
* יודיעו ללוקח וכו׳ .כתב בא״ר סי׳ קנ״ו "המוכר אל ישבח ביותר המקח והקונה אל יגנה ביותר"

ונראה דרצה לומר דאפילו אם המוכר יגלה ללוקח מומי החפץ ,אל ישבח את המעלות שבו יותר מדאי,

שעי׳ ז הוא משכיח מהקונה את החסרון ,וגם זה אסור .וכן הלוקח כשרוצה שהמוכר יוריד מדמי החפץ אל
יגנה ביותר את החסרון שבו .עוד י״ל כמ״ש היעב״ץ (במגדל עוז עליית ד״א פ״ד) וז״ל" :דרך ארץ הסוחר
בסחורה ,כשימכור סחורתו ,לא ישבח אותה (גם לא יטיל בה מומין יותר מדאי ויסלף מום בין המומים)
וכשיקנה לא יפליג בגנותה (הא מעט שרי דכתיב (משלי כ׳ י״ד) רע רע יאמר הקונה) וכו"׳ .והיינו שאף

שאומר רק האמת אין זה ממדת דרך ארץ למוכר לשבח סחורתו ולא ללוקח לגנות יותר מדאי.

* אסור .כבר כתבתי לעיל סעיף א׳ ד״ה או ,דאע״ג דמבואר ברש״י בסוגיין ובפוסקים דאיסור גניבת
דעת הוא כשעי״ז יחזיק לו טובה חנם היינו דבכה״ג יש בזה משום איסור גניבה מדאורייתא או מדרבנן
לכל חד כדאית ליה ,אבל אף בלא החזקת טובה חנם ,אסור גניבת דעת משום איסור שקר .ועי׳ עוד
לקמן סעיף ח׳ בחי׳.

ביו״ד סי׳ ק״ב הביא הש״ך סקי״ט בשם מהרי״ל דמי שיש בידו משכון של עכו״ם לא ישתמש

בו דהוה גניבת דעת דאסור אף בשל עכו״ם ,אך לא נהגו כן ,וכתב הש״ך דהטעם שלא נהגו כן
ומשתמשים במשכון "דס״ל דאין בזה משום גניבת דעת העכו״ם מה שמשתמש בו" .ולכאורה כוונתו
כמ״ש ישם הט״ז דבכה״ג שהחפץ בידו בשביל הלואתו הרי אם ירצה יכול להשאיר הכל ברשותו דהפקעת
הלואתו מותרת ,במקום דליכא חילול השם ,וא״כ לא שייך בזה איסור גניבה ,דרק כשמטעהו שיחזיק לו

טובה בחנם הרי זה כגונב מכיסו משא״כ בכה״ג[ .וכן משמע מדברי החק יעקב או״ח סי׳ תע״ב סק״ד
דכוונת הש״ך כדברי הט״ז].

ובישועות יעקב חולק על הט״ז וס״ל דבכה״ג חשיב נמי גניבת דעת [דכיון דמשתמש בשל העכו״ם שלא

בידיעתו הרי זה גניבה] ומה דלא נהגו כן משום דודאי אין העכו״ם מקפיד על שמשתמשים בזה פעם ושתיים
עיי״ש.

ובמ״א סי׳ תע״ב סק״ב מפרש דהמהרי״ל אסר משום שואל שלא מדעת ומה שלא נהגו משום דאינו מקפיד
על פעם ושתים .ובח״י השיג עליו עיי״ש.

* לא יסרהב וכו׳ .הנה נחלקו הראשונים אם מה שאסרו גניבת דעת בעכו״ם הוא דוקא במכר או גם במתנה.

ניב

כלל ח

שפתים

צז

ביאורים

עמי אע״פ שאין דעתו שיאכל עמו ,כי אדרבא
אם לא ידבר עמו כן ,יתבזה חבירו דהרואים
שנכנס ויוצא ואין מכבדו לומר לו בא ואכול עמי
יאמרו שהוא מפני שפלותו ,כי אין הכל יודעים
שנמנע לומר כן מפני שיודע שאינו סועד ,סמ״ע.
ור״ל דבפעם אחת ושתים כיון שרגילים בכך,

וכולם מכירים שאומר כן ממנהגו של עולם אין
כאן גניבת דעת ,שלא יחזיק לו טובה בחנם
בשביל כך [זכר יהוסף סי׳ ע׳ עי׳ לקמן כלל
ט׳ סקט״ז] ומה שיחזיק לו טובה בשביל הכבוד
שנתן לו שהזמינו כדרך העולם אין זה בחנם [עי׳
בהגר״ז]( .ו) ואילו היה סועד לא היה מפציר

חידושים
דהתוס׳ חולין צ״ד ב׳ ד״ה אמר ,כתבו דדוקא במכר אבל במתנה מותר ,אבל בשם ר״ת כתבו דגם במתנה אסור.
[וכתב בספר קובץ על הרמב״ם פ״ב מריעות ה״ו דלדעת תוס׳ דבמתנה לא אסרו ,ע״כ צ״ל רהא דאסרו

בההיא דלא יסרהב אע״ג דהוה כמתנה ,היינו דוקא בישראל ,ומדרבנן ,אבל בעכו״ם לא אסרו].
ופסק הטור בשם הרא״ש כר״ת [מדהביא הרא״ש דברי ר״ת באחרונה] .גם הר״ן כתב כר״ת .וכן פסק

ביש״ש וכתב שכן היא דעת הרי״ף והסמ״ג שכתבו איסור גניבת דעת בסתמא ולא חלקו בין מכר
למתנה.

אבל הש״ך יו״ד סי׳ קי״ז סקי״ג פסק דבמתנה מותר .ודקדק כן מלשון השו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח והרמ״א

ביו״ד שם ,שכתבו "לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום שחוטה" דמשמע דוקא מכירה ולא מתנה [ולשון
זה הוא גם לשון הרמב״ם פ״ב מדיעות] וכן דקדק עוד מלשון הרמב״ם שהובא בשו״ע יו״ד סי׳ ס״ה
סי״א דלא אסר לתת לעכו״ם ירך חתוכה אלא משום שמא יראה ישראל שנותן לו ויחזור ויקנה מהעכו״ם

ולא אסר משום גניבת דעת .אע״כ דבמתנה ליכא משום גניבת דעת.
והטעם שפסקו בזה לקולא אע״ג דהרבה ראשונים מחמירים בזה ,יש לומר דס״ל דאיסור גניבת דעת
כשיחזיק לו טובה חנם דרבנן הוא ואזלינן לקולא [או דדוקא במכר אסור מן התורה אבל במתנה לאו

דאורייתא וכנ״ל בשם ספר קובץ] .וכדברי הש״ך פסק גם החכמת אדם סוף כלל ס״ט.
והנה היש״ש פרק גיד הנשה סי׳ י״ט ,כתב בדעת הרמב״ם דס״ל כר״ת שהרי באותה הלכה שכתב דאסור
לגנוב אפילו דעת עכו״ם הביא גם ציורים של גניבת דעת במתנה ,כגון ההיא דלא יסרהב כמבואר בדבריו פ״ב

מדיעות .ובספר קובץ על הרמב״ם תמה עליו ,שהרי הרמב״ם דקדק וגבי לא יסרהב כתב לא יסרהב "בחבירו"
דמשמע הא בעכו״ם שרי[ .גם בשו״ע סי׳ רכ״ח סעיף ו׳ הוסיפו תיבת בחבירו במוסגר וכנראה שזו הוספת
הרמ״א] .ואע״ג דאין זה סתירה לדברי היש״ש ,די״ל דהעתיק לשון הגמי מ״מ גם ראיה לא הוה ,אך
י״ל דלא לדברי הרמב״ם אלו נתכוון היש״ש אלא לדבריו בפי״ח ממכירה ,שכתב בסוף דבריו ואפילו
לגנוב דעת הבריות בדברים אסור ,והיינו ההיא דלא יסרהב ,אע״פ שכתב בתחלת ההלכה דגם דעתו של

עכו״ם אסור ומשמע דבכל האופנים שהולך ומונה אסור בעכו״ם [אך לפמש״ב לעיל ד״ה ואחד ,י״ל

דאין כוונת הרמב״ם בתחלת דבריו לומר דגם דעת עכו״ם אסור לגנוב עיי״ש] .גם לפי׳ הב׳ שהבאתי

בביאורים סק״ב בשם הפרישה מוכח מדברי הרמב״ם כר״ת.
ומעתה לכאורה דברי הרמב״ם צ״ב דסותר עצמו ,דמהלכות מכירה משמע דס״ל דאסור אף במתנה בעכו״ם,

כדקדוקו של היש״ש ,ומהלכות דיעות שכתב שם לא ימכור וכו׳ וכן בהלכות מאכלות אסורות משמע דס״ל
דבמתנה מותר וכמו שדקדק הש״ך.

והנה בעיקר דברי התום׳ שחילקו בין מכר למתנה צ״ב מאי נפק״מ .והנה התוס׳ כתבו בזה״ל" :דדוקא
במכירה הוא דאסור לפי שהעכו״ם נתן מעות בתורת שחוטה אבל בשולח דורון לא חיישינן" ולכאורה
כוונתם דדוקא במכר אסור דמפסידו ממון ממש והיינו באופן שמוכר לו חפץ שיש בו מום בדמי חפץ
שאין בו מום ,אבל במתנה דאין הפסד ממון אלא מה שיחזיק לו טובה חנם לא אסרו בעכו״ם ,ולפי״ז

אף במכר כשלא יהיה הפסד ממש רק שעי״ז יחזיק לו טובה חנם מותר.
אך בב״ח סי׳ רכ״ח מבואר דבמכר אסור בעכו״ם אף כשעי״ז רק יחזיק לו טובה חנם ,וכן משמע ברא״ש

שכתב לדעת התום׳ דהא דאיקפיד שמואל אשמעיה דפייסיה למבריה ,משום דהתם כעין מכר היה ,וכוונתו

דמה שפייסו לעכו״ם לאו בתורת מתנה נתן לו ,אלא בתורת פרעון חוב שחייב לו על שכירותו ובכה״ג

צח

ניב

הלכות איסורי שקר

שפתים

(ז) ירבה לו (ח) בתקרובת (ט) והוא יודע שאינו מקבל( .י) ולא יפתח חבית

(יא) הפתוחות לחנוני * וזה סובר שפתחם בשבילו ,אלא * צריך להודיעו שלא
ביאורים

בו [הגר״ז]( .ז) גם בזה דוקא להרבות אסור
אבל פעם ושתים מותר ,סמ״ע( .ח) ששולח לו
דורונות( .ט) ואילו היה מקבל לא היה מרבה לו,
הגר״ז( .י) אפילו שאינו אומר בפירוש שפותח
בשבילו אלא בסתמא ,דלא הו״ל לאסוקי אדעתיה

שלא בשבילו הוא פותח .תוס׳( .יא) בגמ׳ איתא
"ולא יפתח חביות הנמכרות לחנוני" ופרש״י
"כל חביותיהם מגופות היו ,וכשבא אדם חשוב
אצלו ,פותח לו חבית להשקותו יין חזק ,ואם
מכר חבית לחנוני שלמה ועדיין היא אצלו לא

חידושים

חשיב מכר ,ועי׳ ד״ח ,והרי שם לא היה הפסד ממש אלא שנתן לו בשר טריפה בחזקת שחוטה ,ויש
כאן החזקת טובה שהעכו״ם יאמר שבשר הראוי לעצמו נתן לי ,ואפ״ה אסור[ .ובב״ח משמע דהא

דאסרו במכר דוקא ,משום דהאיסור בזה הוא משום אונאה ואונאה שייכת במכר ולא במתנה ,וצ״ע
דא״כ למה בישראל אסרו אף במתנה].
וע״כ נראה דההבדל בין מכר למתנה הוא דבמכר כיון שנתן מעות על החפץ ,אזי אם יחזיק לו טובה בחנם
הרי זה כגניבה [או כאונאה] אבל במתנה כיון שלא שלם בעד החפץ כלום ,א״כ אפילו אם יחזיק לו

טובה לאו בחנם הוא אלא תמורת החפץ שקבל[ .ואין לחוש שיחזיק לו טובה יותר ממה שקבל ,דאפילו
אם יחזיק לו טובה יותר אין בכך כלום דכך הוא הדרך של מקבלי מתנה להחזיר אף יותר וכיון

שקבל מתנה לא איכפת לן אם יחזיר יותר].
ולפי זה הרי כל זה שייך רק כשבאמת קבל מתנה ,דבזה שייך לומר דלא איכפת לן שיחזיר יותר ,אבל בההיא

דלא יסרהב ,שלמעשה לא קבל כלום ,א״כ בזה ודאי דההחזקת טובה היא חנם והרי זה כמכר ,ואסור.
ולפי״ז ניחא דברי הרמב״ם דאע״ג שפסק דבמתנה מותר בכל זאת בלא יסרהב אסור אף דהוה כמתנה,
ולפי״ז אין לנו ראיה מההיא דלא יסרהב לחלק בין ישראל לעכו״ם וגם בישראל י״ל דבמתנה שרי.

עוד י״ל דהנפק״מ בין מכר למתנה ,דדרך מוכר לפרש מה מוכר ואם לא פירש הוה גניבת דעת ,משא״ב

במתנה אין דרכו לפרש ,וגם לפי״ז מובן שפיר דבההיא דלא יסרהב אסור אף דהוה כמתנה ,וצ״ע
בכ״ז.

*

וזה סובר וכו׳ .עי׳ בביאורים שהעתקתי לשון רש״י .והנה רש״י פירש לה לגבי אורח דיש כאן

גניבת דעת שיחשוב שפתח בשבילו ועכשיו יהיה לו הפסד גדול .וביד הקטנה הוסיף דאף בלוקח שבא

ליקח מעט יין ,אין לו לפתוח חבית המכורה לחנוני ,כי יחשוב שע״י מה שמוכר לו יפסיד עכשיו,
עיי״ש .וחידש בזה דאע״ג ששילם בשביל היין מ״מ יחשוב הלוקח כיון דמוכר בעין רעה מוכר אילו

לא הייתי חשוב בעיניו לא היה מפסיד בשבילי ,ומיהו אם הלוקח פירש שיתן לו יין טוב לא הוה
גניבת דעת.

* צריך להודיעו וכו׳ .צ״ע אם דוקא בשעת מעשה אסור לפתוח לו חבית אא״כ הודיעו .אבל אם פתח לו
ועבר על איסור גניבת דעת אינו צריך שוב להודיעו רק שאם יחזיק לו טובה חנם אז יאמר לו ,או דלמא

דצריך להודיעו גם אח״כ ,ומסתבר דצריך .וצ״ע.
ואם ע״י שיודיעו יתבייש ,צ״ע אם צריך להודיעו .ומסתברא שאין צריך להודיעו ,דאף אי נימא שבשתיקתו
עובר על איסור גניבת דעת מ״מ ודאי דעדיף לעבור על איסור גניבת דעת בשב ואל תעשה מאשר לביישו

בקום ועשה .ולכאורה במסכת ד״א משמע דצריך להודיעו גם בכה״ג דגרסי׳ התם מעשה ברב ספרא

שיצא יום אחד עם תלמידיו לטייל חוץ לעיר ,פגע בחסיד אחד בא מן הדרך ,אמר לר״ס ולמה
טרח מר כ״כ ,קסבור שיצא לקראתו להקביל פניו ,אמר ליה ר״ס לא יצאתי אלא לטייל ,נתבייש

אותו חסיד ,אמרו לו תלמידיו לר״ס ולמה אמרת כך ,אמר להם ,מה ,הייתי משקר ,א״ל היה לך
לשתוק ,א״ל אילו שתקתי ,לא הייתי מקיים ודובר אמת בלבבו ,וכמדומה לי שהייתי גונב דעתו".

ניב

כלל ח

שפתים

צט

פתחם בשבילו( .יב) * ובגמרא מוכח דלא מיתסר כה״ג אלא בשזה מראה לו

שהוא עושה כן לכבודו ,אבל אם הוא אינו מתכוין כלל להטעות ,וכגון שפתח
חביותיו לצורך עצמו והלה סבור שבשבילו פתחן אין לו להודיע ,שלא אסרו אלא
שלא יהא מטעהו ,אבל אם הוא מוטעה מעצמו אין זקוק לו.
ג .במה דברים אמורים בסתם אדם( ,יג) אבל אם הוא חביב עליו בענין שהיה
מרבה לו גם אם היה מקבל ,וכן אם היה מפציר בו לסעוד גם אם היה
ביאורים

יפתחנה לאורח הבא לו מפני שגונב לבו להחזיק
לו טובה חנם ,כסבור זה ,הפסד גדול נפסד על
ידי ,שהרי תשאר חבית זו חסרה והתקלקל יינה
[כדאמרינן סוף פ״ט דמנחות] .וזה ימסרנה מיד
לחנוני שימכרנה לו" .אבל הטור העתיק "ולא
יפתח חבית הפתוחות לחנוני" .וכתב הסמ״ע
דס״ל להטור דאפילו אם כבר היו פתוחות
אלא שהאורח חושב שעתה פתח בשבילו ג״כ
אסור ,אבל הגר״ז כתב דגם כוונת הטור "חביות
הפתוחות עתה" [ולדינא גם הגר״ז ס״ל דאפילו

היו פתוחות אסור ,ואדרבה חמיר טפי דבכה״ג
אפילו אם בלא״ה היה פותח בשבילו כיון שעתה
לא פתח בשבילו אסור עיי״ש]( .יב) לשון הר״ן.
וכ״כ היש״ש וכתב שכן משמע ברמב״ם .ור״ל
דאע״ג דהאי אורח לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה
שלא בשבילו פתחן ,מ״מ כיון שהוא אינו מכוין
להטעותו אין זקוק לו ,ומיהו אם אח״כ יחזיק
לו טובה על כך מחמת טעותו שחושב שפתח
בשבילו יתכן שצריך להודיעו אז ,כדי שלא יתן
לו בחנם ,עי׳ לקמן סעיף ז׳ בחי׳( .יג) לשון

חידושים
ומשמע דאפילו כשעי״ז נתבייש אותו חסיד בכל זאת דעת ר״ס דחייב לומר לו כדי שלא לגנוב דעתו.

אך י״ל דר״ס לא ידע שיתבייש .ועי׳ לעיל בכלל א׳ ס״א בחי׳ ד״ה טול מש״כ שם.
* ובגמרא מוכח וכו׳ .כן כתב הר״ן .וצ״ע מהא דאמרינן צ״ד ב׳ "מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא
לבי מחוזא ,ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו אהדדי ,הוא סבר לאפיה הוא דקאתו ,אמר להו למה להו

לרבנן דטרוח ואתו כולי האי ,א״ל רב ספרא אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר ,אי הוה ידעינן טפי הוה טרחינן,
א״ל רבא איהו הוא זקא מטעי נפשיה" והרי הכא לא נתכוונו להטעותו ,אלא יצאו מסיכרא למחוזא לצורך

עצמן ,ובכה״ג אפילו אי לא הוה ליה למיסק אדעתיה שלא יצאו לקראתו ליכא איסורא.
והנראה בזה עפ״י מש״כ בשו״ת מהרי״ט חלק או״ח סי׳ ח׳ [והבאתי דבריו לקמן סעיף ז׳] דאפילו במקום

דאטעי אנפשיה ,מ״מ אם אומרים כן בפניו והוא שותק ושתיקתו כהודאה דמיא ,הרי זה כאילו מטעה

אותם עיי״ש .וה״נ אע״פ שלא נתכוונו ביציאתם להטעותו ,מ״מ כשמר זוטרא אמר להם למה טרחתם
בשבילי ,אילו היו שותקים היתה נחשבת שתיקתם כהודאה והוה גניבת דעת ,ולכן הוצרך רבא לומר
דאיהו דאטעי אנפשיה ,והיינו כמ״ש ביש״ש דהיה לו להבין דוכי נביאים אנחנו ,דאיך ס״ד דמר זוטרא

שיצאנו לקראתו מנין לנו שהוא בא.

ובזה א״ש מה דאיתא במסכת ד״א הך מעשה בזה״ל :אמרו לו תלמידיו לר״ס ,ולמה אמרת כך ,אמר
להם ,מה ,הייתי משקר ,א״ל היה לך לשתוק ,א״ל אילו הייתי שותק לא הייתי מקיים ודובר אמת בלבבו,

וכמדומה לי שהייתי גונב דעתו" וצ״ב מאי וכמדומה לי .ולדברינו י״ל ,דה״ק דכיון שמר זוטרא יודע
בי שאני מקיים ודובר אמת בלבבו [רזה היה ידוע על רב ספרא כדאמרינן ב״ב פ״ח א׳] וכיון שמשום
ודובר אמת בלבבו אני צריך להודיעו שלא יצאתי לקראתו ,א״כ אם אשתוק כמדומה לי שאני גונב דעתו.
דאע״ג דהיה לו לאסוקי אדעתיה שלא יצאנו לקראתו שהרי יתכן שלצרכינו יצאנו ,מ״מ עכשיו ששאל למה

יצאנו לקראתו ואני אשתוק הריני גונב דעתו ,וע״ז השיבו רבא ,דאפילו אם תשתוק אין כאן גניבת דעת ,דהיה

לו לחשוב דוכי נביאים אנחנו וכנ״ל [וממילא אין כאן גם משום ודובר אמת בלבבו ,ולא הוצרך רבא להשיב

לו על זה ,ובזה מיושב הערת היעב״ץ שהבאנו שם בכלל א׳].

ק

ניב

הלכות איסורי שקר

שפתים

סועד אע״פ שיודע שעכשיו לא יסעור ולא יקבל ,מותר להפציר בו לסעוד ,ולהרבות
לו בתקרובת ,שאין זו גניבת דעת ,כיון שהוא חביב עליו באמת והוא מבקש באמת
להנהותו (יד) ואין מונע מצדו אלא מצד חברו שאינו רוצה ,נמצא שאם יחזיק לו

טובה אינה בחנם.
ד .והא דאסור גניבת דעת הוא דוקא בדבר שלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה שאינו
עושה בשבילו (טו) אבל אס הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו
עושה בשבילו ומטעה עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו כגוןשפגע בחבירו
בדרך וסבור זה שיצא

לקראתו לכבדו אין צריך להודיעו.

ה .לא <טז) יאמר לו סוך שמן מפך זה והוא ריקן ,וכן אסור לילך לבית האבל
ובידו כלי ריקן וסובר האבל שהוא מלא ,ואם עושה כן * כדי לכבדו מותר.
ביאורים

הגר״ז .והנה בגט׳ אמרו כן לענין לפתוח חבית
המכורה לחנוני ,והגר״ז כתב כן גם על הדין דלא
יסרהב ולא ירבה וכו׳ .והנה הרי״ף והרמב״ם
והטור השמיטו דין זה וכתב הב״י דהשמיטוהו
משום דהוא פשוט ,אבל הדברי חמודות ס״ק
פ״ד כתב דס״ל דבכה״ג אסור עיי״ש .וכ״כ בלב
אריה בחולין צ״ד א׳ [וכתב דדוקא בדורות של
האמוראים היה מותר בכה״ג ,אבל בדורות אלו,
מי הוא שיוכל להחליט אם באמת היה נותן אילו
היה מסכים חבירו לקחת כידוע שעד שאין האדם
צריך ליתן נדמה לו שיתן אבל כשהדבר נוגע
למעשה אז כבר אינו נותן עיי״ש שהאריך] אבל
הסמ״ע והגר״ז פסקו לדינא כהב״י( .יד) אבל
אם יש גם מונע מצדו כגון אם אין לו מה

לתת לו ,אע״פ שרצונו עז לתת לו אסור שהרי
יש מונע גם מצדו ויחזיק לו טובה חנם ,הגר״ז
עיי״ש( .טו) לשון השו״ע .ועי׳ לעיל סעיף ב׳
בחי׳ ד״ה ובגמרא( .טז) שם סעיף ז .והנה
כאן כתב "לא יאמר" דמשמע אפילו פעם אחת
אסור .וכתב הסמ״ע דהטעם בזה הוא דכיון
שהכלי ריקן ואין בו שמן לא שייך לומר לכבודו
עושה ,אבל אם הכלי מלא מותר פעם ושתים.
[וכ״כ בתורת חיים בחולין שם] .אבל הגר״ז
כתב דאפילו בכלי ריקן מותר לכבודו [ומה
שכתב השו״ע ולא יאמר י״ל דבזה אין המנהג
לומר פעם ושתיים .ולכן אפילו פעם אחת אסור
אבל אם יהיה בזה כבוד מותר] ועי׳ חי׳ ד״ה
כדי לכבדו[ .ולכאורה קשה על דברי הגר״ז

חידושים
* כדי לכבדו מותר .גרסי׳ בגט׳ צ״ד א׳ "תניא היה ר״מ אומר אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו
שאינו סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ,ולא יפתח לו חביות המכורות לחנוני אא״כ

הוהיעו ,ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן ,ואם בשביל כבודו מותר ,איני והא עולא איקלע לבי רב יהודה
פתח לו חביות המכורות לחנוני אודועי אודעיה ,ואיבעית אימא שאני עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלא״ה

נמי סתוחי מפתח ליה .ת״ר לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו,
ואם יש שם חבר עיר מותר" .והנה הכסף משנה פ״ב מדיעות ה״ו הבין דהא דקתני בסיפא דברייתא
קמייתא ,ואם בשביל כבודו מותר קאי על כל הברייתא דהיינו אלא יסרהב ולא ירבה וכו׳ ,ולכן תמה על
הרמב״ם שלא הביא דין זה .ובלב אריה כתב דהרמב״ם מפרש לה על הסיפא בלבד ,דברישא פשיטא

דמותר בשביל כבודו דאין כאן רמאות משא״ב בסיפא שאומר לו סוך בכלי ריקן דיש כאן רמאות קמ״ל

דאפ״ה מותר לכבודו .ולכן כיון דהרמב״ם לא העתיק את הבבא אחרונה לא הוצרך להביא דין זה.
אך עדיין אינו מיושב דאכתי תיקשי למה לא הביא הרמב״ם בבא אחרונה ויחדש דמותר בה בשביל

כבודו [ומה שבאמת לא הביאו הוא משום דסמך על מה שכתב וכן כל כיוצ״ב].

ניב

כללה

שפתים

קא

ו( .יז) לא ימכור לו עור (יח) של בהמה מתה בחזקת שהיא שחוטה( .יט) ולא
ישלח לו חבית יין ושמן צף על פיו.

ביאורים

מהא דאיתא בתענית כ״ג ב׳ גבי אבא חלקיה
ששאלוהו רבנן מדוע לא אמרת לנו כרוכו ריפתא
(פירוש למה לא אמרת לנו שנאכל עמך) ואמר
להם משום דלא נפישא ריפתא ואמינא לא אחזיק
בהו ברבנן טיבותא בחנם .ופרש״י ח״ל "דאינהו
לא הוי קא אכלי דליכא ריפתא וקא מחזקינן בהו
טובה חנם" .ולכאורה בשלמא להסמ״ע והתורת
חיים ניחא דכיון שלא היה לו עבורם הוי כאין
לו דאסור לומר לו אף פעם אחת ,אבל להגר״ז
למה לא אמר להם פעם אחת .וי״ל דשאני התם
שידעו שאין לו יותר וכדמשמע מלשון רש״י.
ואם יאמר להם פעם אחת יהיה נראה כאילו
רוצה לוותר משלו ולתת להם ,ובזה גם להגר״ז
אסור .דדבר זה אין אדם עושה אף משום כבוד
חבירו אלא א״כ הוא חשוב ביותר]( .יז) שם

סעיף ח׳( .יח) דעור בהמה מתה אינה חזקה
כ״כ ,וגם דיש לחוש שמתה ע״י נחש והארס
נבלע בעורה ,גמרא( .יט) דשמא יזמין אורחים
על סמך מה שחושב שיש לו חבית שמן ולבסוף
יתבייש כשיראה שאין שמן ,ב״י .ומיהו נראה
דכיון דנשנה דין זה בין דיני גניבת דעת ,דגם
בזה האיסור משום גניבת דעת ,דאע״ג דגניבת
דעת הוא באופן שיחזיק לו טובה חנם עבור כך,
מ״מ לאו דוקא אם יחזיק לו טובה ע״י כך ,אלא
ה״ה אם ע״י שגונב דעתו יבוא עליו רעה גם זה
בכלל גניבת דעת [וכן משמע במהרש״א ד״ה
לא ימכור דהאיסור בזה משום גניבת דעת].
ודע דבתוספתא דב״ק פ״ז ה״ג איתא דה״ה אם
הזמין אורחים אצלו אסור להביא על השולחן
בכלי ,יין ושמן צף על גביו ,כדי שיחשוב

חידושים
ויתכן לומר דהרמב״ם מפרש דמאי דקאמר ואם בשביל כבודו מותר הכוונה היא כמ״ש בביאורים

סק״ה בשם הסמ״ע דדוקא להפציר אסור אבל פעם ושתים מותר דזהו כבודו ,וזאת כוונת הברייתא
לא יסרהב וכו׳ ואם בשביל כבודו כלומר ואם לא מסרהב אלא אומר כן פעם ושתים מותר .וא״כ

לא הוצרך הרמב״ם להביאו כי כבר רמוז זה במ״ש לא יסרהב .דמשמע דדוקא להפציר אסור אבל
לכבודו מותר[ .וכן נראה מדברי הגר״ז שהבאנו בביאורים סקט״ז בענין מש״כ הסמ״ע דבפך ריקן

אסור אפילו פעם ושתים .ותמה עליו הגר״ז הרי להדיא קתני בברייתא על הך דינא דפך ריקן ואם

בשביל כבודו מותר .אכן בדעת הסמ״ע נראה דס״ל דמה שאמרו ואם בשביל כבודו מותר דה״פ
ואם בשביל כבודו כלומר אם הוא פך מלא ועושה כן לכבודו מותר] .אמנם אף לפי דברינו דהא
דקתני ואם בשביל כבודו מותר הכוונה היא דפעם ושתים מותר ,מ״מ אם לצורך כבודו צריך להרבות

בבקשה ,ג״כ מותר דכל שהוא לכבודו מותר ,וצ״ע בזה .ובאורח משרים ג״כ הלך בדרך זו ליישב דברי
הרמב״ם.
 .והנה הא דאמרו גבי אבל ,אם יש שם חבר עיר מותר ,פרש״י "חבר עיר ,חבורת עיר שיש שם רבים ,וזה

מתכוין להחשיב האבל בעיניהם שיאמרו כמה חשוב זה שזה מכבדו כ״כ :מותר .דגדול כבוד הבריות":

והנראה מדבריו דיש בזה כמה מדרגות דבמסרהב בחבירו שיאכל אצלו ,משמע דבשביל כבודו מותר אפילו
שאין שם רבים ,רק כיון שעושה כמנהג העולם בשביל כבודו מותר .אבל גבי בית האבל אין זה מדרך

העולם לנהוג כבוד פעם ושתים כמו שנוהגים בשאר דברים ,ולכן בזה לא הותר אלא א״כ יש שם חבר
עיר דהיינו רבים ,וגם בזה לא הותר אלא משום "דגדול כבוד הבריות" דהיינו שאם לא יכבדנו יתבזה

בעיניהם ,ולכן לכבודו בכה״ג מותר[ .ויתכן דחבר עיר היינו דוקא בעשרה ,כדאמרינן בברכות דף ל׳ א׳

דאין תפלת המוספין אלא בחבר עיר ,והיינו בעשרה עיי״ש .כן נסתפק באורח משרים] .אבל הטור כתב דין
זה דאם יש שם חבר עיר בלשון קצר דבשביל כבודו מותר .וסתם ולא פירש אך כוונתו ג״כ דוקא באופן
שנוהגים לכבד כן [ומיהו מדלא כתב לשון "חבר עיר" משמע דאין צריך עשרה ,אורח משרים].

ניב

הלכות איסורי שקר

שפתים

ז .מי (כ) שמכבדים אותו במדריגות הכבוד הראויות למי שיודע ב׳ מסכתות והוא
אינו יודע אלא אחת * ,עליו שיאמר (כא) אחת לבדה אני יודע.
ח .כתבו הפוסקים דאיסור גניבת דעת הוא אפילו (כב) אם אינו משקר * בפיו,
אלא שמראה עצמו כאילו עושה עמו טובה ואינו עושה.
ביאורים

האורח שמכבדו במה שמביא על השולחן הרבה
שמן עיי״ש בחזון יחזקאל( .כ) ר״י בשע״ת ש״ג
מאמר קפ״ה .והוא מירושלמי סוף שביעית וכתב
היד הקטנה דהאיסור בזה הוא משום גניבת
דעת( .כא) והנה בירושלמי שם אמרו עוד דרוצח
שגלה לעיר מקלט ומכבדים אותו ,יאמר רוצח
אני ,ואם אמרו לו אעפ״ב ,יקבל מהם ,ולכאורה
ה״ה בזה( .כב) כ״ב תוס׳ בחולין צ״ד ב׳ ד״ה
אינהו .וכ״כ הרא״ש והטור .וכן סתמו הפוסקים.
ודלא כרש״י שם .דט״ל ראם אינו מפרש בפיו
שעושה בשבילו ,איהו הוא דאטעי אנפשיה [אבל

במקום דלא שייך איהו הוא דאטעי אנפשיה גם
לרש״י אסור משום גניבת דעת] .והלח״מ פ״ב
ה"ו מדיעות כתב דגם דעת הרמב״ם כרש״י
דדוקא ע״י דיבור [ודקדק כן מלשון הרמב״ם
שכתב אפילו מלה אחת של פיתוי וגניבת דעת
וכו׳ דמשמע דוקא ע״י דיבור ,אבל צ״ע דכיון
דבמקום דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה לא
בעינן דיבור ,לא היה לו להרמב״ם לכתוב כן
דמשמע דלעולם רק ע״י דיבור אסור] [גם מלשון
רבינו יונה מאמר קפ״ד משמע קצת כרש״י
שכתב שם וז״ל" :החלק השביעי מי שמתעה

חידושים
* עליו שיאמר וכו׳ .דין זה צ״ע דהא היכא דאיהו דאטעי אנפשיה אין צריך להודיעו וכמו שנתבאר בסעיף ד׳.
ואפילו במקום דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה ,מ״מ אם הוא לא נתכוון להטעותם אינו זקוק להודיע
וכמו שנתבאר בסעיף ג׳ בשם הר״ן .וא״כ אמאי צריך כאן להודיעם שאינו יודע אלא אחת .ונראה
דאף באופן דהו״ל לאסוקי אדעתיה ובאופן שלא נתכוון להטעותם ,שאינו זקוק להודיע ,מ״מ אם נותנים

לו אח״כ טובה בשביל כך כיון שהיא טובה בחנם עליו להודיע שאין זה מגיע לו ,כי רק לענין

זה שאינו נחשב שגונב דעתם בשתיקתו אמרינן דאינו זקוק עתה להודיעם ,דאף דבעלמא אם אינו מודיע ,עובר

איסור בזה גופא שגונב דעתם ,אף קודם שיחזיקו לו טובה חנם ,מ״מ כשהטעו עצמן אינו זקוק להודיע .אך אם
אח״כ ייטיבו עמו ודאי דצריך להודיע[ .שו״מ כעין זה בספר תא״ל בשם ספר חיים שאל להחיד״א ח״א

סי׳ ע״א אות ו׳ בשם הרב יפה מראה וז״ל" :הכא היינו טעמא שזה נהנה בכבוד תורה ואיהו לא

בר הכי והכבוד מלתא רבתי היא צריך להודיע שלא ליהנות חנם וכו"׳ .ומדבריו משמע דדוקא בכה״ג
שנהנה מכבוד התורה ,ולדברינו אף בכבוד בעלמא צריך להודיע].

שו״ר שגם בשו״ת מהרי״ט חלק או״ח סי׳ ח׳ הקשה קושיא זו ,וכתב דהירושלמי מיירי שמכבדים אותו

בפניו ושותק ,דנראה כמסכים לכך ,והרי זה כמו שמטעה אותם [ועי׳ לעיל סעיף ב׳ בחי׳ ד״ה ובגמרא,

מש.״כ על דבריו].
* בפיו וכו׳ .לכאורה קשה לא מבעיא אליבא דרש״י דס״ל דאיסור גניבת דעת הוא דוקא כשמפרש

בפיו שעושה בשבילו והוא אינו עושה בשבילו [ראם אינו מפרש אין זה גניבת דעת דאיהו דמטעי
אנפשיה] .א״כ תיפו״ל מצד איסור שקר שאומר בפיו שקר ממש ,ולמ״ל לאיסור גניבת דעת שאיסורו

רק אם יחזיק לו טובה בחנם .אלא אפילו לדעת שאר פוסקים דאיסור גניבת דעת הוא אפילו בלא
דיבור ,מ״מ משמע מדבריהם דאפילו כשאומר בפיו ליכא איסורא רק משום גניבת דעת ולא משום

שקר ,שהרי כתבו התוס׳ דף צ״ד א׳ ד״ה טרפה ,בזה״ל" :וא״ת לעולם אימא לך דמותר לגנוב דעתו
של עכו״ם ואיקפד משום דאמר לו לעכו״ם שחוטה היא ואיכא למיגזר שמא יתננה לו בפני ישראל

ויקנה ממנו וכו"׳ .הרי דאי ליכא איסור גניבת דעת ,ליכא איסורא אף משום שקר ,שהרי כאן אמר לו בפירוש

שהיא שחוטה ואפ״ה כתבו תוס׳ דאיקפד רק משום שמא יתננה בפני ישראל ולא משום איסור שקר .וכן מבואר

ניב

שפתים

כלל ח

קג

ט .מי (כג) שנוהג בפרהסיא דברי הבירות אבל בצנעא אינו נזהר * הרי הוא גונב
דעת הבריות .ובכלל זה כל הצבועים.
ביאורים

את חבירו "לאמו*" כי עשה עמו טובה וכר׳
כי "שפת" שקר אשמה רבה וכו"׳ אך אין זה

כ״ב הכרח]( .כג) אורח משרים סי׳ כ״ד סעיף ח׳.
ולמד כן מדברי תוס׳ בכורות ל״א א׳ ד״ה וכולן

חידושים
עוד בדבריהם צ״ד ב׳ ד״ה אמר .שכתבו בשם ר״ת דמתני׳ מיירי באומר הישראל לעכו״ם שהיא מנוקרת

והתם הוא דאסור דגונב דעתו ,משמע הא משום שקר ליכא הכא.
ושמא ס״ל דליכא איסור שקר כשמשקר עכו״ם ,רק כשמשקר ישראל ופליגי על ס״ח שהבאנו לעיל כלל ב׳

סעיף ז׳ שכתב דאף לעכו״ם אסור לשקר .שו״מ ב׳ קושיות אלו ,הן על ר״ת והן על רש״י ,בים של

שלמה סי׳ י״ט וסי׳ כ׳ .ראם מוציא שקר מפיו הרי אסור משום שקר ,עיי״ש .אלא דמשמע מדבריו דס״ל
ג״ב דליכא איסור מן התורה לשקר עכו״ם .רק משום שארית ישראל לא יעשו עולה וגו׳ ולא ימצא

בפיהם לשון תרמית ,עיי״ש[ .ושמא ס״ל דגם בישראל ליכא משום מדבר שקר תרחק רק בדיינים וכדעת

איזה אחרונים שהבאנו לעיל כלל א׳ ס״א].
והנה דברי התוס׳ בדף צ״ד א׳ הנ״ל יש לכאורה מקום ליישב ,דאילו היה הדין דמותר לגנוב דעת עכו״ם ,אע״פ
שדעתו של ישראל אסור לגנוב ,א״ב ה״ה דהיינו אומרים דליכא איסור לשקר עכו״ם ,דאין דעתו דעת

שיהיה אסור לגנוב ולהטעות אותה ,אבל לפי האמת דאסור לגנוב דעתו ה״ה דאסור לשקר עכו״ם .אבל

עדיין קשה שאר הקושיות על רש״י ור״ת דלמ״ל למימר משום גניבת דעת ,והיינו כפרש״י שיחזיק
לו טובה בחנם הא אפילו בלא״ה אסור משום שקר.

עוד צ״ע אפילו לדעת שאר פוסקים דס״ל דאף בלא דיבור אסור משום גניבת דעת ,דהרי הוכחנו
לעיל כלל א׳ סעיף ו׳ דאיסור שקר הוא אף בלא דיבור אלא ע״י מעשה ורמז ,ואפילו ע״י שתיקה

יש איסור שקר מן התורה משום מדבר שקר תרחק .כמבואר בשבועות ל״א א׳ עיי״ש ,וא״ב תיפו״ל
מצד שקר[ .ואע״ג דמבואר ברבינו חננאל בסוגיא דשבועות שם דדרשות דהתם אסמכתא נינהו ,וא״ב

י״ל דהכא צריכינן לאיסור גניבת דעת לאסור מן התורה ,מ״מ בכמה ראשונים הא מוכח דדרשות

דהתם מן התורה נינהו כמו שהאריך בזה הגר״י פערלא ז״ל בביאורו לרס״ג מ״ע כ״ב .וכן פסק הח״ח
בפתיחה עשין י״ג .עיי״ש] .ושמא י״ל כמ״ש לעיל דאי גניבת דעת היה מותר ,ה״נ היה מותר לשקר עכו״ם,

דהא בהא תליא ,ואה״ג לאחר שנתחדש דאסור לגנוב דעת עכו״ם אסור גם משום שקר ,ועדיין צ״ע.
ואכתי צ״ע בדברי הגר״ז שהבאנו לעיל ס״א ד״ה לגנוב ,דמשמע מדבריו שמפרש דברי הרמב״ם פ״ב

ה״ו מדיעות דאסר גניבת דעת באופן שיחזיק לו טובה חנם ,ואיסורא לא הוה אלא מדברי סופרים
משום גניבת דעת .ותיפו״ל משום איסור שקר .ובפרט למה שדקדק שם בלח״מ בלשון הרמב״ם דמיירי
במשקר בפיו ,ושמא ס״ל כדעת הגרי״פ ז״ל שהבאנו כלל א׳ דליכא

[ואפילו בישראל,

שהרי הרמב״ם

שם

מדבר

אף

בישראל,

איסור שקר בדברים בעלמא

שו״ר די״ל דגם

הגר״ז לא

כתב דהוה

מד״ס אלא גבי עכו״ם ,אבל גבי ישראל י״ל דאסור באמת משום איסור שקר [מן התורה] וכדמשמע
מפשטות לשון הרמב״ם שם] וצ״ע בכ״ז .ועי׳ עוד בסמוך.
* הרי הוא גונב וכו׳ .וצ״ל דגם בזה איכא החזקת טובה בחנם שיכבדוהו כאילו הוא חבר ,וגם כמה

רעות ומכשולות יכולים לצאת ע״י שיחשבוהו לחבר ,וגם זה בכלל גניבת דעת [וכמ״ש בביאורים סקי״ט]
א״נ אפילו בלא שיהיה עי״ז החזקת טובה אסור בכה״ג משום שקר וכנ״ל ס״א ד״ה אסור.
[וז״ל החזו״א בספר אמו״ב ד׳ י״ג" :ומה עצמו פשעי נוכל שברב שקידתו לחקות את התלמיד חכם בלבושו

ובדיבורו ובתנועותיו עד שרכש לבות בני עירו לבטוח בו ולהאמינו ,ובבטחון זה עושה סחורה להפיח כזבים

לתועלתו ,ולהרבות הוות למלא כיסו ,ובחלקות יכסה ערמו ,משים עצמו כתמים לא ידע מרמה ,וכאילו כל
דרכיו מישרים ,הולך תמים ודובר צדק"].

קד

ניב

שפתים

הלכות איסורי שקר

י .והנה רבים הם הענינים שיש בהם איסור גניבת דעת (כד) * וישמע חכם ויוסף
לקח ויתן לב להתבונן בכל דבריו ומעשיו שלא יהיה בהם צד איסור.
ביאורים

וד״ה איכא עיי״ש( .כד) עיין בחידושים כמה

פרטים השכיחים אצל הסוחרים.

חידושים
* וישמע וכו׳ .מנהג רע יש אצל הסוחרים שכשרוצים שיבואו לקנות אצלם מפרסמים שהם מוכרים יותר
זול ,וכותבים שהמחיר הוא כך וכך והם מוזילים לכך וכך ,ובאמת המחיר האמיתי אינו כ״כ יקר כפי

שהם כותבים רק כותבים כן כדי לצוד לב הרואה שיחשוב שהוא מוזיל מאד את מחיר החפץ ,ומנהג
זה אין לו שום צד היתר .חרא שהרי הם כותבים שקר ממש ושקר אסור אף בכתיבה וכמו שנתבאר בכלל

א׳ .ועוד דיש בזה משום גניבת דעת ,שגונבים לב הקונה שיחשוב שמוכרים בזול ומחמת כן הם קונים,
ואילו היו יודעים שזהו המחיר ואין זה זול לא היו קונים ,וזהו גניבת דעת ,ואין להתיר משום שהקונה איהו
דאטעי אנפשיה ,דודאי לא כל אדם מבין זאת ,ע״כ נראה ברור דאסור לעשות כן.
אבל מה שנוהגים המוכרים לבקש יותר יקר כדי שלאחר שהקונה יתמקח עמהם יתפשרו על המחיר האמיתי,

נראה דאין בזה איסורא ,דאע״ג דאפשר שהקונה לא היה קונה אם לא היה מוזיל לו מ״מ אין כאן
גניבת דעת שהרי בסכום זה מוכן הקונה לקנות ,והוא קונה מעצמו ולא מחמת רמאותו של המוכר ,וגם
החזקת טובה חנם אין בענינים אלו על שמוכר מעט בזול .ואפילו אם יאמר לא אמכור לך בפחות [דבכה״ג
יש יותר מקום לטעות שכן הוא המחיר וכשחוזר ומוכר לו בזול חושב הלוקח שמוזיל לו] ג״כ נראה

דמותר ,כי כן הוא דרך המוכרים לומר לא אמכור לך בפחות ,והוי דברים שבלבו ובלב כל אדם ,כמבואר

בנדרים כ׳ ב׳ ובר״ן שם ד״ה שניהם.

אכן אם גמר בדעתו למכור במחיר האמיתי והוסיף במחיר כדי שלאחר שיתפשרו ,ישלם לו את המחיר
האמיתי ,והלוקח לא התמקח עמו ורוצה לשלם כפי מה שבקש ממנו אם ירא שמים הוא יזהר שלא
יקח

אלא את המחיר האמיתי ,דממדת יראת שמים הוא לקחת רק כפי מה שגמר בדעתו כדלעיל

כלל א׳ סעיף א׳ .ואם החפץ שרצה לקנות ממנו הוא ספר ,לא יאמר לו המוכר רמיתיך ואין הספר
שוה כ״כ ולא אמרתי לך כך רק כדי שלבסוף תתן לי את המחיר האמיתי ,רזה בזיון לספר שאינו

שוה כ״כ [ס״ח סי׳ תתרכ״ה]

וגם

הקונה לא יאמר (כשקונה

ספר)

אין הספר שוה כ״כ כפי מה

שאתה מבקש ,רזה בזיון לומר כן על ספר ,אלא יאמר איני משלם אלא כך וכך [שם].
בגיטין ס״ב א׳ אמרינן דאין כופלים שלום לעכו״ם ,שאם העכו״ם הקדים שלום לישראל אין משיבין לו

שלום שלום ,ואמרינן בגמ׳ רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא[ ,כדי שלא יקדים העכו״ם ויצטרך הוא
לכפול שלום כמנהג העולם] .רב כהנא אמר שלמא למר (כך הגירסא לפנינו אבל גירסת רש״י היא "שלמא

למר שלמא למר" פעמיים וכמ״ש בספר באר שבע בשו״ת שבסוף הספר סי׳ נ״ט עיי״ש) .ופרש״י "ולא היה

מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו" .והתוס׳ כתבו ע״ז "וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת הבריות" .ובספר
אולח משרים סי׳ כ״ד כתב דדעת רש״י דאין בזה משום גניבת דעת ,משום דהוה כמתנה ובמתנה ליכא
משום גניבת דעת .והתום׳ שנסתפקו בזה ,נסתפקו בזה גופא אי במתנה איכא גניבת דעת ,וא״כ למאי

דפסק הש״ך דבעכו״ם במתנה ליכא גניבת דעת מותר לעשות כרש״י [אך לפמש״ב לעיל ס״ב ד״ה לא
יסרהב ,י״ל דבכה״ג לא חשיב כמתנה עיי״ש].
והנה בט״ז יו״ד סי׳ ק״כ סקי״א כתב דהא דכתבו תוס׳ דצ״ע אם יש בזה גניבת דעת ,היינו משום שעי״ז יחזיק

לו העכו״ם טובה חנם [אבל בלא החזקת טובה אע׳׳פ דגניבת דעת אסור משום שקר אפילו בלא החזקת
טובה כמ״ש ס״א ד״ה אסור ,מ״מ לצורך מצוה שלא לומר לעכו״ם שלום מותר ,רק כשיש החזקת טובה

לא הותר אף מפני השלום וכמ״ש בכלל ב׳] .אבל יעויין בשו״ת באר שבע סי׳ נ״ט ומבואר מדבריו
שהבין דהתוס׳ שכתבו דצ״ע אם מותר משום גניבת דעת היינו שאפילו בלא החזקת טובה בחנם הוי

גניבת דעת ודלא כהט״ז].

ניב

קה

שפתים

כלל ח
חידושים

ונראה דדוקא כשאומר שלום לעכו״ם חיישינן להחזקת טובה חנם ,אבל ישראל שאומר שלום לישראל
חבירו ליכא למיחש משום החזקת טובה ,דכך הוא הדרך לומר שלום להכירו ,ולסי״ז נראה דמי שבטעות
הקדים לחבירו שלום לפני התפילה ,דקיימ״ל בסי׳ פ״ט ס״ב דאסור להקדים שלום קודם תפלת שחרית,

דאין ראוי להזכיר שמו של הקב״ה על האדם ולכבדו קודם שמכבד להקב״ה ,דאם עדיין לא גמר
לומר שלום רק אמר שלו׳ ,אל יסיים אות ם ,ונמצא שלא הזכיר שמו של הקב״ה ואין בזה משום גניבת דעת

אפילו לדעת התוס׳ ,דדוקא בעכו״ם יש בזה החזקת טובה משא״ב בישראל וכמשנ״ת.
והנני מעתיק בזה מש״ב בשו״ת מהר״י ברונא סי׳ קי״ג בענין זה וז״ל" :שאלוני כשהגוי יוצא רגיל
לומר "גוט גזענן אויק" (להתראות) ורגילים להשיב "שנה טובה ,טובה על כל ישראל" (ר״ל שאומרים

שנה טובה ומסיימים בלחש טובה על כל ישראל) ואומר אני דלאו שפיר עבדי ,אלא ישיב כפשוטו "מען
דנק אויק" (תודה) דהשתא התחולי מתחילי בשלום בהזכרת השם ,להשיב להם מבעיא ,דתנן (גיטין

ס״א

א׳) שואלים

בשלומם ,ואמרינן

בגמ׳

רב חסדא

מקדים

ויהיב להו שלמא,

ונראה

לי לפרש,

כדי שלא יתחיל הגוי ואז יצטרך להשיב טפי כדרך העולם שאמר לו צפרא למרי טב ,ומשיב לו
לשנה טובה תזכה .ויש רוצים לומר כשמשיבים כופלים שלום לישראל ואי אתחיל הגוי צריך להשיב
לו נמי כפל כמנהגם דאל״ב איכא איבה ,ואין נראה לי ,וכל העושים כן גונבים דעת הבריות ואסור לגנוב דעת

הבריות ואפילו דעתו של גוי כדאמרינן חולין צ״ד א׳ .וא״ת והלא רש״י פירש סוף הנזקין ר״נ אמר להו שלמא
למר ,ופירש רש״י וכוונתו לרבו היה ,הכ״ג (הרי כמה גדולים) כתבו דחשיב גניבת דעת ,ועוד הרהור ודאי

שרי ,אבל הוצאת פיו בערמה אסור .נאום ישראל מברונא" .ומש״ב בסוף דבריו ועוד הרהור וכו׳ ר״ל
דאף רש״י לא התיר אלא כשאומר שלמא למר ,ומהרהר על רבו ,שדיבורו מתאים עם מה שחושב בלבו,

ואינו גונב מהעכו״ם רק את כוונתו אבל העכו״ם שומע כל דבריו ויכול להבין כוונתו .אבל כשמעלים
ממנו מחצית דבריו ואינו שומע מה שמסיים ,ומחמת כן חושב שאומר לו שלום ,ואין לו אפשרות בשום
אופן לעמוד על כוונת הישראל ,גם לרש״י אסור.

והנה כבר כתבתי דלדברי האורח משרים דטעמא דרש״י דהוה כמתנה א״כ כיון שפסק הש״ך דבמתנה ליכא
גניבת דעת קיימ״ל בזה כרש״י .וצ״ע בזה ,די״ל דלכו״ע חשיב כמכר וכנ״ל אלא דפליגי אם יש לחוש
בזה להחזקת טובה ,או דפליגי בזה גופא אי הוה כמכר או כמתנה ,וצ״ע בכ״ז.

ואיתא בזוה״ק פרשת וארא (דף כ״ג ב׳) דאסור לומר שלום לאדם רשע ,אך אם הוא מוכרח לומר לו שלום,
יכוין להקב״ה ,דז״ל" :מכאן אוליפנא דהא לבר נש חייבא אסור לאקדמא ליה שלם ,ואי אצטריך יקדים

ליה ,כדוד דבריך ליה לקב״ה ,ואתחזי דבגיניה קאמר ,ואי תימא דרמאות הוה ,לאו ,דהא כל מאן דסליק
ליה לקב״ה ואתחזי דבגיניה קאמר לאו רמאות הוא" .וזה תרגומו" :מכאן אני לומד אשר לאדם רשע אסור

להקדים לו שלום ,ואם הוא מוכרח להקדים לו שלום ,יקדים לו שלום כמו דוד שברך את הקב״ה והיה

נראה שבשביל נבל אמר ,ואם תאמר שרמאות היתה ,אינו כן ,כי כל מי שמעלה דבריו אל הקב״ה
ונראה שבשביל האדם אמר אינו רמאות ,משום שכך דרכם של צדיקים שמדברים לאדם כפי הנדמה אבל הם

מעלים דבריהם אל הקב״ה כדי לקיים הכתוב שויתי ה׳ לנגדי תמיד"( .סולם).

I

ערוגת הבושם
ע״ב כ*פ בדיה נדיאשאיןהתרפאץכשאראיסוריןוכי־עד ופסק
רניני כפתי הלשונית רלטגין ליגא תרוי־הו איתנהז •
וי ל כספרי דביש ואיני הכין דבריו  1־ל דהיכי קאהר דרכינו פוסק
כשת -הלשונית יהיי דברי רטט חביארים נלישנא כתרא ד^לישנא 1והוצרכו רז׳ ל ליהר על ויבא יעקב שלם שלם עופו שלם כתמונז
קמאחפי׳שלא נדרן הנאתן אקתתרפחין נאבמקוס סכנה  rnהפך 1משיסדשלסעופודהתסתייגישנתרפאמצלעחוי ורטט ו״לתכס
לנדן אחרון ולשין רכיני־ ואפשר לומר דכינת הכית היא ליהר דיאי 1ועניו דאיצטריני טפי לנבואה אקדהינהו ברישא ונבזר בכת ועשיר
לישגאקמאאייריכערלה והיה נכל אישיר׳ הנאהדככלהום לללישנא 1בהמון הטפלים אליהם כתבם אי׳ריהס וההוא דעתי בפי' דנריז של
קמא אפי שלתכדרך הנאתן אין החרפאין כי אס במקיססכנה ודני' 1רטט ויל ונתיישבו דבריו היטכוהסהסמהשנא' עחריתמש והבוחר
יבחר וקי ל:
פסק להניןפרלה נלישגאכחראילעצין כשר כחלכ וכלא• הכרם פסק
נלישנא קמא והגס שנשי׳ אתרזן נ'כ לא יכחיש זה ה'מ נינתו לימי י<'1ב כיה בדיה יאס אחיו שהדבר נעקר לעילם וכו׳ אבל קשה לי
דאיכאתילי דתרדיהיש״ןבהי לשונה ירכי'פסק כתרוייה• והייטכלאי
דאהי פיק דינחות ד־צתה בת קול ליתר דהלנהנביה וקיל
ככרם ובשר בחלב ולזהקאתר תכיתיפסק רכיני כשתיהלשיט׳דלענין 1הכי בכל דונחא והתיס׳ שסוכני הזהב נתציטעס לדבר ואינו עילה
דינאתחייהיאיתנהיימהשהוכרח רביני לייזר דלשון אררון מידה 1כפי דעת רטנו וצ ע עב יל ואיני רואה לקוצר דעתי הקים עיון בזה ני
י ללשין ראשיו בכלאי הכרם יכשרכחלב הוא מתה שהתבאר נגמרא״ו 1טעם התום׳ עולה היא יפה לפי דעת רבינוני רבינז בהלכה בימין■
היא כינת הניה בהה שכתב תץמכלאי הכר׳ ונשר בחלב כך התבאר 1במקום רכים הוא דקא איירי ונדייק כלישגיה והלצה כדברי פלוני
שס עת דלוקין עליהם מפי׳ שלא כדרך הנאתן ונוי זה נ׳ל נעת ידהיינו יראי דעת יחיד ושאני כיה דהיי רובא יהס הס דברי התופל
יעצמם חיל בפי הזהב דףניטעיב בדיה לאכשתיסהיא ותדאיורפאז
עב צ שם:
פיו דת ט' ע׳א כיהבדיהכחבאל׳ףלמידחאלתיסונו׳כתב^-ייבמו' דהלכהכביה משים דיצאהבח קול שאני הנא שכאלחלוק על
היאנ׳ד איא זה אינו כלום זכי ויש לתמיד .׳דברי תירה דנתי׳ אחרי רבים להטית אבל החם אדרבא כיה רובאאי
זכו' וי׳ל שכונת הראב׳ד לומר שלא היזכרו עמי וכוי עד רה מבואר 1לאו דהיהמשפקא ל; אי אילינן כתר רובאמשיס דכ׳ש הוזחריפיטובא
כדברירני׳שטתכייה לנינת שם בפני עצמו איני נמחק ודלאנדחשת' יועיר דעד נא; לא יצאה בת קול אלא השוס כבודו דר׳א שאמר צון
תהראב׳ד שהואגתחק ודבי׳ תימההית להעלות על הדעת נפי׳דנרי השמים יוכירי יהדאמ׳התסרייהישעהיא דאחיאין השגיחיןבכת קול
היאבירזילסבראכזו■ גם חיש !הביא נל לשין הברייתא כלימר אין ולא שמעינן ליה לר׳יאלא על בת קול דתאי מעשה דר’א דהנא החם
עור מלבדו וא׳כ תהיכא תיתילן • אין לשין אכלמירהעל כך וייתר דייק יזדקאא לא בשמים היאככרנתנהלנו תירה הסיני השת׳דבשום
היא תתיישב לפיימהר׳ס אלשקאר ז’ל אך גם פייושי תמוה יכאשר כתב הקים אין תשגיחין עכיל ולהבין דבריהם ויל שפיר אעתיק פה ת׳ש
עליו הכית ועוד הקשיתיעליו כספרי דב׳שוזיל ומלבד נל מהשהקשה בביאיר דבריהם בס׳ תדושי הלכות שם בפיהזהב ווילבדיהשסבתיס׳
עליו הנ’ת קשה לי עוד על דברי הריה אלשקאר זיל דחם זז היא כינת בדיה לא כשהים ונוי יהדאת' פיק דיבתו׳ דהלכהנביה זכו'התם דיית
הראב׳דזיללמה ליה להמתין עד כה ילהקשית הדיוקא והלא עדיף הדקאת׳ לא" בשמים היא בו׳ השמע דבשיס מקום צד! משגיחין
טפיהוה ליה להקשית מלישנאדלעיליז שתית הם וני'ושדי וצבאות דבריהם קשיא מרישא לסיפא דהתחילה כתבו ליישב הא דהלנה
כל המוחק אפיי אות אחת הז' שמית אלי ליקה מכיל הא חתן לתדייא כביה משים דיצאה ביק דחציאתיאנת׳דהנא לא כשתים •היא ושיב
דס’ל להרהב׳ם ז׳ל שאם היה כתיב השם כלי אפילי שם שדי ז צבאות נתבו בסיף דבריהם דמדקאמר לא כשתים היא ©תר הךדהלנה
איט יכיל למחק ממט אפי׳ אות אתת וישלדחות עג ל:
כביה השים ריצאה כת קיל דבשים מקום אין משגיחי! בב׳ק ואפשר
ולי נראה דהרמנם יהואביר זיל קא מפלגי במאי דגרסייבגת׳ לומר דמעיקרא לאבא! ליישב אלא לדידן דאית לןהלכה כביה משים
שטע1ח ד׳ ל יה ע'כ תירכתב אליך למיד חאלהיס י יה דינאה כ׳ק והשתא לאסיל נריח דשמיתי הוא אבל לריא דאה לא
תה' הרי זה אינו נתחק ש' ד' משדי א' די האדני צ' ב' הצנאית הרי זה בשמים היא "דאי דאין משגיחי! כלל בבית נרקחה׳ התם ואפש׳ דם’צ
נתתק• וכתבו התזספוי בפריחגריאירמן השם איני נמחקותיתא דהלנה כביה משים דהה רובא יקילעניל ומןהתימהמהרן *1למ’מ
דמיש הציב מצבאות ושיד משדי דנמחקין לפי שאין שם כפני עצתו שאה׳ שטעם המוספו'אינו עולה כפי דעת רטט והניח בצ״ע דבר
אוצרו ’"1ושמא משים דשם המיוחד הוא יש להחמיר ט יותר • ומרלא נזכר כלל
פשוטנוהוק׳לכונראהבעיני:
בדבריהרהביס והראביד ז ל מליקת א דחאדני נראה דליזהיינישי שם כ*פ בד׳ה אושאת׳ כדין מדיני התורה שה׳ צוה לי שהדין כך
•ני׳ וחית שנראה מדבריו כאן שאפי׳ ניוןאת ההלכה
חלוקה זז בברייתא אן הרמבים זיל קסט־ דייה יאיד דין אחד להם
דתווייהו אינם נהחקי׳ וכסברת ר’ח משום דשם המיוחד הוא ודייקא לטתא את הטמא ולטהר את המהיר יי׳גקימדבריו בראשהע' ונר
נתיהניטפהו של הרמב׳ם זיל שאתר הפני שזה השם מקנת שם הא נשכא לימד ונו' וניל וכו׳ אס טון הרב זיל למה שפירשנו בדברי
המפירש הוא ולא אהר שם בפני עצמי הוא ואיד ויי ה שם החד דאירהיא רבינו ו״ל להההניח לתעלה קושייתו בצ״ע ואס לאביק דבייסתמוהיס
הביןבדכריושלרטגויק״ל:
נקי אף כשהיא נכתב וכת ש גיב הנ׳יו על מיש רטנו שחם ז' שתית
ונפרנוןאתהתיצחשתזנהוהי־חב׳ד זיל סובר נהתיחהשלהתוסיזיל
ולכן נתב שלאאהרז זנו' אבל ונו׳ ודברי שניהם הרמב׳ס והראני ד
מדוקד׳הדק היטב זתרו״הי יש להם עלמהשיהמונזנךנראהבעיני•
וע*פ דרך זה יתבאר מאמר דיה עיה במזמור קליה הללויה הללו את פ״ב דף י״ב אלב כ״תבד״הולאיהאא׳בסהוא׳כלבזכי׳ושם
שסה׳ירצהכשתהללוייה הד היאנאלי הצלתם חת שסהיהללוייה
אמרו ובז׳ ותתהתי שלא הזכירו רטנו ענ״ל
ני שוב ה׳זתרו לשמוח׳דבינבתבבי" ה ונקראכאיד כינעיסכייעקב זבדקדיק אחר יתיוק נס זה דשם ג'נ אמרו ולא יפתח לו חביות
בסר לו י׳ה נופי הא "ד כי זה איני נמחק וזה נמחק ישראל אפר כך המטרית לחניני אלאא 'כ הידיעוולמהלאה׳כיררט אלאא׳כהידיעו
•אתפחר לסגולתו כי הס הם אשר ירדו לעמקה של הלכה דתרוייהו אלח ודאי תאי אית לך להיתר דשאני רטנו שהקדים ברישא אסור
אינסנתחקיןזהייטטעמאכי אגיידעתיט גדולה' ואדוננודהייט לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקית ופיתיי ולא יהיה א' בפה וא׳ בלב
שם איד מנלאלהיס דה״ניתכל שמות הקדש ונטעם התוספית דשם אלא תונו נבח והענין שבלב ה א הי־בר שבפה ואסור לנניב דעת
המיוחד הוא ולכן תרויימחינס נמחקים •הכריע דיה ע״ה כסברת הכריות ואפי דעת הכיתי ועלה קאת' כיצד לא יהניר ולא יסרהב
הרמביסז׳לכניל:
במטרו וכי׳ ולאירבה לי בתקרובת וכו' ולח יפתח לז וכי וסיים עוד
עיב הרכבים דל די; ט כל שהית האמיריס באנרה׳קדש ואפי׳מלה א' של פיתוי יש ל גניבת דעת הסוראלא יט' ולכך לח הוצרך
זנו׳ עיין ת'שהרב המחב׳ זיל על להזכיר אלא א״כ הידיעי דייובי היא מאליו דמותר מניין דיכי' לא
־ ענין זה כארוכה נקינעריס ערוגת הבישס;
איירי אלא באח' בפה ואה' בלב וחס הידיעו תוכו ככרי היא ואין כאן
פ’ז דף «' ע־א ב'«כד’הזאיןהנניאהחלהאלאעלחנםונ1׳ א׳ כפה וא׳ בלב ננל והשתא דחתית להבי בהא נמי מיתרצה קושיית
ותפרש רטנו כבור נתדיתיו וכו' וכן ונו'אלא וטי לבך הרן הכי ת דתשיס הכי נמי לא הוצרך רטט ז יל להזכיר והם בשביל
גראהינו' ות״ת צ׳ע יני וי 'לונויולי נראה כי ת׳ע רכיט רל גביר נטדז הותר דכשכיל כבודו נתי חובו כברי היא ואיני א׳ כפהוא׳ כלב
כתדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר ניעילס אלא הוא מתגבר ומיכן הואהאליודודאיהותרהואולכךלאהוצרך רכיבי להזכיר לאאלא
 4כדעתו על יצרי תמיד י זה.היא פי' עטו ט להיות עניו צריך ודאי א'נהודיעו ולא ואס כשביל בנודו נישקוליס הס והובנים שניהם והו

׳שיהיה גביר הכובש את יצרו י והה שהוסיף מיד רנילו לימר שלם
1בגופו הוא פי׳ גטרבכתינאשרפי׳ג׳כוש״יז׳ל דגביר היה וגוף גחל
1ונכלל כיג״כ עשירכתתי( כי פי שלם בגיפזכצל דברגיפניינתומילון
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סביב

יראים רנד עמוד הדייגים

טיבר נשי שק האסח לסרמב״ס ,וגס חי' השים ואומר רוצה
אט ונכהע אסר י״ס דמנירס קיימם ובכה״ג לא מיקרי
חמסן׳ זא״כ איך פסק סרמב״ם דהוס חמסן והמכירה קיימח

ומ״ס סינר" וככר סרמיש סי) נלחים פ׳י מסל׳ מכירה,
זנ״ל ליישב והנס הסיס הקשה

סיי^■ סובר הרחבים y»frr
דעובר אפ״ה מנירסו קייחח
ויזא קי״ל כרבא דכ״מ ואמר
רחמנא לא שמגיד אי מניד
לא סמי והי׳ ורמי לגוזל
צמר ומשאן נגדים שאט״ג
דמשס איסור אפיה אס משה
שינוי אח״כ קננהו כשינוי,
ס״ג כיין דנחן דסים קנגהו
בשימי ע״ש ,וסרי לדבריו
לדוקא בנהינה דמים הוא
דקני דנסינח הדמים דהכא
הוי נמו השינוי בגזילה אבל
בלא נתינה דמים איט קינה
אפי׳ בכה״ג שמצד דיני הקנייה
סי׳ אפשר לקנין להחקייס
אפ״ה איט קונס מצד שנמשה
באיסור ,ולפ״ז א״ש דבשח״ק
ב״ב דמ״ח הקשה דמאי פריך
הסס הש״ם מל רב הונא
דסובר חליוהו וזבין וביני׳
וביני מדהניא יקריב אחו
ומגינוי נשים ודלמא החס שאני
ביק דיהב מטות ואיכא אונסא
וזוזי גמר ומקני סשא״ב החס
יליכא נתינה דמים ומשוס
אונם לחוד לא אסרי׳ דגמר

ליראיו

קמח
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נמיר ומקנה ,ולערן איסור דלא מחמוד לא מהר גם אם
אמר רוצה אני דמה מועיל אס יאמר רוצה אר להצילו
מאיסור זה ,הא פיך סוף בהשתדלות ותחבולה פעל מל
המוכר שיתרצה לו ,ורק לס״ר רנ״ב היינו מוכרחים לדחוק
בחילוק זה דבדאמר רוצה אני
ניצול גם מן האיסור אעיג שאין
מסתבר שעמי אכל לנסיך לא
הוצרך לזה ,יא״ש שסקי הרמב״ם
דלמנין מכירה לא חילק לומר
שייקא באומר רוצה אני וכהשגס
הראב״ד דלמסקנא דר״ה מיידי
רוקא בנתינת דמים אפי׳ בלא
זה נחי קר ולכן דייק הרמנ׳ם
שם מי שאנסוהו סד שמכר
ולקח דמי המקח וכיון שלקח

חומד במחשבה בלא משה לא נקרא חימוך
ותניא בפכלתין יכול החומד בדברים עובר
ת״ל לא תחמד כסף חהב עליהם ולקחת לך
מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן עד
שעושה מעשה והיינו חמסן ויהיב דמי ועל
אונס כזה מקשי׳ בב״פ פ״ק והא קעבר בלא
תחמד ומתרץ לא תהפד לאינשי בלא דמי
משפע להו פי׳ נ) ואינו כ״א בדמים אלמא
חומד לוקה בע״ב של הבירו ג) לא תתאוה
שנה הכתוב לעבור בב׳ לארץ:
רנה .צוד ,הקב״ה בם׳ קדושים לא תגנבו גס דמי סמקח משו״ה לא
ותניא בת״כ לא תגנבו מת״ל בעי׳ רוצה אני ולטנין א־הורא
מכלל שגא׳ בגניבה שנים ישלם למדנו עונש דלא חחמוד סמים נמי דאפי׳
אזהרה מנין ת״ל לא תגנבו א) ע״מ למיקט נאמר רוצה אני נמי עיבר,
לא תגנבו ע״ס לשלם תשלומי כפל ותשלומי דלמסקנא ודאי דהכי קי׳ל
דו״ה רשב״ג אומר לא תגנב את שלך שמא דמהיני חימי לחלק בחילוק
תראה כגנב אלא שבור שיניו ואמור לו דחוק ולומר שבאומר רוצה אט
שלי אני נוטל ותבן בם׳ נחנקין בסנהדרין ניצול מן האיסור שאין סברא
לא תגנבו בגונב ממון הכתוב מדבר אתה בזה וכמו שהקשו מפישי
אופר בגונב ממון או אינו אלא בגונב נפשות הרמב״ס ואם כי בשים מציט
אפרת 1א ולמד מי״ג מדות שהתורה נדרשת חילוק זה ס״ט רק לסיד
בהן בפה הכתוב פדבר בפהון אף כאן בפפון .היינו מוכרחים לסבול דוחק
ג״ל פי׳ לפפון לפעם נפשות אבל גונב דעת זה אבל למסקנא א״צ לזה
הבריות במידי דפפון הו* כגונב ספון ועובר והדברים מבוארים מאור ונחגס
על לא תגנבו בדתני׳ בתוספתא דב״ס ופייתי השיג מליו הראב״ד ונשקשו
בם׳ גיד ועשה ג׳ גגבין הן הראש שבכולן המפרשים בזה ומיושב כל
גונב דעת הבריות והפרבה בתקרובות ויודע המון הקושיות שהקשו מלייב
בו שאינו מקבל שסרב בו לאכל ויודע בו ב) עי׳ יאי^כ״א נדמים.
הטוגה דלאינשי הוא
שאינו אוכל .ואינו לופר שאיסור דעת בפידי
דממון ורבנן הוא שהרי מנינו שנענש דסשמע בלא דמי אבל סזעים
אבשלום עליו דתנן בסוסה פ״ק ולפי שגנב סס דבאמס הוא בדפים ג
ג׳ גנבות לב אביו ולב ב״ד ולב כל ישראל  0לא חמאוה שנה הכחזב
לפטר נב׳ לאוין.
נתקעו בו ג׳ שבטים שנא׳ ויקה ג׳ שבטים
בכפו ויתקעם בלב אבשלום ואע״ם שאינו משמט ולא חתאוה ולא חחפוד
מפורש בפקרא ג״ל בפי׳ בתקרובת ובמידי כוונה אחח לאלו ב׳ לאוין
דמפון גנב ופנ״ל ז־גוגב דעת הבריות נקרא שאיט מובר מליהם טר שימשה
גנב דכתיב ויגנב אבשלום את לב אנשי ממשה ,אלא ששנה למטר בב׳
ישראל וכתיב ויגנב את לבבי .חמור גונב לאוין ,ובחדש כתב כן להריא.
ווה דלא כרסנ״ם בסה״מ ל״ס
דעת הבריות פגוגב מפון ונפשות שגונב
ס״ו שכחב דלא חתאוה בא
ממון ונפשות הותרו לבני כותים .נפשות
להזהיר אעי׳ להחאווח בלבנו
דכתיב וגונב נפש מאחיו פבנ״י למעוטי
כותים שאינו חייב ממון דכתיב ראה ויתר לבד ,פי׳ משנגמר נדטמו
לסשמדל בכל מוז לקנוס ממט
גוים התיר פמונן כו׳ כדאיתא בם׳ שור שנגח
סכר ,ופשוט שאס רק המאוס
את

וסקר ,והי׳ דבס״ד הי׳ סינר
לר״ס דאגב אונם לחוד נלא
ומקני
נתינה ממוח גמר
והוה״ד לתליוהו ויהיב ,ולנסיך
הוא דקאסר רבדיהב וווי דוקא
קאמר ר״ה דזביני׳ וביני ט״ש,
והשסא ניחא מל רבנ״ק
פריך סדר״ה ראתר וביני׳
וביני הייט סדס״ר דההם
יאפי׳ בלא נתינה רמים נמי
וכיני׳ וביני .ואי רמא רחמסן
הוא דמיקרי בכהיג שאיט
טטל נגוילס וא״כ היכי ס״ד
התם דסובר ר״ה רהוה וניר׳
וניר אפי׳ נלא נתינת דמים,
והא כיון דמונר נלא חחמוי
אי מניד לא מהר ,והנא לא
שייך הי׳ המ״ס כיון דסיירי כלא נתינת ממוח ,ומ״ו תי׳
דבאמר רוצה אני מיירי דוקא ר״ה .וכיון שאמר רוצה אני
לא הוה חמסן ומוכרח היא לסנזל אח הרוחק ואמירתו
רוצה אני מלילו גם מן האיסור .אכן חילוק זה איט רק
להסיר שבב״ב דדיה מיירי כלא נתינת מעות אבל לפיס
מה דמסקי׳ החס דר״ה מיירי רוקא בנתינת ממוח,
לא קשה מרב הונא דכיון דבהיי אינסא איכא גמר
נתינת רמים פשישא וקני דדחי לשינוי דגזילה יכסברח
המי■ מ ,וא״כ אליבא דמסקנא א״צ כלל להחילוק דאומד
רוצה אני ושפיר יתפרשו הדברים כפששן דלענין מכירה
קני נמי אפי׳ בדלא אמר רוצה אני ואגב אונסא וזוזי

לחוד
בלבבו
שיקנה ממנו גם לרמנ״ס איט מובר:
רנה .א) לא חננב ט״מ למיקט .ראיחי מקשים דנגונב
טיס למיקט ילקה ע״ז הלאו ואטע
ובגניבה ממש סטור ממלקות ,היינו משום וניחן לחשלושין
אבל נגינג מ״« למיקט לא שייך ניחן לחשלומין והא
התורה לא אסרם מחמת חסרון ממין חבית והא מא
אינו רוצה בממון מכירו דנדעתו להשיב אמ״כ ואפיה
אסרה הורה איה לא הוי ניחן לתשלומין וא״כ.למה לא
ילקה ע״ן ,ואמנם מאן דמוחיג הכי לא עיין נשמלק
א שנתב דהיכי דגונגו טיח למיקס ודעתו
כנ״ח רם
להשיגו

אבלי לא החליט בדעחו לאחוז בחחנולה מד
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יראים רנה עמוד הדייגים

ליראיד

מקרי זה לאו
®ליד
להשיט איט פוכר ,אלא דסיירי שניננו ליקח לעצמו רק אטיב וסגרו ואריגים
שעושה «אם נוי לצערו עיש ,ילה״ו גס בלאו זה יש הניסק לסשלומין אפ״ג וחייג מדיוא למלמד .אהיה טון
חסרון ממון חבירו .ושפיר טחן לתשלומין .אלא ובקצוה״ת רהשורס לא נישקה להדיא נעו שניתקה מזל וסשיג אם
ויש הלנוח גניבס סביא נשם הרמב״ס ואשי׳ אם וטחו «זילס לא מיקרי  wלאו הטשק" דווע שיטה
וכל לאו סרפן לתשלוטין
להשיגו נמי מי פ״מ לחיקש
פ״ש ,וא״כ לשיסח הרמב״ס את הפרה .ב) וגונב תת הבריות אסור שלא ולא ניתק נסדיא כ® גול
יזחור הקושיא אפאי אין לוקץ ,מינו לו היתר ואע״ג דלא תגנבו ולא נפי אין לוקין וכלל טלס
ובאפס גיז א״ש ורמב״ס תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו כתיב ולא במוא רניח ואונאה וכובש
לשיסחו סובר ומ״ח למיקט גוי ,ג) הא בעמיתו לא כתיב לא תגנבו שהרי שיש והיו לאו הניתק ,וא״כ
אין ט איסור מורס כלל וא*כ כמה מעמץ מפסיקן ומינו פסקי טעמין מה״ת לדיוי׳ צ״ל בס״כ שאחיי היט
גלא״ה לא שייך מלקוח ,ומס
שהק׳ פל הרסנים מסוגיא
ךב״מ דיליך זה מקרא עיין
נלחים ה״א וגניבה מש״ש
ליישב:

ג) וגונב

ופח הבריוס
מיהו
אסור.

הייט דוקא בממון אבל גניבם
זמם ביברים במלמא' אין
איסור למט״ס מפני ורבי
שלום וכמ״ש הניח חו״מ סי׳
רנ״ח ,וניל להוכיח מרש״י
גיסין דס*כ בו״ה שלמא למר
וז״ל ולא היה מחניון לברכי
אלא לנו היה לרבו ,ונחום׳
שם השיגי והא זה הוי גננת
ופח הבריות פ״ש ,אמ״נ
שבדברים בעלמא אין איסור
משום דרכי שלום כדמיירי
החם ,ויש לכוון כן ברברי
רננו במ״ש ושמואל במידי
וממון מיירי ,שאינו מונן כלל
כוונתו ,איו דינא אשמפי׳

בנדרים ס׳ אין בין המודד ושוים שכל אלו
פסקי טעמין ואמרי ,בם ,גיד הנשה אסור
לגנב תת הבריות ואפי׳ דעתו של גוי.
ושמואל במידי דממון איירי .וגנבת כותי
במקום שיודע שאין הכותי מכיר שרי דהוי
במעותו ושרי ואפי׳ איסור דרבנן ליכא
כדאמרי׳ ם׳ הגוזל ומאכיל רב כהנא זבן
מגוי ק״ב וזביתא בכלל ק׳ ואבלע לי ,זוזא
רבינא זבן מגוי לצלוחי דיקלא א״ל קדים
ועייל דגוי לאו מבינא ידע רב אשי הוי
קאזיל בארבא חזי שיבשה דגופני דתלי לבר
מפרדסא א״ל לשמעי׳ זיל חזי אי דגוי נינהו
אייתי לי .וגנב נקרא כל היכי דמממר
מאינשי כדאמרי׳ ם׳ הכונס כיון דמרתת
מאינשי גנב הוא .ועונש גונב ממון כתיב בם׳
משפטים דכוזיב כי יגנב איש שור או שה
וגו׳ וטבחו או מכרו ארבעה חמשה ודווקא
חייב .ותנא מרובה מדת כפל שכפל נוהג בין
בדבר שיש בו רוח חיים בין בדבר שאין בו
ר״ח בר והתם מפרש טעמא:
רגו .צוה הקכ״ה בם׳ קדשים לא תגזל
א) וגזל בממון דילמוד סתום
מהמפורש דכתיב ויגזל את התנית מיד המרי.
וגזלן נקרא כל היכא דלא סטמר מאינשי.
תולדה

דמ״ש שמואל ואסור לגמב
ופח הבריות מיירי במידי
דממון אבל ברברים כמלמא לא אסר:
ג) הא בעמיתו לא כתיב לא מגנבי .נשחכשו כאן
הדברים והכי צ״ל האי בעמיתו לא קאי אלא
תגנבו וכ״ה נחדש:
רבו .א) וגזל בממון כו׳ רכחיב ויגזל החנית כד .ומרי
מפרש רבנו ולאו דלא חגזל משמע
במיג שנוזל ממון חנירו ,וקשה סובא בשלחא אס איסיד
גדלה הוה נפיק מלא תגזול היי שיין ללמוו מקרא
יויגזול תניח ,אבל באמת הא מסקי׳ בריס איזהו נשך
ולאו דלא הגזול אטישק שכר שניר קאי וגזל גופא מריבית
ואונאה נפיק ,וא״כ בגזל גופא לא כחיכ כלל לשין גזל
ומיין במ״מ פיא מגזילה שהרגיש נזה ,ומפרשי הרמנ״ם
נתקשו טיד שס שבפ״א מהל׳ גזילה חשב הרחבים לאו
ולא תגזול דקאי פל גזל והיא עד שים מיל ,וכזה יקשה
פל רבנו נמי ותשיב כאן ללא חגזל .וביותר יקשה דנפי״א
מהל׳ שכירות כתב הרחנ״ם גבי פשק דטונר נמי משום
לא מגזל ,ואיך הרכיב ללאו זה אחרי רכשי ,עול וכשכיר,
ועיין נלח״ח פ׳א מגדלה ,והנ״ל ליישב והנה לבו כל
קושיות הללו יקשה טוכא על פי׳ הרמביס איך ישרש
הפוניא דנ״מ יס״א אלא לאו נגזל למה ל' לכובש שכר
שכיר כובש ש״ש בהדיא כתיב לא חפשוק ,ומשני לטבור
בב׳ לאדן .ובחום׳ שם הקשו דלוקמי בגזל גופא ולענוד
בב׳ לאדן ,ותי׳ משום ולא לקי אגזל מיש ,ולפ״ז צ״ל
והמום׳ ס״ל וארעית ואונאה לקי ,ואליה מאי הריך
השים ולוקחי ארעית ואונאה היון דגם נסם לא מלקי׳.

ולא שייך מלקוח אהיה שייך
נסי לאוקסי בג׳ לאדן ולענין
חופר כאיסור שעובר בכפה
אזהרות ,ויקשה אפוא קישית
החום׳ אפאי לא מיקי ל^«ל
גופא ולפטר בב׳ לאוין ופמ״ש
המפרשים .וגיל ליישב כל אלו

הסחירות .דנשמ״ק בים שם
הביא בשם הרימב״א וו״ל
למטר בב׳ לאיין מי׳ משום
לא חפשיק ומשים לא חגזל
וכ״ש וגזל ממש בכלל וה״ג
בגס׳ זלוקתי אגיל וסאן וגרם
ולוקמי ארבים ואונאה סופה
הוא והא ודאי שייך טפי גזל
בעשק מאידך סכ״ל ,ולכאורה
אי״א להלום גרסא זאת דאי
סרכינן ולוקי אגזל א״כ מאי
משני בש״ם רנטנינא ושכיר
כחיב ,הא ודאי ושייך טפי
לאו וגזל אגזל מפי׳ מאפושק
ש״ש .דנשלסא לגרסא וידן
והקושיא הוא דלוק• ארניח
ואונאה משני שפיר דבענינא
ישכיר כחיב ושייך טפי אשכיר
מנרביח ,אבל אם הקושיא הוא ולוקי אגזל לא יתיישב
קי׳ השים ,אכן ודאי והפירוש לגרסא זאח כן היא,
דהנה אפי׳ לשום מאי דמוקי דבטבש שיש קאי ,אנזל
גושי׳ קאי ודאי ולטבור בב׳ לאוין וכקישיח התיס׳ ,ולא
חפקי׳ לאו דלא חגזל מפשט,׳ .אלא דס״ל לש״ם וקאי נמי
אטבש ש״ש ומשני משום דבפנינא דשכיר כתיב שי׳ לאי
משום דאינו פנין טל גזל חוקמי׳ אוחו פל שכיר .אלא
משוס ולאו ולא תגיל קאי בענינא ושכיר ונכתב גמי
נוא״ו התנור משמט דקאי אשכיר נמי אבל אגזל פשימא
דקאי ,ולפ״ו אין מקום לקושיה התום׳ דלוקי אגול ,והא
זה פשיטא דאגזל וראי קאי אלא ומשר דקאי טל כובש

ש״ש נמי ,והיינו ממש כשי׳ הרחבים ,ואחרי שהריסב״א
העיד דכל מאן ולא גרים כגרסא זאת טועה הוא מנ״ל
לפשות לרחב״ם כטועה ופשיטא שנס הוא יגרום  pוסרו
כל הקושיות הללו וז״ב ,ואין להקשות דהא נגח׳ משמט
דהלאו דלא תגזול מיותר ולא הוצרך אגזל וחשים דנדם
גזל מרבית ואונאה ,ולגרסא זאת בט״כ דלאו משוס
רמיוחר הוא ,דייל ונסיר הי׳ סובר הש״ס וכל היפי
דלא מלקינן לא שייך לאוקמי בחרי לאוי ולהכי כיין
דאיסור וגזל ידטי׳ מרבית ואונאה לא הוצרך לאו זה
אגיל אבל לכתר ומשני דקאי אנובש ש״ש ולטבור בב׳
לאדן ולשי׳ הרמב״ם שגס בכובש ש״ש לא לקי משוס
והד לאו הניחן לחשלימין יאפ״ה מוקמי׳ בב׳ לאה
משום חומר כאיסור ,א״כ חצי קא• זה ולאי אגע
פצחו ולסבור בב׳ לאדן וגס סראב״ו כמב רקאינס,
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הלכות דעות פ״ב ה״ד־ה״ו

בלשונם דנקטו בקושית׳ אמאי לא מני לכולהו הנא ולא הקשו

בפשיטות בין אסוגיא דהכא ובין אסוגיא דביצה אידי ואידי
ה״ל למנות ששה תמור שלשה ואפשר לדחוק כיון דקיימי

הכא בססחי׳ העמידו קושייתם על הבריי׳ דמייתי בפסחים
ובאמת גס על אידך בריי׳ תסוב קושייתם ולולי דבריהם היה

משנה

רחמנות היא אחת ממדות הטובות וכן הרתחנין אמרי׳ האי
צורבא מדרבנן דרתיח אורייתא היא דקא מרתחי לי׳ וכן
באניני הדעת היא הנמשכת ממדת נקיות והיא אחת מי׳
מעלות דחשיב ר״פ בן יאיר ולכן מיעוטן יפה רק רובן רע
כמ״ש מהרש״א בח״א משא״כ הנך תלתא דפורענותא דחשיב

נ״ל ליישב קושייתם דהנה יש הבדל בין הנך דחשיב בפסחים

בביצה אפי׳ מיעוטן רע ולכן לא עריב ותני כולהו בהדי

דאינן רע בעצם רק ביותר מדאי כמ״ש הרשב״ס שם דודאי

הדדי דהא כדאיתא והא כדאיתא.

הלכה ד
הכתוב מגיד לאדם וגו׳ ומסתמא נאה דורש ונאה מקיים
דאפילו עם אשתו לא היה שח שיחה בטילה אף כי בזמן אחר

דמות ראיה לדברי רבגו מחגיגה ה׳ ע״ב

אמרו

שהיה יכול להשתמש בדבורו בדבר יקר הכי נכבד בדברי
תורה ולא היה לרבינו לומר אמרו עליו אלא רב לא שח שיחה

עליו על רב תלמיד רבינו הקדוש שלא שח שיחה
בטילה כל ימיו ,וכתב מרן דלא נודע לו מקומו

בטילה כל ימיו מסתמא ועוד מדוע כתב רב תלמיד רבינו

בתלמוד אשר מיחסין לרב מעלה נפלאה זאת ,ולכאורה גמרא

הקדוש משמע להיותו תלמיד רבי הלך בדרכיו לעשות

ערוכה היא בחגיגה ה׳ ב׳ דמייתי התם מגיד לאדם מה

כמעשהו והיינו מאז שלמד לפני רבינו הקדוש ודלמא מאז

שיחו ואמר רב אפילו שיחה יתירה בין איש לאשתו מגידין לו

שדרש כוונת הכתוב מגיד לאדם מה שיחו הרגיל עצמו

לאדם בשעת מיתה הרי דהקפיד רב אפי׳ על שיחה קלה בין

במעלה הזאת לנהוג בקדושת ברית הלשון ,לכן נראה בודאי

איש לאשתו וכ״ש שיחה בטילה בין אדם לחבירו אבל ודאי

מצא רבינו בשום מקום בירושלמי או מדרש החסרים לנו ואין

רבינו לא כוון לזה דלא יתכן לומר אמרו עליו על רב

אתנו יודע מהם מאומה שאמרו כן על רב שהיה שומר פיו

דהוראתו דבעלי התלמוד סיפרו מעין המאורע לרב ובאמת

ולשונו מאז שלמד לפני רבינו הקדוש ודקדק ללכת בדרכיו

הס לא שיחו בנפלאותיו רק העתיקו מה שדרש בכוונת

הקדושים.

הלכה ו
תירוץ על קושית הכ״ט והלח״ט וביאור בסוגי׳
חולין צ״ד

מותר והרי בכולהו הגמרא נקטינן דלישנא בתרא עיקר,

דהיינו לפי שיטתם בעלמא של הרי״ף ורבינו וגם לפי שיטתם
כל אבע״א בתלמודא הוא כמו איכא דאמרי כמ״ש המ״ע
בהל׳ חובל ומזיק ריש סיד וא״כ קשה למה השמיט רבינו דין

אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת ע״א וכו׳ ואפי׳ מלה
אחת וכו׳ ותמה מרן דהא שם בם׳ ג״ה צ״ד דמייתי
התם מענין גניבת דעת אמרו ג׳׳כ שאם הי׳ עושה לחבירו
כבודות אלו כדי להראות לבריות שחבירו חביב עליו מותר

וצריכין לחלק ע״כ אין זה פשוט כ״כ (,ונראה לערד דרכינו
ראה דאיכא עוד שינויא בתרא המתנגד^להן־ שינויא ואבע״א

נמדוע לא הזכירו רבינו ,ובספרו ב״י בח״מ סי׳ רכ״ח כתב
שהוא מלתא דפשיטות ואין צורך להזכירו ,ועיין בסמ״ע שם

ולכן פסק כהך שינויא שהוא לחומרא והוא נמי בתרא כי
כגון זה ראוי להחמיר כדי שיהי׳ זרע ישראל זרע אמת ולא

ס״ק ט׳ ,אמנם הלח״מ הוסיף להקשות מהא דמייתי

ידברו כזב ותרמית ומרמה כלל וביותר לפמ״ש הריטב״א

התלמודא בחולין דעולא איקלע לבי רב יהודה פתח לו חביות

בחולין צ״ד בשם קצת רבותינו בעלי התו׳ דאיסור גניבת דעת
אפי׳ של ע״א מדאורייתא הוא מכח קרא דלא תגנובו ולהכי

דחביב לי׳ לרב יהודה דבלא״ה נמי פתוח מפתח לי׳ ומבואר

אע״ג דהך שינויא ואבע״א ס״ל להתיר לפעמים מ״מ כיון

להך שינוי בתרא אס הוא אדם דבלא״ה הי׳ פותח עבורו

דאיכא שינויא בתרא אחרינא שאין דעתו כן הוי לי׳ ספיקא

המכורות לחנוני ומסיק אודועי אודעי׳ ואבע״א שאני עולא

זה ומ״ש הרב״י דמלתא דפשיטא הוא הנה מדהקשו התו׳

סדר

הלכות דעות פ״ב ה״ו

דאורייתא ואזליכן לחומרא ,וביאור הדברים כך הוא דהנה
שם בגמ׳ נאמרו ג׳ שינוים על מאי דשאיל התלמודא חתוכה
נמי לישדר לי׳ וכו׳ איבע״א במקום שמכריזין חתיכה דע״א
וכו׳ ואבע״א משוס דקא בניב לי׳ לדעתו וכו׳ וסירש״י משום
דהע׳א סובר שישראל זה אוהבו מאד שתקנה וטרח בה ליטול

גידו עד שנראה לעצמו ואח״כ נתנה לו והוא לא נטלו נמצא
מחזיק לו טובה על חנם ולפי שינויא בתרא דהיכי דהי׳
עושה דבר זה לכבודו מותר לעשותו אעפ״י שהאחר טועה

א״כ זה שהי׳ מטריח באמת לצורך ע״א ההוא אס הי׳ לו בזה
מן הכבוד במה שהי׳ נוטל ממנו הגיד ,דע״כ איירי מתני׳

בע״א שהוא מכירו ושכנו דבשביל כך גס הוא עושה לו טובה
והוי כמכרו לו כמ״ש התו׳ בפסחים כ״ב ד״ה ור״ש נמי וכו׳

ובמס׳ ע״א כ׳ ד״ה רי״א דברים ככתבן וכו׳ וממילא אס הי׳
הירך הזה שלם הי׳ הישראל טורח עבור שכנו הקרוב לו

ליטול ממנו גס הגיד למען יראה הע״א דהישראל מכבדו
ובזה יחזיק לו טובה וכיון שכן אין בזה גניבת דעת ואפי׳
"לישראל בכה״ג מותר ,איברא לסמ״ש התוס׳ בחולין שם ב׳

ד״ה והא קמטעינן לי׳ לחלק בין הא דעולא להא דרבא ורב

ספרא ,איכא למימר נמי בהך נטילת הגיד נהי שאס הי׳
בדעתו לשלחו לע״א הי׳ ג״כ מטריח ליטול ממנו הגיד מיהו

בשעת נטילה לא הי׳ עושה לכבודו של הע״א שלא הי׳ בדעתו

משנה

קמט

תירוץ על קושי׳ ב׳ של הלח״ט
ומתוך האמור אפשר ליישב נמי אידך קו׳ הלח״מ מדוע
לא הביא רבינו מאי דמסיק התלמודא דהיכי
דאיהו מטעי׳ נפשי׳ ליכא גניבת דעת אפי׳ בישראל דהא

מהך שינויא תליתאי מכח דגם היכי דמטעי׳ נפשי׳ אסור
דהא השולח הירך חתוכה לע״א אינו מכוון להטעותו שיהי׳
סובר שנטל הגיד לכבודו אלא איהו דמטעי נפשי׳ וגס שייך

בזה סברת התו׳ שכתבו בד״ה אינהו דקא מטעו וכו׳ הכא
איבעי לי׳ לאסוקי אדעתי׳ דטרפה הוא ומר זוטרא הי׳ לו
נמי לאסוקי׳ אדעתי׳ וכו׳ וה״ה הכא בירך איבעי לי׳ לע״א
לאסוקי׳ אדעתי׳ שלא בשבילו נטל הישראל הגיד מהירך דהא

ליכא איסורא לדידי׳ ואדרבה לפמ״ש הריטב״א דניחא לי׳
לע״א יותר שישלחנו הישראל ירך שלמה כדי שיהנה מהגיד

ושמנו וא״כ שייך יותר בזה דהע״א מטעי אנס שי׳ דה״ל
לאסיק אדעתי׳ שאס הי׳ רוצה לשלחו לו מיד לא הי׳ נוטל

ממנו הגיד ושמנו ,אלא ע״כ הך שינויא בתרא ואבע״א משוס

דקא גניב לי׳ לדעתי׳ לא שמיע לי׳ לחלק בין היכי דקא
מטעי׳ אנס שי׳ או לא דבכ״ע אסור גניבת דעת ועלה דהך
שינויא בתרא סמך רבינו וקבעו בהלכותיו.

דעתו לחלק באופן אחר דשאני התם בעולא דהא מיהת

עוד תירוץ על דברי רבנו וביאור בדברי רש״י
בחולין

כיבדו רב יהודה קצת במה שהי׳ משקהו מהיין ההוא ואעפ״י
שלא פתח החביות בעבורו מ״מ הרי היה חביב לו ואס היה

איברא מה שנראה יותר עיקר בעיני הוא כפי מה
שאומר בזה דבאמת רבינו הביא בידו כל הדינים

צריך לפתחו בשבילו הי׳ ג״כ עושה משא״כ ברבא ורב ספרא

אשר בהשקפה ראשונה נראה שהשמיטס אבל לא כן הוא כי

שלא היו עושין שוס כבוד כלל למר זוטרא ברי׳ דר״נ אעפ״י

הן מבוארים בצחו׳ לשונו שכתב כדי לפתותו שבשביל כבודו

שהיו באים ג״כ לכבודו הא מלתא לחוד לא מהני דעכ״ס
עכשיו אין עושין לו שוס כבוד וא״כ בהך דירך לפחות עושה
לו כבוד במה שנותן לו הירך ואלו הי׳ יודע מתחלה שישלחו

פתח וכו׳ הרי שתלה רבינו האיסור הזה במה שהוא מפתה

כלל לשלחו לו ,אבל רבינו אפשר דלא ס״ל סברת התו׳ אלא

וגונב דעת חבירו ושרוח שקר בפיו ואין לו לב טהור ,ממילא
מובן דכל היכי דאיהו מטעי אנסשי׳ דאין בו גניבת דעת
שהרי אין הנותן מפתה להמקבל ויש לו לב טהור ורוח נכון

להע״א הי׳ נוטלו ג״כ להגיד לכבודו של ע״א שכנו לכן מותר
י לשלוח לו הירך אעס״י שלא נטלו בשבילו ואין בו משום איסור

וכן איכא למשמע מדברי רבינו דאם האורח הוא חביב לנע״ה

גניבת דעת להן שינויא בתרא דעולא חביב לי׳ לרב יהודה

ואף אס לא היו החביות מכורים לחנוני הי׳ ג״כ פותח

וא״כ קמה קושייתנו וע״כ צריכין לומר דהך שינויא לעיל
דמשני ואבע״א משום דקא גניב לי׳ לדעתי׳ לא שמיע לי׳
להך שינויא בתרא גבי עולא ולכן פסק רבינו ג״כ דאין הבדל

החביות לכבודו כי אהבו אין בזה נמי משוס גניבת דעת

שהרי אין מפתהו בשקר ותרמית ואינו גונב דעתו של האורח
דפיו ולבו שווין דלכבודו הוא עושה כן ,אף אס נאמר דרכינו

בין מי שהוא חביב לו לבין אינו חביב לו כ״כ דבכ״ע אסור

ס״ל כשיטת רש״י דר״י הי׳ אומר לעולא שפותח החביות

משוס גניבת דעת כדמוכח מהך שינויא תליתאי ועיין

לכבודו והאמת דבר דלכבודו פתחו דזולת זה לא הי׳ פותחו

בסמ״ע סימן רכ״א ס״ק ט׳.

עד שיבוא המנוני וימול רק שלא הי׳ לו הפסד בפתיחתו

כי

קג

סדר

הלכות דעות פ״ג ה״א

הוא ידע שהחנוני יטול החביות ואם לא הי׳ עולא חביב לו
שהי׳ פותחו לכבודו אף אס הי׳ לו הפסד לא הי׳ רשאי לומר
לו עכשיו לכבודו פותחו דאיכא גניבת דעת האורח שיחשוב
דאין הבעה״ב חושש להפסד המגיע לו בשביל פתיחת מגופת
החביות לאהבתו ולכבודו ובאמת אינו כן ונהי דאין כאן שפת
שקר אבל יש בו משוס גניבת דעת ,רק כיון דעולא הי׳ חביב
הרבה לדי ולא הוי חושש להפסד המגיע לו בעבורו אין כאן
לא שקר ולא גניבת דעת (כן נראה לענ״ד דעת רש״י

משנה

ומסתלקת בזה קו׳ התוס׳ על פירושו בד״ה אינהו דקא

מטעו וכו׳) וכיון דהוא נראה מבחוץ ושוה מבפנים לאוהבו
ודאי שרי לעשות כן ולא הי׳ צריך לבאר זה היטב כי סמך
רבינו עצמו על המשכיל על דבריו ,שוב מצאתי בספר יש״ש
בחולין שתירץ כן על הקו׳ שלא העתיק רבינו דין איהו דקא
מטעי׳ אנפשי׳ והנאני ואודה לה׳ כי נחני בדרך אמת

1

ומחשבותי כמחשבות הגאון מהרש״ל ז״ל.

פרק ג — הלכה א
תירוץ קושיות הלח״ט וביאור בנדון אין הלכה
כשיטה ובנדרים י׳ ע״א
שמא יאמר האדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכו׳
המהלך בדרך זה נקרא חוטא וכו׳ אמרו חכמים
ומה אם נזיר וכו׳ ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו,
הלח״מ האריך לתמוה על רבינו וזה יצא ראשונה דבנדרים
פרק קמא ירד א׳ אמרינן שמעון הצדיק ור״א הקפר אמרו
דבר אחד דנזיר חוטא הוי וא״כ הא קי״ל אין הלכה כשיטה
ומדוע קובע רבינו ההלכה כר״א הקפר ,הנה קו׳ זאת כבר

היא כתובה על ספר תורת הרשב״א דל בתשובותיו סי׳ תל״א
ויפה תירץ כיון דשמואל דהוא אמורא פסק להך שיטה קיי״ל
כוותי׳ דשמואל וכל כללי הלכות הנאמרו בתלמודא סתם לא
נאמרו על דרך השלוח ויש להם יוצאים אולם אני תמה קצת
על דברי הרשב״א דנראה דכוונת השואל היתה כיון דאביי
הוא דאמר שמעון הצדיק וכו׳ דבר א׳ אמרו ולהורות בא
דאין הלכה כשיטה כמו שהוא כן הכלל בכ״מ א״כ אע״ג
דשמואל אית לי׳ כוותייהו מ״מ הלכה כאביי נגד שמואל
דהוא נתרא וכיון דלדידי׳ ל״ל הא דשמואל ולא נראה לו
לקבוע הלכה כדעת ר״א הקפר דהוא יחיד נגד הרבים
החולקים עליו ומאביי ורבא ואילך הלכה כבתראי( ,א״ה בזה
יש לגמגם כמבואר ברא״ש בכמה מקומות דספק הוא אס

אביי ורבא גופייהו נחשבים כבתראי לנגד החולקים עליהם
או נאמר אין הלכה כתלמיד במקום הרב) ועוד מחלק
הרשב״א בתשובה בין אס נאמר בגמ׳ אמרו ד״א או נאמר
בשיטה אחת קיימו ,וכבר העיר על חילוק זה הרב בפר״ח
א״ח בקונטרסיו להלכות אלו ועיין תשו׳ הגאון הרמ״ע
מפאנו סי׳ י׳ג ובתו׳ דמס׳ ב*ק צ״ג ד״ה רשב״י הא דאמרן,
ובחדושי הרשב״א שם ,ואני בעניי יש לי להביא ראיי׳ דהכא

אינו שיטה גמורה וכוונה אחרת יש לאביי במה שאמר שמעון
הצדיק וכו׳ דהא הטעם דאין הלכה כשיטה ביאר הרשב״א
בתשר סי׳ שי״ד שהוא משוס דחכמי בעלי התלמוד העירו לנו
אוזן שבדין זה כל חכמי ישראל חולקים על הדין שנאמרה בו

שיטה חוץ מאותן מתי מעט מהתנאים שהסכימו בדין ההוא
ואפס זולתם ,וא״כ א״א לומר דכוונת אביי בנזיר ג״כ הכי הוא
דכל חכמי ישראל ס״ל דנזיר אינו חוטא חוץ מג׳ אלה שמעון
הצדיק ור״ש ור״א הקפר והאיכא עוד תנא והוא ר׳ ישמעאל
בנו של ר״י בן ברוקא דס״ל נזיר נקרא חוטא כמבואר במס׳
נזיר י״ט א׳ דמסקינן התם ר״י סבר כר״א הקפר ולמה לא
קחשיב אביי ג״כ לר״י בנו של ריב״ב בהדי הנך ג׳ דס״ל נזיר
נקרא חוטא אלא ע״כ אין הכוונה במימרא דאביי כסי שמובן
במקום אחר לדעת הרשב״א.

המשך קושיות הלח״ט על רבנו מתענית י״א וכו׳
והנה עוד הקפה הלח״מ על רבינו מהא דאיתא במס׳
תענית י״א אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא
חוטא ומסיק התלמודא סבר לה כר״א הקפר והתו׳ הקשו שם
דשמואל אהדדי וכתבו באמת איכא מצוה להתענות וגה אית
בה עבירה שמצער נפשי׳ אך המצוה שמתענה היא גדולה
יותר מן העבירה כמו שהוא כן לענין תענית חלום בשבת וכן
הוא בנזיר שצריך להביא קרבן על העבירה שעשה שציער
עצמו מן היין ונרי זה נשארת לו המצוה של נזירתו קב ונקי
ומעתה לדעת רבינו שאסור להתענות ואי׳ גמור יש בו ואין
בו שוס מצוה כלל ותקשה לדידי׳ קו׳ התוס׳ דשמואל אהדדי׳
ועדיין לא מצאה הקפידה מקום לנוח כי הוסיף עוד הלח״מ

להקשות על רבינו דלשיטתו קמה קו׳ התוס׳ במס׳ ב״ק
שהקשו דברי ר״א הקפר סותרי׳ אהדדי דמסוגיא דנזיר

.
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שישי מצות התלויות בממון

רמב״ם הלכות גניבה פ״א ,סמ״ג לאוין סימן ר,נ״ה ,טור ח״מ סימן שמ״ח.

שלא

לגנוב ממון דכתיב (ויקרא י״ט) לא תגנובו ,ננב

(ב״ק דף נ״ז

חולין צ״ד תוספתא דב״ק רף נ״ו רמב״ם הלכות מכירה פי״ט) זה הנטמן מחמת
בני ארס ,ואינו__לוקה לפי שניתן לתשלומין^ויש נגינה אחרת־־־־ ש א פרו חב מ י ם
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בגון גניבת הדעת אסור ואפי ו~_דעתו של עכו״ם אסוך\ מפי הרב^”יונה אמרו
חכמים לא תגנובו־־אפילו על מנת למיקט שלא יאמר אגנוב כלי מפלוני כדי
שיצטער ויקוט בפניו ויזהר בשמירת כליו ,ואחר כך אחזירנו לו ,וכן אסור ליטול,
מבית חבירו להשתמש ולהחזירו ,וכן אסור לגנוב את שלו מאחרי הגנב שלא
יראה כגנב עכ״ל.

ך0ן2

רמב״ם הלכות גניבה פ״ט ,סמ״ג לאוין סימן קנ״ד.

שלא לגנוב נפש דכתיב (שמות מ״א) לא תגנבו בין גדול ,בין קטן
(סנהדרין דף פ״ו) בין זכר ,בין נקבה ואפילו בן יומו ,רק שנדע שכלו לו חדשיו ,י
ואפי׳ עבד משוחרר קרינן ביה מאחיך ,אך מי שחציו עבד וחציו בן חורין חכמים
(שם דף פ״ה ופ״ז) פוטרים ממיתה אבל לאו איכא ,הגונב בנו או אחיו או בעל
הבית שגנב אחד מבני ביתו ,הסמוכים על שלחגו ,ומלמד תינוקות שגנב אהד מן
הלומדים לפניו פטור וא נו חייב עד שיוציאנו מרשותו וישתמש בו וימכרם לאחרים
שאינן קרובים לגנב ,והשימוש אפילו אין בו שוד ,פרוטה.

לסך

רמב״ם הלכות גניבה פ״ז סמ״ג לאוין סימן קנ*א קנ״ב ,ועשין סימן ע״ב
טור ח״מ סימן רל״א.

שלא לעשות עול במרה ,בדכתיב (ויקרא י״ח) לא תעשו עול במשפט
במרה וגומר פירש שלא ימדוד בקנה (נ״מ דף פ״א) בימות החמה לאחד ובימות

הגשמים לאחר (ש״ע אם מדד בקנה אין בכך כלום) או פיר׳

שלא ימדוד בהבל

לאחד בימות הגשמים ולאחד בימות החמה ,ותניא (ת״ב ם׳ קדושים פ״ה) אם
בדין הרי הוא אומר אהר כך לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק
השפוט עמיתך ,מהו המשפט האמור בתחלת המקרא אמר רבי הוא המדד ,והמשקל
מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שיקר במדה הרי הוא כמקלקל הדין וקרוי עול,

שלא

לעשות עול במשקל ,שלא יטמנם (ב״מ דף ס״א)
עול במשורה שלא ירתה.

ך)3ך,

במלח,

שלא

לעשות

רמב״ם הלכות גניבה פ״ט סמ״ג לאוין סימן קצ״ד.

שלא למכור נפש בדכתיב (דברים י״ד) כי ימצא איש גונב נפש
מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו .ואזהרתו מלא ימכרו ממכרת עבד ,ודיניו
הם כמו שפירשנו בלאו דגניבה (לעיל סימן רס״ב) וכן שלא למכור עבד עברי
באבן הלקח.

ספר

רעד

עמודי גולה
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ף^ן

רמב״ם

הלנות גניבה םיה סט׳ג לאוין סימן קרא קנ״ב ,טור ח׳מ סימן רל׳א.

שלא לעשותה מדה גדולה וקטנה ומשקל קטן

וגדול

I

כדכתיב (דברים

כ־ה) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן איפה ואיפה גדולה וקטנה ואמרינן פרק המוכר
אח הספינה (דף פ׳ט) אסור לעשות מדד ,הסירה או יתירה אפי׳ לעשותה עביט של
מי רגלים ואעפ׳י שאין לוקה ומוכר בה שמא יבא מי שאינו יודע שהיא הסירה
וימכור בה ,ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בה מעשה׳ אחד הנוש׳ והנותן (ב־ק
דף קי־ג רמב׳ם שם ם־ו) עם ישיאל או עם העכוים אם מודד ושוקל בהסרה עובר
בלא תעשה והייב להחזיר^ וכן אסור להטעות (ש־ע שמ״ה ואם טעה "בעצמו־־ שריא
< את העכו״ם בחשבון אלא ידקדק עמו שנאמר והשב עם קונהו ואעפ״י שהוא כבוש
תהת ידיך וכל שכן לעכלם שאינו כבוש תהת ידיך והרי כלל הכתוב כי תועבת ה׳
כל עושה אלה כל עושה עול ואפילו לדברי האומרים בפרק המקבל (דף קי־א) שגזל
העניים מיתר זהו בעניים שציערו לישראל (ואף בזו אין הלכה כמותו) אבל בחנם

אף הוא מודה שאסור לגזול אף לעבו״ם והקפידה הורה על גזל רשעים כמו שנאמר
ותמלא הארץ המס ,וכן ראה אבי הספר הזה בתוספתא דביק (פיי דף כ־ז) הגוזל
את העכו־ם חייב לההזיר לו והמור גזל העכוים מגזל ישראל מפני הלול השם.
רמב״ם הלכית אישות פי־ב סמיג לאוין סי׳ פיא טור איה סימן ע׳.

שלא למנוע שאר ,זהו מזונות ,כדכתיב (שמות כ״א) שארה כסותה
ועינתה לא יגרע מתוך שיטת התלמיד (כתיבות דף מיז) למדני שכל הנא היה דן
בארצו לפי ענין הארץ שהיד דר בה ,אם כן עכשיו ראיי לדוןשפיסקין לה בכל
יום שתי סעודות בינונית של בני אדם הדרים באותה העיר ,ואין משעי־ץ לה כחולה
ולא כגרנרנית ולא כזקינה מאותו מאכל שרגילץ בני אדם בינינים של אותה העיר
לאכול ,וכן פיסקין לה (שם דף ס־ה) מעט יין לשתות אם היה מנהג המקום שישתו
כמנהג
הנשים יין ,ופסקינן לה (שם דף סיד) שלש סעודות בשבת בשר או דגים
המקום ,ואמר שם התלמוד (שם דף ס״ח ימבים פ כ טאיה סימן ם׳) שנותן לה
בכל שבת מעה כסף לציכה כגון כיבוס נשים ומרחיץ ואם היתד ,מניקה פיחתין לה

t

ממעשה ידיה ומיס־פץ לה על מזונותיה ,ואמר רבי יהושיע בן לוי נותנין לה יין
שהיין יפה לחלב ,ורבינו אליהו (שס בתוספת) היה אומר שחייב אדם להשכיר עצמו
ולפרנס את אשתו כמו שכתוב בכתובה ואנא אפלה ואוקיר ואוזן ,הדב־ים שאמרו
במזונות (שם ס״ד טא־ה ע• ר*מ פי״ב דאישית) זהו דווקא לעני שבישראל אבל
במכוב׳ הכל לפי כבודו כתב הרב רבי׳ משה שאם היה עני ביותר ואינו יכול
להספי׳ לה אפי׳ להם כיפין אותו להיצי׳ (ש״ע וי״א שאין יופץ להוצי׳ מאהר
שאין לו) ותהי׳ כתוב׳ הוב עליו עד שהמצ׳ ידו ויחן ,בפרה אע׳ם (ס׳ה טא׳יה ע*א)
דרש ר׳ שילא כשם שאדם הייב במזונו׳ אשתו כך הוא הייב במזונות בנו ובנותיו
ההטנים עד שיהיו בני ו׳ שנים ,ומשם ואילך תקנת הכמים היא להאכיל׳ עד שיגדלו
כדאי׳ בג׳ נערה (מ״ה) ואם לא רצה גיערין נו ומכלימין אותי בדברי׳ ברבי׳ ואומרי׳
לו עורב׳ בעי בני וההו׳ גבי׳ לא בע ־בני כך אומרי׳ לו בצכיר ,בד׳א באיש שאינו
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פלא

אות ג

מאד צריך ליזהר בגזל דרבים שנמצא שמרבה
' עבירות כמנין האנשים אשר גזל מהם ואם אפי׳
בגוזל את היחיד קשה להשיב גזל הנאכל עאב״י
הגוזל את הרבים שקשה תשובתו ולכן צריך
ליזהר מאד ואותם שחייבים ליתן להקהל מסים
וכדומה ופורעים במעות רעות ומפסידים את
הרבים גזל הרבים בידם .וכהנה רבות רבו סעיפי
ועגפי הגזל ודרכי היתר דמורה לןפשיה האיש
ההולך אהר עצת יצרו ואשר לא יבא לדרוש
אלקים ולשמוע בלמודים וכן יש גזל שאינו
גזל בדיני אדם אבל הוא גזל בדיני שמים כגון
התוקע עצמו לדבר הלכה לדון עם זובידו בדין
תורה ולגבות ממנו ממון על לא חמם ,בכפיו רק
כי עינו הטעתו וגרם נזק לחבית אך לא במרד
 .ולא במעל רק בתום לבבו ובנקיון כפיו כ^־ם
העושה בשלו ואף אי מדיגא חייב לשלם כל כי
^^א אין רוח המקום נוהה הימנו ועושה אלה
למם רעהו חסד ועובד על ואהבת לרעך כמוך
שהוא כלל גדול בתורה ועל כגון זה אמרו
אדם ניכר בכיסו ולפי וזומר איסור הגזל וקושי
תשובתו שהרי אמרו הגוזל את חבית אפילו שוד.
פרוטה כאילו גזל ממנו נפשו ונפש בניו ובנותיו
וכל זמן שהגזל בידו אין לו כפרה עולמית וקשה
להשיב גזל הנאכל הנה כי כן האיש הירא את
ה׳ יזהר וישמר מאד מכל דהוא איסור גזל בכל
אופן שיהיה ויהיה משאו ומתנו באמונה' ואפילו
אם דחיקא ליה שעתא טובא והנושים נוגשים
■ בעונשים קשים לא מפני זה יפשוט ידו בגזל
ה״ו כי מוטב לו לאדם שימות ברעב ואל יהי
רשע לפני המקום שעה אחת ודורשי ה׳ לא
יחסרו כל טוב כי ה׳ לא ימנע טוב להולכים
בתמים:
גניבה ידוע מארז״ל שאמרו שחמור מן הגזל
שאינו משוה עבד לקונו ועושה עין של
מעלה כאילו אינו רואה ומה מאד צריך להזהיר
גדולים על קטנים בי הרבה ילדות עושה וחברים
הרעים עושים ומרעה אל רעה יוצאים להיות
זוללים וסובאים ע״כ צריך לפקוח עינים עליהם
וטוב לגבר שלא יצמצם ב״ב עם ילדיו ויתיר
להם מעט פס ידו ליתן להם איזה פרוטות כפעם
בפעם כדי שלא יהיו תאבים ורעבתנים ע״ב דבר
ויבאו לבקש לגנוב וגם לא ירגיל אותם במאכלים

יוע

טובים ומלבושים יקרים ותענוגות בני אדג>
שכשלא ימצא לימודו יבא לגנוב כמו שאמרו
ת״ל שירדה תורה לסוף דעת בן סורר ומורה
שכשלא ימצא לימודו יהא מלסטם את הבריות
וכבד ספרו מעשה בת״ח אחד שלמדו אביו
כגדולות לפי עשרו ואחר מיתת אביו אבד העושר
ובקש למודו עד שבא לגנוב ספרים מבית המדרש
וכשנתגלה הדבר המיר דתו רח״ל לכן כל ערום
יעשה בדעת ויכלכל דבריו במשפט לא יצמצם
כ״כ ולא יפזד ב״ב אלא לפי ברבת ה׳ אשר נתן
לו יתנהג בדרך אמצעי שלם ולעולם יזהיר את
בניו על האיסורים ויודיעם חומר שבהם וירחיק ם
מחברת מרעים למען ילכו בדרך טובים.ץויש מין
גניבה אחרודשדשו“בה רבים הלא היא גניבת
דעת הבריות ויש מינים ממינים הכלל הוא שכל
שמשתדל לידע מד .שבלב חבירו ברוב דברים,
הדברים גניבת דעת אקרי ואסור אם לא שעושה
לש״ש להציל עשוק מיד עושקו או לאפרושי
מאיסורא וכן המראה חיבה יתירה לחבירו ואין
פיו ולבו שוים גניבת דעת מיקרי והולך בתום
_ילך בטח________ _____________ _______ :
גבורה היא כלל גדול .בתודה איזהו גבור
הכובש את יצרו ואשרי המתגבר על
יצרו כאיש להיות רץ לכל מצוה ובורח מן
העבירה ומכל מדות רעות ולקיים כל דבר טוב
ומילי דחסידותא בכל פרטיהן ודקדוקיהן
במחשבה דבור ומעשה בכל לבבו ובכל גפשו
ובבל מאודו ולהיות ארך אפים שהוא טוב מגבור
ולקיים דרכי התשובה ולסגף גופו וכהנה רבות
כל אשר תוקפו יצרו והוא כובשו גבור מקרי
וברוך הנותן ליעף כח שכל אדם כאיש גבורתו
ואעפ״י שהיצר הרע אש ובתחבולותיו יעשה
מלחמה ובכל יום ובכל שעה מתחדש ומתגבר
על האדם כל איש ואשר .אשר נדב לבם אותם
להלחם עמו בעזר משד״י יכול יוכלו לו ורק
ההתחלות קשות ואח״ב יהא נקל לו ויערב לו
ויבוסם לו וביותר צריך ליזהר ולחזרת חיילים
יגבר מי שתוקפו יצרו ודש בעבירות וגעשו לו
כהתד צריך להתגבר לפרוש מן העבירה כפורש
מן הקבר כגון מי שטבעו רע והורגל במדות
רעות או בשתיד .הרבה או בשחוק הקוביאות או
להזכיר שם ה׳ לבטלה או בשבועות שוא או

פלא יועץ פאפו ,אליעזר בן יצחק עמוד מס (48הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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פרשת המל
ברורים באורים וחדושים
בסוגיות חמורות בסדר מועד

חרושים ובאורים על ספרי

י מדע אהבה זמנים

לרבנו משה בר מימון זלה״ה

מאת
רכגו הגאון הגדול אאדמו״ד

רבי יצחק מאיר זצלה״ה כן מנחם
בה״ד המופלג כתורה ויד״ש הד״ר
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אקדמות מלין
יו□ זה אורה ושמחה לכל עמלי תורה ודורשי צפונותיה ,בצאת לאור עולם דולק נוסף מחידושי תורתו של אבינו
מורנו ורבנו הגאון זצללה״ה ,הלא הוא ספר פרשת המלך חלק ג׳ .ואמנם ידוע ומפורסם בכל שע^י ציון ,שערים
המצוינים בהלכה ,עוצם גאונותו של אבינו זצ״ל בכל חלקי התורה ,וגודל יגיעתו בכל סוגיא וסוגיא אשר עסק בה,
עד כי היה חוזר על משנתו פעמים לאין ספור בעיון אחר עיון וחיפוש אחר חיפוש ,ולא נתן מנוח
לכח מחשבתו להיות שוקט על שמריו ,והיה בודק שוב ושוב את אמיתת הסברא עד כי היה מוציא
מתחת ידו סוגיא מבוררת ,מלובנת ומבוארת על כל מבואותיה פרטיה ושיטותיה ,ונתקיים בו הנהגת
חז״ל "תני מיניה ארבעים זימני עד דהוה כמונח בכיסתיה" ,וכביאור המפורסם "כאדם העשוי לשמש
בכיסו בכל שעה" ,והגדיל מעשהו זה בכל סוגיות הש״ס מסדר זרעים ועד טהרות ,וידיו היו רב
לו בסוגיות החמורות דנגעים כסוגיות החמורות בברכות וסדר מועד ,בבקיאות נפלאה של ש״ס בבלי
וירושלמי מכילתא וספרי על כל המדרשים ועל כל המפרשים ,ונמצאו הערותיו למכביר אף בשולי ספרי הדרוש
והמחשבה וסדרי הדורות.
וכל המראה הגדול הזה זכה לו עוד מימי בקורותיו בישיבת ראדין בצל הס״ק החפץ חיים זי״ע והגרנ״ט זצ״ל,
ואח״ב בישיבת כנסת ישראל בסלבורקא ובחברון עיר האבות ,אשר כל מכיריו מאז לא פסק פומייהו
מלספר גודל שקידתו ועמלו בכל העתים ובכל המצבים אש תמיד תוקד על המזבח .ועם כל גודל שקידתו
ויגיעתו בתורה יומם ולילה ,היה לבו רחב כאולם לחיות בו נפשות רבות וכל אשר שהו במחיצתו
הפליאו ספוריהם ,כי בה בשעה שהיו דבריו מרתיחים במשא ומתן בהלכה בכה הרתחא דאורייתא שהיתה יוקדת בו,
היו הנושאים ונותנים עמו מוצאים בקרבתו ודבורו עמם קיתונות של אהבה ועדוד ,הדרכה ולימוד ,עד כי הפך המו״מ
עמו לחוויה בלתי נשכחת עד ימי זקנה ושיבה .והיה בונה עולמות — גשמות בעומק תורתו ,ומרחיבן
— בעומק אהבתו .ואמנם רבים מזקני הת״ח שבדורנו מהם שעמנו היום חיים לאויטו״ש ומה□ שכבר בגנזי
מרומים זללה״ה החזיקו את אבינו כרבם המובהק מימי בחורותיה□ בישיבת חברון ,ומהם שעד זקנה הי,
הכנוי "דער רבי" מכוון לר׳ איטשע מאיר ,ממנו תורה והוראה ,וממנו הדרכה והכוונה ,כי הוא הגדול שגדלם
בתורתו וביראתו ,במוסרו ובחכמתו ,ממנו עצה ממנו תושיה ,תל תלפיות מבתרות ועד זקנה.
ואכן נפלאה באאמו״ר זצ״ל המזיגה של גדלות בתורה על בל גווניה ,עיון עמוק בדקות הסברא בנבכי ראשוני□
ואחרונים ,בצד כה מיוחד של דיינא הנחית לעומקא דדינא וכשם שהי׳ משקיע כל עצמותו וכוחותיו בהבנת
הסוגיא ומפרשיה ,עוד הרבה מאמץ ויגיעה לעמוד על מסקנת הסוגיא להלכה וברור פסקי הדין שהיו
יוצאים מתח״י ,בחיפוש מחופש ובבדיקה אחר בדיקה ,וכעדות מרן החזו״א זצוק״ל אשר נשא ונתן עמו רבות ,שהי׳
מפליג בכחו זה של אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא כמיוחד בגדלותו בזה בין יחידי הדור.

ועל כל אלה עוד נתנשא בדמותו האצילה של איש המוסר ממעתיקי השמועה של שיטת המוסר מבית מדרשו
של אור ישראל הגרי״ס זצ״ל ותלמידו אור הצפן הגרנצ״פ זצ״ל ,והי׳ מממעמיקי המחשבה בתורת המוסר שספג
מרבו זה ’,אשר גם בה היה הכל לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,וסלסולי הנהגתו עם הבריות היו
לשם דבר בכחו הסגולי לרדת לדקות הרגשי הזולת בבחינת "המלכת חברך בנחת רוח" ,ותקצר היריעה מלמנות כל
פרשת גדולת אבינו אשר כה עיונו הי׳ ניכר על בל צעד וצעד בחינת "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך".
ולזאת ,הברכה אשר אנו נותנים לפניכם היום ,אף שאינה אלא מעט בכמות לפי רוב הדברים
שנשארו בכתובים ,כל כולה תמצית דם הנפש מגדלותו בתורה ועומק עיונו .וכמעשהו בספרים הקודמים
כן מעשהו בספר זה ,ומשמיא קא זכו ליה והניחו לו מקום להתגדר בו למצוא מקורות דברי הרמב״ם
מגוף סוגיות הש״ס והירושלמי ,והוכיח שפעמים רבות שינה הרמב״ם מדרך שאר הראשונים ,ומכה קושיותיהם
מצא את דרכו בסוגיא .וכל זאת הגיעתו לאאמו״ר זצ״ל לרוחב עומק בינתו וגאונותו ,אשר לנגד עיניו
היו פרושים ים התלמוד בבלי וירושלמי ,וע״י יגיעתו העצומה "להשים כל מאמצי העיון למצוא דרך הקדש
דרך האמת בדרכו של הרמב״ם בהלכותיו" כפי אשר העיד עליו חותנו הגדול אאזמו״ר רבן של ישראל
מרן הגאון האמתי רבי איסר זלמן זצוק״ל ,אשר כתב עוד "וכן ראיתי בספרך ...רק דרך האמת
מגמתך" ,ואמנם כל מעיין בספרי פרשת המלך בהקפם יעמוד משתומם מעוצם אמיתות ובדירות הדברים,
וגדול הנחתום אשר עיסתו מעידה על אופיה.
וזאת למודעי כי על אף שאיפתו הגדולה של אאמו״ר זצ״ל לסדר חדושיו וכתביו על סדר הרמב״ם כאשר עשה
בשני החלקים שיצאו לאור בחייו ,לא הרהבגו עוז לשנות ממה שמצאנו מונח לפנינו ,ועל כן נערך הספר
בשני חלקים ,האחד ממה שזכינו שסידרם לדפוס על סדר הרמב״ם עוד בחיי חיותי ,והוא על ספר מדע,
ולזה צרפנו על ספר אהבה וזמנים מהכתוב על גליונות הרמב״ם אשר הם בחבור בפ״ע וכתובים היו עמו על כל
חלקי הרמב״ם ,וידוע ידענו רצונו בזה להעתיקם( .וטיבותא לשקי׳ לנכדו הרב מאיר פילץ הי״ו שסדרם והכינם

פרשת

דעות — פרק

והנה עה״מ שם לפי דמוטח דשיחמ חולין יומר פמותה

משישה בסלה מסיק בס״ד "דלפי"! ניחא שפיר
דרכינו מביא חסידוח פל שימה בסלה ולא על שימת חולין
שאסור מצד הדין" וזה לא ממקבל כלל דאם יש ללמוד על

איסור זהו רק מהנאמר
חולץ עובר בעשה ,ולא
דשם פשטות הדברים
וחסידות של ריב״ז ושל

ביומא דאמור בלשון כל השח שימח
מהנא,מר .בסוכה גבי ריב״ז ור״א
מורה יומר דמסופר על מעלות
ר״א ואס כל מה דיש ללמוד על

אסור הוא מגמ׳ דיומא ,ומשם אף דנאמר כל השח שיחת
חולין יש ללמוד גם על שימה בטלה כיון דהלמוד הוא
מודברת בם ולא בדברים אחרים וכנ״ל.

וראשית

3

המלך

ריפו

על הגמ׳ טומא ומוסיף פל דברי הר״ח או שמפרש גם
לדבריו כן ,דלא רק בעת שכבר עסוק וקורא בתלמוד אלא
באם הוא במקום שקטע ללמוד תלמוד כמו בבתי מדרשות
וכדאמרו במגילה כ״ט א׳ אמר אטי (יש גורסים רנא)

מריש הואי גריסנא בטמא ומצלינא בבי כנישתא טק
דשמעית להא דקאמר דוד ה׳ אהבתי מעון טפן הואי
גריסנא בט משתא".

עב "פ

אין ומה שלא יהיו המקורות לכל דבריו ,מה שנראה
לנו לעינים היסוד לאיסור פל שיחת חולין הוא

מדברי הגמ׳ טומא ולהר״ס כפי שנראה מטאר בדבריו הוא
רק בעת שקורא בתלמוד ואין מלוק טן אם שח שימת סולק
או שיחה בטלה טון דלמדים מודברת בם ולא בדברים

דברינו בזה שנראה להעיר ע״ז דהרמב״ס כאן
כותב אמרו על רב שלא שח שיחה בסלה,

אחרים ,וכפי המטאר ברמב״ם האיסור הוא ג״כ על השח

ומשמע מזה ודאי דכוון להביא ממדת חסידותו ומעלמו

בטת המדרש המקום הקטע לתורה וג״כ אין לסלק טן

הגדולה של רב ובפ״ד מהל׳ מ״ח ה״ס כומב "אין ישנים
בבה״נג ..ואין משיחין «ה״מ אלא בדברי מורה בלבד"...

שיחת חולין לבטלה והכל כנ״ל.

ושם.מביא.בנוסח של דין ואיסור ובמקור הדברים דצוין
במפרשים בסוכה כ״ח דהמדובר על ריב״ז ור״א נראה שם
מפשטות הדברים דמסופר פל מעלותיהם לפי גדלותם

ה׳ ו׳

ומדת חסידותם ,ובאשר לאין ישנים בבה״מ אף דבסוכה שם
ובמגילה כ״ז כ״ח נאמר ג״כ בנוסח "ולא ישנמי בטה״מ"...
ולא בנוסח של איסור ,אפשר דהרמב״ם סומן בעיקר פל
דברי ר״ז בסנהדרין ע״ח א' דאומר "כל הישן בבית
המדרש חורמו נעשית לו קרעי קרעים" .וכמו דמסיק

אמנם בהל׳ ת״ת שם ״וכל המתנמנם בבה״מ  ,...ומזה
הוכח דלא לישון בבה״מ אינו רק מעלת חסידות אלא איסור

יש בדבר דאחרת לא היו נענשים על זה ,אבל בנוגע לשיחת

חולין ב3ה״מ מנין לו פל איסור ,ואף דעצס הדבר על אי
שיחת חולין במיוחד־ בביה״מ נראה ודאי דיש ללמוד מגמ׳

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות
ופיתוי...
אלא תוכו כברו ,והענק שבלב הוא הדבר
שבפה .ואסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳
דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי בשר
נבלה במקום בשר שחוטה ולא מנעל של
מתה במקום מנעל של שחיטה .ולא יסרהב
בחברו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל
ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו
מקבל ,ואפי׳ מלה אחת של פיתוי של גנבת
דעת אסור אלא שפת אמת .ורוח נכון ולב
טהור מכל עמל והוות.

סוכה שם כיון דעל ר״א נאמר שם ...לא קדמוני אדם
בבה״מ ...ולא שחמי שימת חולין "...משמע דקאי פל שלפניו
ואיירי ג״כ ב3ה״מ וכן פל ריב״ז נאמר "ולא שת שיחת
חולין ...ולא קדמו אדם בבה״מ" ".משמע דגם מה דמחחיל

א.

בכ״מ

כאן חמה פל הרמב״ס שלא מזטר כלל מדברי

קאי על שלאחריו ,על בה״מ ,אבל מנין לנו משם על איסור

הגמ׳ בפר׳ גיד הנשה (דף צ״ד שם הוא מקור
ההל׳ שבדברי הר״מ כאן) דאמרו שם שאס הי' פושה
לחברו כטדות אלו כדי להראות לבריות שחברו חשוב וחטב

דחוק.

בעיניו מותר .והן הן דברי הברייתא בגמ׳ אל יסרהב אדם
לחברו ויודע ט שאינו סועד ...ואס בשטל כבודו מותר,

אף בבה״מ אולי כיון דמערב לזה יחד עם זה דלא ישנו
בבה״מ וטון דעל שינה ישגו איסור וכנ״ל כן באינך וכ״ז

והנראה בזה כדלקמן ,דהנה טומא בדברי הר״ח שם על

הנאמר השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר כו׳

ודברי הברייתא בזה מובא גס ברי״ף שם.

כותב "אמר רב המפסיק בעת שקורא בתלמוד ושש שימת
סולק עובר בעשה שנאמר ודברת בם כו׳ ונראה א״כ
דלדידיה כל האיסור הנאמר שם הוא רק על הקורא
בתלמוד ושת שימת סולק ,ולפי״ז ואס הרמב״ס הולן ג״כ
בדרך פירושו של הר״ח מוק בדבריו שבכאן דאמרו על רב
שלא שח שימה בטלה כל ימיו אין זה כלל בשייכות להנאמר

בזה ...אלא שפת אמת ורות נכק ולב טהור ...א״כ כבר יוצא

טומא .אולם דבריו שבהל׳ ת״ת דכומב בלשון איסור ואין
משיחין בבה״מ אצא בדברי חורה בלבד בזה אפשר דהסחמך

ברור ולא צרין לפרש ולפרט דאס מה שאמר ועשה לא היה
כדי לפתותו ולגנוב דעתו ,אלא כדי לכבדו בפני הבריות

והנראה בדברי רבנו שאחר דכוחב בתחלת דבריו ובסופם
כרקע לאיסור ועטנו ,שאסור לאדם להנהיג עצמו
בדברי חלקות ופיתוי ולא יהי׳ אחד בפה ואתד בלב אלא

תוכו כברו ואסור לגנוב דעת הבריות ...ובסופו ,ולא יפתח
לו חטות ...כדי לפתותו שבשטל כט׳ פתס וכן כל טוצא
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רכ

פרשת

דעות — פרק כ

המלך

וממון שפם אמם ורום גנון ולב טהור  -שמומר לעשוח

באמר ליה במפורש דעושה עטרו ,כבר מן החדוש בדבר

צן 1ברדר שלא •לק אאין סלקו  pגונט דעס הבריוח אלא
בין מלי המעלוח המשובסוס דמספש דרכים איןלכבד

דבמטב ליה מומר אף לומר לו בפה דבעטרו הוא נטשה

ולשמן אס סברו ,ואם בסברו ישראל ,נכלל במעשהו זה אף
 pמקימי מצוס ואהבם לרעך כמוך ,וכפי שמסביר למצוה
זו הר״מ בהלכסין פ״ו ה״ג "מצוה על כל אדם לאהוב אס
כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ...לפיכן צריך לספר

בשבחו ".כאשר ...ורוצה בכבוד עצמו".

ובדרך זו נראה שיש להסיר גס קושיס הלס״מ כאן
דמקשה על דברי הרמב״ס ולא יפמס לו מביוס

וכו׳ ומשמיט מה מאמר בגגר שם על דהקשו ע״ז ממה
דפולא איקלע לבי רב יהודה פסס ליה סביוס המכורוס
לסנור ,דר״י אודועי אודעיה ,ואב״א שאט עולא דמטב ליה
וכו׳ דבלא״ה נמי פסוסי מפסס ליה ומומר וא״כ קשה
דבכ״מ נקטינן דלישנא בסרא עיקר ,וא״כ למה לא כסב

רטט דין זה ,ומביא דק הטור 3שו״מ סי׳ רכ״ס לא הזכירו
וכסב שם הב״י ולא ידעמי למה השמיטו רטנו ואפשר

ופומח המטוס ,טון דהי׳ ששה כן עטרו לולא שמכק אף

דעכשיו פוחמן עטר אלה שמכק להם ,ואמנם מפרש ק
רש״י לדברי הגמ׳ לאב״א ,אבל לא נראה לומר ע״ז דזה
דבר פשוט אף לפי הסברא של הרמב״ם עד דצא צטן כלל
להזטר מזה ,ובאם טמא כנ״ל שדעסו כדעס הרא״ש בזה
ובססמא ג״כ אסור וע״ז המדובר בגמ׳ דבחטב ליה מומר
וזה פשוט הוא לפי הסברא של הר״מ ולא צטך לפרט לזה
במיוחד ,ויהי׳ לא כדברי הלמ״מ גס בזה דכומב שדעת
הרמב״ס כשיטח רש״י ,והכטחו לזה מה דלא נזכר בדברי
רבנו ההיפר דבאיבעי ליה לאסוקי אדפתא שאינו בשטלו

מומר וכההיא דרב ספרא ,משום דס״ל דכל האיסור אינו

אלא באמר ליה דעושה כן עטרו ,ומוק א״כ דבעוד הי לו

לאסוקי אדעחיה מעצמו דאינו עושה בשטלו ,שמומר דזהו

ההפך הגמור מהפנאי הדרוש לאיסור .אבל אין זה מוכרח,
בפרט להנ״ל מוק גס זה לפי יסוד הנחת דבריו בגדר טן
האיסור ,דבמקוס דאיבעי ליה לאסוקי אדעפא מעצמו ,אין

משום דמילסא דפשיטא הוא עכ״ 3וכומב הלס״מ ול״ג
שום טענה של גנבס הדעמ ושאינו תוכו כברו תהו ג״כ
דאין זה מספיק והולן ומרסיב הדטר בזה ומסיק בטעמי ^^סרט המוק ממוך הכלל .וגס הלח״מ לפי דרכו הוא נשאר
השמטס רבינו והטור דלא הזכירו לזה משוס דלא פסקו
קצת בצ״ע על שרבט סמם הדברים .ומה דדייק בלמ״מ
כתרוצא בסרא ע-״ס דברי רב ספרא ורבא שם בע״ב שנראה
ממה דכמב ואפי׳ מלה אסס של פחוי ושל גנבס הדעס
דלא ס״ל ק ודלא כפירוץ הפוס׳ ומיין בכ״ד וכן כומב
דנראה מזה כאילו רבנו סובר דווקא באמר לו ,אדרבא י״ל
בדברי סמודופ על הרא״ש שם באופ פ״ד שמביא ג״כ ממה
דכוונס רבנו בזה בעיקר להדגיש אף שכל הדמוי והפימוי
דפמה הב״י על הטור שהשמיט להא דבסביב ליה שרי וכמב
נראה ממלה אמח וכש״כ אס מכל מעשה אף מה דעשה
שאפשר לומר משוס דמילסא דפשיטא הוא ,ודבריו שם
בססם ממקבל הרושם כאילו כוונתו לפיתוי ולגנבת הדעס.
"ואט אומר שעל הטור אין לממוה כלל שרבינו והרי״ף ג״כ
ועיין טס של שלמה חולין שס סי׳ ט שכותב בהסבר
השמיטו ,וגס אט אומר שאפשר לומר דלא משום דמילתא
הדברים דבסמס אסור אפי׳ לא משקר היינו שמראה אח
דפשיטא הוא השמיטו אלא אדרבא דמדבר של איסור ראוי
עצמו כאילו עושה בשטלו ולכטדו וע״ש .וכתבנו כ״ז בדברי
להסמיר ולהסזיק שיטי קמא לעיקר" ,אמ״כ כומב עוד
הר״מ בדרן הערה ולכאורה כנ״ל ,דאפשר אמנם דאף אס
למק בדרך דכבר מובא בלס״מ דר״ס ורבא פליגי על
כל האיסור דגננס דעת הוא באומר לי שפושה בשטלו
האיכא דאמרי וע״ש בכ״ד .ולהנ״ל נראה דצדק הב״י,
וכדעת רש״י ,בכ״ז יסטר דאס אומר כן למי שחטב עליו
דהשמיטו לזה משוס דפשוט ,ובמיוחד נכונים הדברים
והי׳ באמת פושה כן פטרו אף בלי זה דצריך לעשות גס
בשהנדק הוא בנוגע להשמטפ הר״מ .ואף דאינו דומה בכל
בגלל אחרים .וכההיא דפתיחח חטוח מכורין פשוט ליה לפי
לעושה כדי לכבדו בפט הבריות ,דבזה עושה דבר שנראה
הרחבת הסברא דאינו מאיסור גנבת הדפת ולא צריך להזטר
כמו דעושה בשבילו ופופס עטרו החטת ,ובאממ הי׳ עליו
לזה במיוחד.
לפוססן טן ק וכן עטר הסנוט שמכרן לו ,אבל טון דסטב
לו והלה יודע דהי׳ פוסס עטרו לבד אף לולי מכר הסטוס
לחטט ,אף שהעובדא שמכק ,לא צרין להודיעו ותוכו כברו.
ואין זה פוגע בשפס אמס ורוס נכון ולב טהור.

אלא לפי״ז הי׳ נראה לכאורה יומר לומר בדעת הר״מ
דס״ל כדעה הרא״ש שם סי׳ י״ס וחוס׳ שם ע״ב
בד״ה "ואיגהו" דגם בסחמא אסור אם לא מודיעו לו ,באס
איט באופן דאיגמי להר לאסוקי אדעסייהו מעצמם אף
בשלא מודיע להם ,וע״ז טסן לומר דבסטב ליה שאט ופשוט
הוא לדברי הרמב״ס׳ ואף שנראה כמו דעושה בשטלו ,טק
דבאמש הי׳ עושה ק עטרו לבד גם לולא הי׳ צדך לפסוח
לאסטם וכיוצא בהן וכנ״ל ,אבל אס כדברי רש״י דאסור רק

ב.
הנה בזה דנאמר ברמב״ס ואסור לגנוב דעח הבריות ואפי׳

דעת הנכרי דעות חלוקות □ה ,אס מה דאסור לגנוב
דעת הנכד הוא רק במכר או גם במתנה .ועיין טס של
שלמה שס סי׳ י״ט שכותב שם בס״ד "ולפי מה שכתבתי
דק״ל כשינוי קמא ולא חיישינן לגנטס דעת גט גוי במתנה
כ״א גט מכר ,ל״נ [לא נראה] להקל שהד הרי״ף והסמ״ג
סממא [סממו] שאסור לגנוב דעתו של גוי כמו גט ישראל,
אלא משום דס״ל שגנטמ דעת כזו כמו שסובר שניקר לו...
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פרשת

דעות — פרק ב

אינה גנבה דעח ואינה דומה לטרפה בחזקה שחיטה שאפי׳
הגזיים מודים לו שהכשרה מעולה מן הטרפה ...וכ״כ
הרמר׳ם ז״ל להדיא שכל גנבת הדעת המחברים לקמן בהל׳
אסור אפי׳ לגוי "...ועיין בחידושי הרשב״א חולין שם בע״א
דחחר ע״ו כמה פעמים אם בנוסח של ואיכא למימר דאין
במחנה משום גנבח הדעח כלל ,אס דכומב וברור דבמתנה
ליכא משום גניבה הדעת ,ואף דסתם שם דבריו כאילו הי׳
המדובר גם בחברו ישראל ,ודאי שכונתו רק לעכו״ם דהרי

המל ף

רכא

אסט ,ג״ד ודאי דאינו אלא מדרבנן ,ומה״ט נראה שיטת
הסובטם דלא אסטנן ג״ה [מכט] כ״א במטרה אבל לא

במתנה וכ״כ הרשב״א וכ״נ משיטת רטנו דהט גט מטרה
שינה הלשון ,ואח״כ באינן כתוב ולא יסרהב בחברו משמע
דהנן דווקא בחברו אסור וממיהני עמ״ש טש״ש פג״ה הל׳
י״ט ...וכ״כ רטנו להטא שכל גג״ד המוזכר בהל׳ אסור

אפי׳ בכוחי ע״כ .ולא ידענא מנ״ל דרטנו סובר הכי הט
מטוק לשונו משמע להיפן אבל באמת לטנא נכון הדבר,
ולא העתיק אלא לשון התלמוד דמניא חברו דעיקר מקנתא

בחברו מפורש בברייתא דאיסור גנבת הדעת גם גבי מתנה
כהדיא דלא יסרהב אדם לחברו לסעוד אצלו ויודע ט שאינו

דעבט רבנן ,אבל לטנא אסור לגנוב דעת הבטות דכו״ע".

סועד והנאמר שם עוד דאייט ברור במפנה .ועיין בדבריו
שם .והריטב״א בחולין שם על דאמרו כדאמר שמואל אסור

והנה לכאורה צודק בספר הקוק בראשית דבטו דמלשונות

לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם ,כותב "וא״ת
מה הוצרך להביא שמואל בזו דהא תניא לה בהדיא
במתניתין דלקמן .אין מוכרין נבלות וטרפות לנכרי [במקום
כשרוח] מפני שמטעהו" ולא סגי דלא הוי ידעי לה לההיא
מפנימא דהא סוגי׳ בגמ׳ היא ,דההיא דרבינא ור״א ,וי״ל

דאי מההיא הו״א דוקא במכר כי התם שנכרי נותן דמים
אבל בדורון אין ט משום גניבת דעת לגבי א״י קמ״ל
דשמואל דאף בזו אסור לגנוב דעת האינו יהודי" .לפי
היוצא מדבריו ס״ל דמדבט שמואל אמנם למדים על אסור

גנבת הדעת אף במתנה גס לנכרי .אולם ישנס האומרים
שאף מדשמואל אין להוכיח על איסור גנבת הדעת במתנה
לגט נכרי ,דההיא דשמואל דסייסיה למטריה נמי כמין מכר

הוא ומשו״ה אקפד שמואל ועיין ברא״ש שם סי׳ י״ח וטס
של שלמה שם ,ויש האומרים גס דמדברי שמואל אין לקטע
להל׳ דהרי דגמ׳ אמרו דרק מכללא שמעי׳ ליה ,ושאלו וכי
מכללא מאי ,והשיט דבעובדא דבא לפט שמואל אפשר לומר
דמטעס אחר איקפד ,וא״כ א״א משו״כ להכריע ההל׳ באס
הי׳ יסוד לסלק' .ועצם דברי הריטב״א דכותב דמשו״כ

הסתמכו בגמ׳ על דאמר שמואל ולא על ממניתא דלקמן
טון דממנו מוכס דגם במחנה לעכו״ם יש מאיסור דגנבת
הדעת ,לא אדע למה להם להוטח שם על ממנה ,הרי
הנדון שם בדברי המשנה שולח אדם ירך לעכו״ס שגיד

הרמב״ס נראה שמה דאסור לגנוב אפי׳ דעת נכט
הוא רק במכר וכמו שכותב טצד לא ימכור לנכט בשר נבלה
במקום בשר שסוטה ולא מנפל של מתה ,וקאי אדלעיל תה
הכל במכר .ואח״כ כשמתחיל לדבר על מתנה כבר כותב ולא
יסרהב בחברו ...ומה דמסיק לבסוף בקוק ולטנא נכון
הדבר שכל גנבת דעת אסור ,גם לגט נכט ,וגם דעת רבנו

כן ולא העתיק אלא לשון התלמוד דתטא חברו ,תמוהים
סה דבטו ,דהט גם הטן דלא מנעל של מתה ".חט ג״כ

בבטיתא בחברו ,וכלשונם שם לא ימכור אדם לסברו סנדל
של מתה בכלל של חי׳ה שחוטה" .בכ״ז להל' טק דטן זה
שלא ימכור הוא ודאי גם לגט נכט השמיט הרמב״ם ולא
כותב לחברו ולא העתיק לשון התלמוד ,ודווקא במתנה

משאיר לשון הנאמר בבטיתא לחברו ,משמע א״כ דהמדובר
במתנה הוא דוקא בחברו.

אולם

לאחר העיון נראה דמה שכותב הרמב״ס "סברו"
בגנבת הדעת במתנה ,אינו משוס דמותן ממנה
לנכט אין כלל מאיסור דגנ״ה .והמכוון הוא לטעם אסר
לגמט ,משום דעל הר״מ לכתוב מה שנהוג ומותר לפי
הדין ,וא״כ טון דלהל׳ פסקי׳ כר׳ יהודה בפ״ז כ׳ א,
שאסור לתן להם ממנת חנם וכדבט הר״מ בפ״י מהל׳

עכו״ס ה״ד "ואסור ליתן להם ממנת חנם אבל הוא טסן
לגר מושב שנאמר לגר אשר בשפטך תתננה ואכלה או מכור

הנשה במוכה מפט שמקומו ניכר ודייקו שם ,שלמה אין
חתוכה לא ואמרו בסדא אוקמתא ואב״א במקום שאין

שהמדובר במתנה כדמוכח הענין וכנ״ל וזה אסור לנכט

מכריזין — ודקשיא לך חתוכה נמילישדר ,גזרה שמא
ימננה לו בפני ישראל אחר ,ואב״א משום דקא גטב לדעמיה

ומשו״ה תני בחברו ,ויש להתיישב בדבר אם עובר וטסן
לנכט מתנת חנם אס יש להזהר במתנתם משום אסור

דאמר שמואל כר ,ומאי מוכח דשולח אדם ירן לעכו״ם
אייט בשולח במתנה דצריטם לדשמואל ,ומטפס זה יש לנו
לדק גס בדברי הרא״ש שם ועוד נחזור לדון בנקודה זו

דגנבת הדעת טון דעצס הנתינה היא באיסור ,אבל הנ״מ
להל׳ יהי׳ לעטן גר מושב דקכל עליו שלא לעבוד ע״ז

דמותר למת לו במתנה כמפורש בתורה וכדבט ר״י שם

בהמשך דברינו.

וכמובא ברמב״ם להל׳ ,אם ישנו לגטה מאסור גנבת הדפת

וראה מה שכתוב כאן ב״ספר קוק" שאחר דדן בדבריו
אם איסור גנבת דעת הוא איסור תורה כותב
"ונראה דאפי׳ לפי הסוברים דמה׳״ת היינו דווקא

במטרה ...דטק טהיב ממון ומטעהו שפיר נלקט גניבה
ויש לכוללו פחח סוג גנבת ממון אבל גט מתנה דג״כ

פרשת המלך ־ ג (מועד) [בן־מנחם ,יצחק מאיר בן מנח□ מנדל]

לנכט במטרה ולא בנתינה ,לפיכך מ״ולא יסרב" והלאה

דאס אמט' דזהו רק כחברו ישראל אין מאסור גנ״ה גס
לגט גר מושק אבל אם בעיקר האיסור דגנ״ה אין חילוק

טן נכט לישראל ,אלא לא נאמר לפנק ממנה לגט נכט,
משוס דאסור לגמט לחת לו מתנת חנם ואילו לגר תושב
דמותר למת מתנת חנם יש להזהר לגטה מאסור גנ״ה גס

במתנה.
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המלך

רעות — סרק כ

ומה

דהרמב״ם לא מזמר מדין דגר תושג /הלא כותב
קודם דאיסור מ״ה הוא אפי׳ מכרי גמור כש״כ בגר
תושג; ומשום דמזכיר קודם מנכרי וכפי שכתוב בגמ,,
משו״כ בדברו על מתנה כומב לא יסרהב בחברו ...וכלשון

המר והמנה שלא נאמר  pמכרי ,ולא נחים לפרט דאומו
הדין הוא גם בג״ת אבל מוק מאליו אחר דיסוד האיסור
של גניבת הדעת איכא גם מכרי היכא דרק אפשר.

ויוצא דאמנס צודק הים של שלמה במה שכוחב דמדברי
הרמב״ם ואוסר לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת
נכד ".ומכל דבריו סה נראה דאין חלוק בין מכר למתנה
ומה מדוגמא למביא מזכיר נכרי רק במכר ולא במפנה
הוא מעעמא אתרינא וכנ״ל.

נמנה לו ,והוא צא נמנה אלא מפט שאינה ראוי׳ לו ונמצא
גונב דעתו של עכו״ס" ,ונראה לכאורה ג״כ דמפרש בנתנו
לו במתנה ,אבל אינו מוכרת בדבריו לומר דכוון למתנת
חנם ,דאפשר שמה דכומב דס״ל עכו״ם לכטדו גפנה לו_
שנמן לו עטר דבר שהעכו״ס הטיב עמו ,ואולי גם במכר
ממש ממפרש הלשק דסבר דלכט׳ נתן לו סלק חשוב ועוד
צל״ת בכ״ז.

ג.

הנה

בעצם יסוד האיסור של גנבת הדעת אס הוא מדרבנן
אף משראל ,או מדאורייתא ואפי׳ לגט נכט רט דברי

והנה להנ״ל יוצא דגם כשסובריס בדעת הרמב״ם דלא

הראשונים בזה .הטטב״א מולק שס כותב "ואיסור גטבם
דעתו של נכט כמט קצת רטמיט בשם מל הסוס׳ ז״ל
שהוא איסור חורה דנפקא לן מדכמיב לא מגנט ולא מכתשו

לפרש לההיא דשמואל'בחולין צ״ל דאיקפד על שמעיה

ולא תשקרו איש ממיתו (ויקרא י״ט י״א) וכי כתיב בסיפא
דקרא איש ממיתו דממעט הכותי ההיא אדלא פכסשו ולא

מסלק ביסוד הדין דאסור לגנוב דעת הבריות בין
ישראל לנכרי אף'במפנה ,נהי׳ בכ״ז מוכרחים גם לדידיה
דפייסיה לבעל המעבורת בתרנגולת טרפה במר לשחוטה
וגנב דפתיה ,שמה דנתן ליה לא נחשב למתנת מנס אלא
כמכר ,כיון דפייסיה עבור דהעביר אותם ,דאל״כ אין בכלל

תשקרו קאי במקום שאין מלול השם בדבר ,ודיקא נמי דלא
כתיב מעמיתו או לעמיתו ,והיינו טהטה אתנחתא בלא

מגנט ,ואע״ג דלא אשכחן גנבה סתם על גנבת דעת אלא

אמר שמואל דימן מתנת מנם לנכרי הלא זהו נגד דעת ר״י
דהל׳ כופיה ,אם לא דנאמר מעל המעטרת הי׳ גר תושב
אבל זה דסוק מאד ולא נרמז כלל ע״ז ,והטענה דזו לא

לשון גנבת לט בכאן נכתב לא פגנט סתם לכלול אף גנבת
ממק ובתוספתא דב״ק (פ״ז) אימא שלשה גנטס הס

נחשב למתנת חנם היא פשוטה וברורה.

(בתוספתא שלפטנו שמה גנטם הם) גדול שבכולם גונב

ולפי

הנ״ל דממנס מנם אסור לימן לנכרי ,ובאם נותנים לו
ממנה עטר אקו טובה שעשה לנותן הוי בדין מכר,
ומהאי טעמא הערט כבר לעיל דהמשנה השולס אדם ירן
לעמ״ס ,אין לפרש בשולח לו במתנת סנם ,אלא או במכר
גמור ,או דשולס לו מתנה עטר מר טובה שעשה לו ,שזה
מופר גם לשלות לעכו״ם .וקשים לפי*ז דברי הרא״ש בסימן
י״ח חולין שם ,מדבריו על דאוקמיה בגמ׳ לדברי המשנה
ואב״א במקום שאין מכרקין ...ואב״א משוס דגונב ליה
דעפיה דעכו״ם ...טמב "ושינוייא קמא עיקר דהא אביי
מוקי ברייתא דלקמן" .במקום שאין מכריזין ורבא מונן לה

במקום שמכרקין וכשהכריזו ,ולא תיישינן במפנה שמא
יתמה לו בפני ישראל ,וגס לא מיישינן במתנה לגנבת דעת
וההיא דשמואל דפייסיה למטרי כמין מכר הי׳ .וא״כ אחר

דעת הבריות" .כפי היוצא מדברי הטטב״א בשם מקצת
מלי הסוס׳ דין האסור דגנבת הדעת הוא מדאורייתא ,ואף

גנבת דעתו של נכט היא איסור מן הפורה ובזה הוא ק.
מה שכותב  pבשם מלי המוס׳ ,במוס׳ שלפנינו לא נמצא
לזה ,ולפי שלפטנו עיקק של הדברים בספר היראים לר׳
אליעזר ממין שנתשב ממלי השוס׳ (עיין בשם הגדולים
ערן רא״מ שכותב דתיבר שוס׳ על הש״ס וראה תוספותיו
לתולין כ״י) וכתוב מזה גם בסמ״ג לר׳ משה מקוצי שהוא

תלמיד הר״ש משנץ מראשי מלי המוס׳ .והדברים המובאים

טראיס סי׳ קנ״ד (רנ״ח) הן כדלהלן "לא מגנט כו׳ ותטא
במ״כ לא מגנט מה מ״ל מכלל שנאמר בגנבה שרם סייס
ישלם ,למדנו עונש אזהרה מטן מ״ל לא מגנט ,לא תגנט
ע״מ למיקט כו׳ ופטא בסנהדטן באלו הן הנמנקין (פ״ו
א׳) לא מגנט בגונב ממון הכתוב מדבר כו׳ נ״ל לפרש

מעצמו ממב דבפייסיה בעד דבר עובה שעשה לו הוי כמין
מכר ,וא״כ מה דמפרש למט המשנה במפנה ,ולפי דעתיה
אין בזה מאיסור גה״ד לגט עכו״ס ,היינו במתנת חנם,
והלא אסור לימן לעמ״ס במתנת חנט ומי הכריחו לפרש

גנטס הן הראשון שבכולם גונב דעת הבריות והמרבה לו

לדברי המשנה  ,pר&ולי כוונתו בזה דסתס מתני׳ ר״נט
ור״מ הט פליג בע״ז שס על ר״י וס״ל דטן לנכרי טן לגר

בתקרובת ויודע ט שאינו מקבל ,מסרהב ט לאכול ויודע ט
שאיט אוכל ,ואין לומר שאיסור גנבת הדעת מדדי דממק

מושב טן במטרה טן ממינה ,בכ״ז כיק דנחלקו סה ר״מ
ור״י והל׳ כר״י למה לפרש סתם מתני׳ דווקא מזה.

דרבנן ,שהרי מצינו
ל) מנן לפי שגנב
ישראל נתקפו ט
[שמואל ל ט״ו ו׳

והנה בט״ף שם כתוב בפיטש ואב״א חתוכה לא ,משום
דגניב לדעפיה דפכו״ס "יסטרא ליה עכו״ס לכטדו

בממק למעוטי נפשות אבל גונב דעת הבטות במידי דממון
הר בכלל ממק ועובר על לא חגנט כדסטא בתוספתא ...ג׳

שנענש אבשלום עליו בסוטה פ״א (ט׳
ג׳ גנטת לב אטו ולב בה״ד ולב כל
ג׳ שבטים ".לב אנשי ישראל דכפיב
מעש אבשלום" .מגנוב אבשלום את לב

אנשי ישראל] וכתיב ותגנוב אס לבט ,וחמור גונב דפס
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דעות — פרק ב

מגונב ממון ונפשות שהרי התירה התורה בעכו״ם גונב
נפשות דנתיב גונב נפש מאהיו ממי ישראל ולא ממי עובדי
כוכבים ,ממון אמרי׳ בב״ק בשור שנגח אח הפרה [ל״ח א׳]
ראה ויתר גויים המיר ממונן של כנענים לישראל .וגונב
דעת אפי׳ של עכו״ם אסור שלא מצינו שהמירה המורה
בעכו״ם ,ואע״ג דכמיב לא תגנבו ...איש בעמיתו לא קאי

|אה«ח

4567

אתגנבו שהרי טעם גגון מפסיקו ,ומצינו פסקי טעמים מן
המורה כדאמרי׳ בנדרים[ ...ל״ז ב׳] ושום שכל אלו פסוקי
הטעמים ,ואמר שמואל בפר׳ ג״ה אסור לגנוב דעת הבריות
ואפי׳ דעתו של עכו״ם ושמואל במידי דממון מיירי."...

ובסמ״ג

לאדן קנ״ה כחוב "בפרשת קדושים כתוב לא
תגנבו כבר בארנו למעלה שבממון הכתוב מדבר

וחל׳ 3ת״כ מכלל שנאמר ...אזהרה מלן ת״ל לא תגנבו...
ותלא בתוספתא ב״ק שלש גנבים הס הראשון שבכולם גונב
דעת הבטוח ".ותלא במס׳ סוטה לסי שגנב אבשלום את לב
אנשי ישראל ".גרסי׳ בפרק ג״ה א״ש אסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעת הגויים דש לימן טעם אע״ג לכתיב לא
תגנבו ...לא תגנבו לא קאי אבעמיתו במליצת הלשון לאפי׳

הי׳ לו לומר מעמיתו ,ועול הלצון טעם מפסיקו כדאמרי׳
במסכת נדרים ...ושום שכל אלו פסוקי טענלס ,משמע
שפסוקי טעמים מן המורה ,כל הגונב ממון מש״פ ומעלה
עובר על ל״ת" .אחד הגונב ממון לישראל ואחד הגונב
^רהחכמהממק גד עובר ע״ז ואסור לגנוב כל שהו דין תורה".

והנה אם ביסוד הדברים באשר לאיסור גנבת הדעת להוא
מן המורה ואף לגבי עכו״ס נראה דמזדהים דברי
היראים עם הנאמר בסמ״ג ,ונראה שדבריהם היו לפני
:

המלך

הריטב״א ,ואס דביראיס מפורש לזה יותר שכותב נתון ש״ד
"ואין לומר שאיסור גנבת הדעת במידי דממון דרבנן...
וגונב דעת אפי׳ של עכו״ס אסור שלא מצינו שהתירה
המורה בעכו״ס "...ובסמ״ג לא נזכר כ״כ במפורש דהוא
אסור מן המורה אולם כיון דגם בדבריו מבוסס האיסור על
קרא דלא מגנט ,ושזה גס בעכו״ם משוס דבעמימו לא קאי
על לא תגנט והכל כנ״ל ,נראה א״כ ברור גס בדבריו דכוון
לומר דהוי אסור מן המורה ואף לגבי עכו״ם.
א#נם אף דביסוד הדברים נראה דהיראים והסמ״ג שמהם

}

לדבר אחד נתכוונו רבים החלוקי דינים שבדבריהם,

,

דהנה היראים מדגיש וחוזר ומדגיש שכל מה דכומב דהד
מאיסור דאורייתא ונלאו דלא סגנט זהו בגונב דעת בריות
במידי דממון והד בכלל ממון ועובר על לא תגנט —
ובסמ״ג מל דבריו בזה לא נזכר על כן כלל ,שנית טראיס
כתוב לפי ההנחה דגול עכו״ם מומר בכ״ז גונב דעתו של

עכו״ם אסור מדין מורה וכנ״צ ובסמ״ג לא רק דלא מזמר
מזה בדבריו על איסור גנבת דעת עכו״ם מלא מגנט ,דגונב
ממון אממעט גט עכו״ס ,אלא דכומב אח״כ במפורש בדין
אסור גנבת ממון ,כל הגונב ממון ...עובר על לא מגנט...
אשד הגונב ממון לישראל ואחד הגונב ממון גד עובד ע״ז".

רכג

והנה בשתי הנקודות הנ״ל בהן מובלטת דעתו המיוסדת
של היראים יש לכאורה להעיר טובא ,וכן על דכומב
שאיסור גנבת הדעת רק במידי דממון הוא מדאורייתא
(שגם לפי דבריו אפשר לומר דכוונחו רק לענין שיהי׳
איסור תורה) שהרי הוכחתו הראשונה דהד דאורייתא היא
ממה דמצינו שנענש אבשלום לפי שגנב ג׳ גנטת לב אבא
ולב בה״ד ולב כל ישראל וכג״ל ,וכאבשלום לא מצינו כלל
שהי׳ גננת הדעת במידי דממון וכסי שכתוב בשמואל שם
"והי׳ נקרב איש להשתחוות לו ושלח את ידו והחזיק לו
ונשק לו דעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל ...ויגנב
אבשלום את לב אנשי ישראל" .וגנב את לב המלך במה
שאמר לו "אלכה נא ואשלם אח נדרי אשר נדרתי לה׳
בחברון [ובאמת הלך לשם להזעיק את ישראל מכל שבטיו
שימליכוהו] דאמר לו המלך לך בשלום דקס דלן חברונה"

עיין ברש״י סוטה ט׳ ב׳ ,וגנב לב בה״ד כמו שנאמר שם
ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קראים והולטס
לתמם ולא ידעו כל דבר" .א״כ בכל גנטת הדעות האלה
אין מה שאפשר ליקרא גנבת הדעת במידי דממון .כן קשה
מה שכותב בתחלת דבריו "אבל גונב דעת הבריות במידי
דממון הד בכלל ממון ועובר על לא מגנט כדתניס

בתוספתא ט ג׳ גנטס הם ...והמרבה לו בתקרובת"".
ולכאורה סומר לעצמו מיניה וטה ,שכותב שגונב דעת

הבטוח הוא במידי דממון ,ומסיים כההיא דשנינו
בתוספתא ...והמרבה לו בתקרובת ויודע ט שאינו מקבל,
מסרב ט לאכול ויודע ט שאינו אוכל וזהו לכאורה לא נחשב
לגונב דעתו במידי דממון טון דלא צטך למת לו כלום ,ועל
זה דמסיק לבסוף ואמר שמואל ...אסור לגנוב דעת הבטוח
ואפי׳
לומר
נחשב
לפייס

דעתו של עכו״ם ושמואל במידי דממון אייט ,אפשר
כדבטנו לעיל עפ״י כמה ראשונים דההיא דשמואל
לגנבת דעת במידי דממון וכמו במכר טון דאמר
לבעל המעטרת עטר הטובה שעשה לו והעטרו ,אבל
כל הנ״ל בתקרובת ובמסרב ט לאכול קשה.

וראיתי

בספר עה״מ כאן שכותב "והנה ע״ש היראים
גונב דעת הבטות במיט דממון וחזר וכפל
הדבטם להלן משמע מזה דדוקא זה הד דאוטיתא  Oי
אינך דמרבה בתקרובת או במסרהב ט לאכול" .דהד רק

גנבת הדעת בכטד הד רק דרבנן אפי׳ להיראיס וטומר
נראה לעמוד על הא דכמב שם להלן ח״ל ואמר שמואל
בפרק גה״ג אסור לגנוב דעת הבטוח ואפי׳ דעתו של
עכו״ם ושמואל במידי דממון אייט דש להוכיח מזה דס״ל

דגנבת דעת בעכו״ס רק במיט דממון הוא".

והנה המעיין טראיס נראים דבט עה״מ בפרוש דבטו
למחמיהים ,שאיך אפשר לומר דכוונמו לסלק טן גונב
דעת הבטוח במידי דממון להמרבה בתקרובת וכו׳ שזהו
דאוטיתא חה הוא דרבנן ,שהט ק הס דבטו אבל גונב

דעת הבטוח במיט דממון הד בכלל ממק ועובר על לא
מגנט ובתוספתא כו׳ והמרבה לו בתקרובת כו׳ ונראה
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פרשת

דשת — פרק כ

מבואר להמעיין שזהו המשך למה דכתב קולם דהוי מאיסור
דאוריימא בלאו דלא מגנוב
ומה שהי׳ נראה לי לחדש בפירוש דברי היראים ,שאמר
דודאי מכל דבריו נראה שהבין בדברי התוספתא

המונה בין גונב דעס הבריות שהוא הראשון בגנבים,
המרבה במקרובס דהוא משום איסור מורה ובלאו דלא

מגנט ,ולכאורה נראה כסופר עצמו שכוסב קודם דגונב
דעת הבריות במידי דממק הוא מאיסור מורה ,שאין כוונתו
בכמט גנ״ה במידי לממון ,שגנב דעמו בממון שהי׳ עליו

לימנו לו ,כמו שנתן מה שהי׳ צריך לימן ,ובאמת לא נמן,

ואם עד הנה דברנו על מה שנראה לנו קשה הנקודה
שמדגיש בדבריו דכל עיקר האיסור דגנ״ה הוא במידי
דממק ,ובעיקר הוכחותיו שמטא ע״ז ,כעת הננו לטא

להעיר על מה שכותב ותמור גונב דעת מגונב ממון ונפשות
שהט המירה התורה בפכו״ס גונב נפשות כו׳ ממון אמט׳
בב״ק כו׳ ראה ויתר גויים המיר ממון של כנענים לישראל

וגונב דעת אפי׳ של עכו״ס אסור כו׳ וכנ״ל.

ואין

עלינו להמס עכשיו בעצם הטן של גזל פכו״ס ,ובדבר
הכרעתו של היראים להל׳ דגזל עכו״ם אינו אסור מן
התורה ,אבל הערה גדולה עליו שכותב דלמטס ע״ז

אלא כל גנ3מ לעם בקשר לממון קורא לזה במידי לממון,
ונכלל להיראים בלאו דלא מגנט ,וכמו שכותב בתמלת דבריו

מהנאמר בב״ק צ״ח דמקרא ראה וימר גויים (חבקוק ג׳)
למטס דהמיר ממונם של כנענים לישראל ,למטס על גזל

אבל גונב .דעת הבריום במידי דממק הוי מלל ממון [אף

עכו״ם דמופר ,הט שם המדובר רק על טל נזקי שורו,

שבאמת לא רמהו בממון קהי׳ עליו למת לו ולא נמנו]
ועובר על לא מגנט ,כי באם הי׳ כמו מכר ומסויב למת לו

ופל הנאמר במשנה שם שור של ישראל שנגס לשור של
כנעני פטור ,ושל כנעני שנגס לשור של ישראל טן תם טן

ממק וגונב לעמו כמו שנמן לו ,זהו טסף על גנ״ה גונב

מועד משלם נ״ש ,אמרו ע״ז בגמ׳ אמר ט אבהו אמר

ממון ממש ,או בדין אונאה ,ומהו הטטוי דמידי ממון הוי
מלל ממק .ועק במהרש״א מולין צ״ד א׳ בסילושי אגדום

קרא ...ראה ויתר גויים כו׳ ועק שם בחוס׳ ד״ה "עמד"
שכותב "משמע דוקא בעלן זה שנגח שור שלנו שור שלהם

בד״ה לא ימטר לחברו סנדל שכותב ק״ק הכא במטרה מאי
קמ״ל הא ודאי אונאה היא טון דממה אין עורה מזק נשל
בטאה שמומה ,ונ״ל דמייט כגון שהוא מכר לו אומו טול
כמו של מפה אלא נדי להחזיק לו מובה בעלמא א״ל שהיא

ולמ״ד בסט במרא גזל כנעני אסור ניסא אבל למ״ד מומר

של שמוטה .דהשמא לא הוי אלא גנבת דעת" ולשכזה נקרא

קשה" א״כ לפי דעת התוס׳ אדרבא מגמ׳ זו שצטטס
ללמוד לפטור על נזקין של ישראל מוכח דס״ל דגזל עכו״ם
אסור ,ורק בנזקים למדים למסטר ,ומטאר ודאי יוצא
מדבטהם דמכאן אין ללמוד על גזל פכו״ם שמומר ,ואמנם

ודאי גנ״ה במידי לממק ,ולהיראים כל דבר ממון אף ממנה

נראה כן מזה דבב״ק קי״ג ובכל שאר המקורות שמדובר

טק לקשור עם ממק שרוצה למת לו ובא טנ״ה ,נקרא

על הטן דגזל עכו״ס אם מומר או אסור לא נזכר כלל

גנ״ה במידי לממון ונכלל מלל לא מגנט.

מדרשא זו ,ועיין גס בש״מ ב״ק שם דמטא בשם תלמיד

הר״פ ז״ל דמקשה נמי "מאי אטא בנגיחות אפי ,בעלמא

ולפי

הגסה זו מוק שאין שום יסוד מדבט היראים מה
דרצו להסיק ממנו ,וכן נעה״מ ,דש חילוק באיסור
גנ״ה מיוסד גט עכו״ס טן מנר למתנה טון דאמר

דאיסור פורה ואף בעכו״ם הוא רק במידי דממון ,דלמתנה
ג״כ קורא מידי לממון וכנ״ל.

0

המלך

אולם

כל דברינו בדרך זה הוא להקל מה שקשה עליו
שנראה כסותר לעצמו במה דנראה מדבריו שגס
דבט המוספמא במרבה בתקרובת כו׳ הוא מאיסור מורה
ונחשב לגנ״ה במידי דממון ,אבל הקושי׳ הראשונה דאחר

נמי י״ל דאית ליה דגזל הגוי אסור מוחשב עם קונהו

(כדרשת ר״ע בב״ק קי״ד) והלכך פ"כ האי קרא לעלן
נזקין קאמר לסברא הוא שיהא מומר בכה״ג".

עכ״פ

לכולהו נראה לברור דבגמ׳ ב״ק שם מדובר לפטור
רק בשורו שהזיק ,דכל הטענה על הבעלים שלא

שמרו כראוי .ועיין מה דמובא בש״מ שם בשם ט יהונתן
בטעם דנקל לפטור קה.
ובמיוחד קשה לומר כן דווקא אליטה דהיראיס דקרא

שטפב דהוי באיסור תורה בגנ״ה במידי דממון מוטח
ממעשה דאבשלום ועגשו ,והט שם לא נראה דרך לומר
דנסשב לגנ״ה מידי דממק אף לפי דרכנו ,ועל עה״מ יש
לתמוה דלפי שניחא ליה לפרש דאמנס מרבה בתקרובת

אחר דכומב שברור דהנאמר "בעמיתו" בפסוק דלא מגנט
לא קאי אלא מגנט ,וצטך לפי״ז מאותו הקרא להיות
מוזהר על גזל עכו״ס לא פחות משמוזהר לטטה מחמת

ס״ל דאינו אלא מדרבנן אבל מה יעשה עם זה דמוטח מזה

אותו קרא על גנבת דעת עכו״ס במידי דממק ומשוס דנכלל

מענש אבשלום דגנ״ה מנילי דממק הוא איסור מן המורה

בגונב ממון ,איך למא דקרא דראה ויתר וגו׳ דהוא פסוק
בחבקוק בא לאפוקי ממה שלומטס ממקרא מפורש בתורה,
ופכו״כ דלפי מה שלפנינו הגמ׳ מעמידה לקרא דראה ויתר

מה מידי דממק יש שם וכנ״ל• איברא דהוכסמו מאבשלום
גם לדידן דס״ל שגס גנ׳״ה ממנה נחשב למיט דממון והוי
לדידיה באיסור מורה ,דכ״ז לא שייך בגנ״ה דאבשלום ,כפי
הנאמר מקראות .ואיני יודע לע״ע דרך ליישב דבריו וה׳

יאיר פיט בזה.

דראה ויתר ,וגו׳ ישמש לפטור גם לגזל עכו״ס

וכנ״5

לנזקי שורו ואין בשייכות לגוזל וגונב ממק עכו״ם
ואגב טוננו שבכאן יצאנו קצת מערן לערן לדרך אחרח^ ובאנו
סה כאן רק להעיר ,ועוד חזון למועד בע״ה.
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המלך

רכה

כפי הנ״ל מדברי היראים בסמ״ג והטטב״א יוצא
דגנבח הדעח־הוא איסור חורה ואף לגבי פכו״ם,

לאיסור גונב מן המורה דנכלל בכלל לאו דלא מגנט וכפי
שסובטם היראים והסמ״ג ,אלא דחושב קביעות איסורם

ומנהן הסוכרים דאף אם גזל פכו״ם מומר מן התורהגנבח
לעס עכו״ם אסור מן המורה הוא והכל כג״ל.

של הסכמים ,ולפי הגדרח חכמים מצל הפגם הפטנט
הראשון שטנטם זהו שגונב לעת הבריות ,ולמדו לנו

עכ״פ

והנה בדעס הר״מ ,דביה אנו עומדים ודבריו שמשו לגו

לנקודם המוצא לדברינו כאן ,מטאר ההפך והיינו
דכל איסור גנבח הדפת אפי׳ במידי דממון וגם לגבי ישראל

אם רנן אינו בדין גונב ממון ממש ,הוי מאיסור דרבנן,
ובאיסור הוא גם לגבי עכו״ם כמו לגבי ישראל ולגבי מחנה
כמו לגבי מכר ,ופ״ז מורים כל דברי הר״מ בזה .דלשון
הר״מ אסור לאדם להנהיג עצמו בדבר חלקוה ופיתט כו׳

מגנוב נ
לאגמוד

בדקדוקי
להל׳ ש!

והנה

דמבחינח אי״טוהר הלב והפגם שבנפש פנימה ,דמבמינה
זו לא המעשה הנראה הוא המודד ,זהו הראשון שבגנטם,
ואף דבמוך השבעה מונה שם ג״כ המעוול במדות
והמשקר במשקלות והן ודאי באיסור לאו דאוטיתא ,בלאו

לאו דו׳

שס ,מ!
הוא מ

דלא תפשו עוול במשפט במדה במשקל■ ובמשורה (ויקרא
י״ט ל״ה) נראה דס״ל דלאו כולהו בחדא מחמא מחחינהו
שם ,וכולל לכולהו דשם גנב עלייהו אס אלה שהן באיסור

תגנוב
גונב מ
הנ״ל

לאו דאוטיתא ואס אלה שהם רק באיסור חכמים.

והסמ"

ונראה לדבר זה אס מה דכללו חכמיס־׳בשם גונב נוסף על

תורה,
בלאו י

נכון ולב טהור מכל עמל והווה" כל לשונו זה מורה ודאי

גונב ממש אם זה רק לאסמכתא בעלמא וזהו

מלא נ

דהוא רק איסור ושתקנו חכמים להתנהג כן ,ובנוי על

מאיסור דרבנן ,או דהוי בלאו דלא תגנט ממש ,נראה דאין
חלוקי דעוח טן הרמב״ס והיראים והסמ״ג רק בנוגע לנדון

בעה״מ שם דמדברי הר״מ נראה דהוא מאיסור חכמים ,כן
נראה ודאי מדבריו דאין מלוק ביסוד הדין בין ישראל לגוי

דגונב דפח הבטוח דהנה בסמ״ג שם מחסיל ,בפרשת
קדושים כתיב לא תגנט כבר בארנו למעלה שבממון הכתוב

ובין מכר למתנה והכל כדבארנו באותיות דלעיל ,ולא כמו

מדבר ומנו בת״כ ...אזהרה מטן ח״ל לא מגנט ,לא תגנט

שטטה להבין בדבריו בזה בעה״מ כאן וצודק בזה בעה״מ
דכוסב שכן נראה גס מהסמ״ק דכל האיסור לגנה״ד הוא

ע״מ למיקט לא תגנט ע״מ לשלם תשלומי כפל דו״ה ,ק

אלא הוכו כברו והענק שבלב הוא הדבר שבפה ואסור לגנוב

דעה הבריוה ואפי׳ דעה הנכרי כו׳ אלא שפת אמה ורוח

“"

יסודוס המוסר ומפלוח חכמים ,וכבר עמד ע״ז בצדק

רק מדרבנן שכומב בל״ת רס״ב "שלא לגנוב ממון דכתיב
לא סגנבו ...ויש גנבה אחרת שאסרו חכמים כגון גנ״ה
אסור ואפי׳ דפחו של פכו״ס אסור"

צודק
וכנ״ל,

9

י •

עוד

בג ט אומר כו׳ ותטא בתוספתא דב״ק שלשה גנטם הס
הראשון שבכולם גונב דעת הבטוח וכו׳ .וכן טראיס מטא
קודם לדבט הת״כ (בפ״ג פרשה ט שם) ואס״כ כותב אבל
גונב דעת הבטוח ...הוי בכלל ממון ועובר על לא תגנט

ולדין איסור זה כוון הרמב״ס ג״כ בכתבו בפי״ח מהל׳

כדתניא בתוספתא וכנ״ל ,ונראה שדבטהס מטים על היסוד

מכירה אסור לרמות אח בני אדם במו״מ או לגנוב

דהנאמר בת״כ דבלא תגנט נכלל גם לא הגנוב ע״מ למיקט

אח דעתם ואחד עכו״ס ואחד ישראל שוים בדבר זה כו׳

כו׳ הוא ג״כ בדין לאו ממש ,וכן מפרשים למה דנאמר

ואפי׳ לגטב דעת עבריות בדברים אסור" ומטאר בדבריו

בתוספתא על גונב דעת הבטוח .אמנם מדבט הרמב״ם

שם דאין סילוק בין גנבת הדפח של ישראל או של פכו״ם

בפ״א מהל׳ גנבה ה״ב נראה ברור דס״ל דמה דמרבה גס

ואף בגנ״ה בדברים בעלמא .וכן נראה ג״ש דזהו רק איסור
בעלמא ואף דנאמר שם בתחלה אסור לרמוח אח בט אדם

לא מגנוב ע״מ למיקט הוא רק אסמכתא בעלמא וזוהי

במו״מ ,דמשמע לכאורה דאיירי באופן שרמה אותו בכסף

וכולל?

רק מאיסור דרבנן ,דכותב שם בה״א כל הגונב ממון
מש״פ ולמעלה עבר על לא תעשה שנאמר לא מגנב [צ״ל

דאז בודאי הוא אסור דאורייתא מלאו ד״לא חוט איש את

לא חגנט דלא תגנב בעשרת הדברות נאמר בגונב נפש

אסיו" ,הרי מסיום דבריו מוכח דלא איירי באופן זה דהא

וכמטאר בסנהדטן פ״ו א׳] ואמ״כ בהל׳ ב׳ כותב "אסור
לגנוב כל שהוא טן תורה ואסור לגנוב דרך שחוק"...

ישראל
עונב
בפ״א
ואחד
הגונב

כותב
להג?
עכו"

מסי

כתב ואחד עכו״מ ואחד ישראל שווים באסור זה ,ואם
המדובר בלאו דאונאה ודאי דאין עכו״מ בכלל כמטאר

ולשונו זה מורה ודאי שזהו רק איסור בעלמא וכן הטן

;מוז

בפי״ג מהל׳ מטרה ה״ז דלמדים מקרא דאל תונו איש את

לדבטו הלח״מ שם בה״א דעל דמטא הר״מ על לאו

אסיו דאין עכו״ס בכלל זה ,וא״כ ודאי דמה שכחב הרמב״ס
"אסור לרמות" אייט באופן שאין משום אסור אונאה והוא

דגנבה מלא מגנט כותב אע״ג דבפרק איזהו נשך אמרו
לא תגנוב דכתב רחמנא ל״ל כלומר טלף גנבה מרטה

יסמ
׳א

עדר איסור גנבת הדעת ומה איט אסור אלא מדרבנן

ואונאה ,וחרצו לכדחניא לא תגנוב ע״מ למיקט כו׳ וא״כ
ר׳ ז״ל לא הי׳ ליה למילף גניבה מלא תגנוב דבלאו הט

ועכו״ם וישראל שווין ט.

ידעינן ליה במה מציגו ומתח שאין קפידה בכך טון

ובדעת הרמב״ס יש ודאי לומר דס״ל שמה דכתוב
בתוספתא ב״ק שבעה גנטס הם (ולגירסח היראים
והסמ״ג וכן מובא בטטב״א — "שלשה גנטם הם")
הלאשק שבכולם גונב דעת הבטוח וכו׳ ,אין הכוונה שם

דהשתא איכא קרא דלא תגנוב לדרשא דע״מ למיקט
מכש״כ דטיל הא בההוא קרא ,דאס ע״מ למיקט אסור
כש״כ שלא ע״מ לשלם אך קשה דכתב ר׳ ז״ל לקמיה...
ואסור לגנוב דרך שחוק כו׳ דמשמע ע״מ למיקט ליכא
אלא איסורא בעלמא אבל לאו ליכא ,לכן נראה דרטנו ז״ל

פרשת המלך  -ג (מועד) [בן־מנחם ,יצחק מאיר בן מנחם מנדל] עמוד מס  231הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

מי

׳.כ

פרק ה׳

שובר כדברי התוס׳ ז״ל שכתבו שם דהול״ל דלא מצי

למילף חדא מתרמי ...וכיון שכן האי דרשא דדרשי׳ בלא
מגנוב ע״מ למיקט אסמכתא בעלמא הוא דעיקר קרא
לאגמורי אישור גנבה אמי עי״ש בכל דבריו מה דבא עוד

בדקדוקיה ע״ז ,אבל בזה ודאי צודק וברור בדברי הרמב״ס
להל׳ שמה דכוללים בלאו דלא מגנוב גס ע״מ למיקט וכו׳
הוא רק אשמכמא בעלמא.
והנה מלבד דברי הלמ״מ על ישוד דברי המוש׳ דהנאמר
בב״מ דלאו דגנבה ממש למדים מרבית ואונאה הוא

לאו דוקא ,יש יסוד ת לא לשמוך בזה על הנאמר בב״מ

שם ,ממ״כ הנ״ל דנאמר בו בהחלט דאזהרה על גונב ממש

הוא מלא מגנט ,ואח׳׳כ ממשיכים דאיסור זה כולל גס לא
מגנוב ע״מ למיקט וכו׳ וכדברי המ״כ ובלשונו דאזהרה על
גונב ממון ממש הוא מלא מגנט ,טראיס בשמ״ג ובשמ״ק
הנ״ל וזוהי גס דעתו של הר״מ בזה ,אלא דלהיראים
והשמ״ג מה דכולל בת״כ אח״כ בלא מגנט הוא ג״כ דין

מורה ,וכמו דס״ל גם בגונב דעת הבריות דנכלל לדידהו
בלאו דלא מגנט וכנ״ל ,אבל הרמב״ס ס״ל דאס למדים

מלא מגנט על גונב ממון ממש ,כבר כל מה דמושיפים
וכוללים בלאו דלא מגנט הוא רק אסמכתא בעלמא .ובזה
צודק ודאי הלח״מ בדעת הרמב״ס דנראה כן ברור כדבריו
וכנ״ל ,וכמו דאמרי׳ בלא תגנוב ע״מ למיקט ,כן באיסור של

גונב דעת הבריות וכנ״ל.
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...ולא ימכור שדה ויקנה בית וכו׳.

כבר ציינו בספרים מקור לדבריו הנאמר בת״כ בהר פר׳

ה׳ על הפסוק כי ימך אחיך דנאמר שם מכאן אמרו
אין אדם רשאי למכור שדהו כו׳ וליקח לו טת ,והרש״ש

בספרו מקורי הרמב״ס כותב דקצת קשה מהנאמר בקידושין
כ׳ בוא וראה כמה קשה אבקה של שטעית כו׳ לסוף מוכר

את שדותיו כו׳ עד שמוכר את טתו ,הרי רואים משם דטת
יותר חשוב ולע״ד לא קשה דמי שכבר יש לו טת לגור לא
מוכרים מקום מגורו עד שאין לו דבר אחר למכור ,אבל
לכתחילה אין מוכרין שדה כדי לבנות טת ,ודוגמא לזה

דבגיטין נ״ב אמרו אין אפטרופסין רשאין למכור שדות
וליקח עבדים רשב״ג אומר אף לא למכור עבדים וליקח
שדות וכן מטא הר״מ להלכ׳ בפ״א מהל׳ נחלות ה״ו

ורואין דאף דלא ימכור שדות ליקח עבדים ,כשכבר יש לו

עבדים לא ימכור ליקח שדות ובבתים עוד יותר פשוט
דכשכבר יש לו טת שגר בו צרה יותר גדולה היא למכור
טח מגורו ,אגב יש להעיר דבהל׳ נחלות גט אפוטרופסי!

מטא ההיא דגיטין ולא ההיא דת״כ וכאן ההיא דמ״ב ולא
ההיא דגיטין.
ויש להעיר דכמו דאמרי׳ לגט אפוטרופוס בהל׳ נחלות שם

דמוכרין שדות ליקח שוורים לעטדות שדות אחרים ,כן

עצם הדין דאמרי׳ כאן דלא ימכור שדה ויקנה טת הוא רק
טת לדירתו ולהנאת יתר ,אבל לקנות טח להשטר

דעת הבריות הוי מאיסור דרבנן אף בגונב דעת
ישראל ,אבל בגונב ממון ממש ,ברורה דעת הרמב״ס דאף

מדברי הר״א בפירושו לת״כ שם דכותב על הנאמר שם

בגונב מעכו״ס הוא בלאו דלא תגנבו מן התורה וכדבריו

שאין אדם רשאי למכור פדהו וליקח לו בהמה וכלים וטת

בפ״א מהל׳ גנבה ה״א כל הגונב ממון ...עובר על ל״ת...

אלא א״כ העני והאי בהמה דקתני לרכוב עליה קאמר

ואחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון עכו״ם ואחד
הגונב את הגדול או את הקטן ,וכן בהל׳ גו״א פ״א ה״ב

דומיא דכלים וטח שהם להנאת עצמו אבל שורים לחרוש

ולהתפרנס מזה ימכור שדה ויקנה טת ונראה כן קצת

בהן מותר מההוא מעשה דגיטין פרק הניזקי! — ודין זה
מובא בהל׳ נחלות באפוטרופוס וכנ״ל — ונראה מדבריו

כותב ואסור לגנוב כ״ש ד״ת אפי׳ עכו״ס "..וכשיעזרנו ה׳
להגיע לפרש הר״מ בזה במקומו נדבר בברור הדעה דגזל

דטת דאסור הוא רק לקנות להנאת עצמו שאינו הכרחי,

עכו״ס הוי מן התורה ולעניננו כעת נסחפק במה שרשמנו

ולא שיוכל להתפרנס מזה וזה נכלל במה דנאמר שם אלא

לנו• מדעת הרמב״ס בזה.

א״כ העני.

מסקנות הדברים לפי כל הנ״ל יוצא דדעות הרמב״ס

אמנם מגמ׳ כתובות ע׳׳ט לענין לקנות נכסים מכספי
מלוג ,דאמרו שם פשיטא ארעא ובחי ארעא —

והיראים הן דעות הפוכות בנדוניה הנ״ל .והיינו
'דלר ׳ .הר״מ האיסור דלגנוב דעת הבריות הוא מדרבנן

ואף בגונב דעת ישראל ,וגונב ממון ממש אף בגונב לעכו״ס

ועיין ברש״י שם ובר״מ פכ״ב מה״א הל״ג  -נראה
דלצורך פרנסה ושכר ג״כ שדה קודם לטת ואולי זהו

הוא מדאורייתא ,ולהיראים איסור גנבת הדעת הוא מן

בסתמא אבל אם לפי הענין והמסיטה ברור הוא דהטת

התורה אף בגונב דעת עכו״ם [ובזה ס״ל כוותיה גם

יכניס לפרנסה ולא השדות ,וגס בטוח הקרן ,יש לו למכור

הסמ״ג ואף הריטט׳א מטא לדעה זו] ואיסור דגונב ממון
הוא מדאורייתא רק בגונב ממון ישראל ויש עוד הרבה לדון

שדות כדי לקנות בתיס וכדנראה מהר״א.

בכמה מן הענינים שהצענו כאן .ואס שעברנו את הגמל
שחתמנו לנו כאן על כמה מן הדברים הספקנו רק להעיר

ותן לחכם ויחכם עוד.

מ״ע להדבק בחכמים ותלמידיהם ...לפיכך
צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד
חכמם וישיא בתו לתלמיד חכם ולאכול

יג

t

פתחי

פרק יב

חושן

שנג

פרק יב .פרטי מום במקח
א .כל הלוקח סתם אינו לוקח אלא דבר השלם מכל מום (א) ,ואסור למכור דבר שיש בו מום
מבלי להודיע ללוקח (ב) ,אפילו אין בו אונאת ממון ( ,0ויש אוסרים אפילו לעכו״ם (י) ,וכן אסור

(א) לשק הרמב״ם ,והובא בשו״ע סימן רלב סעיף ז ,ומה שסיים אא״כ פירש ,יתבאר בע״ה להלן באיזה
(ב) שו״ע סימן רכח סעיף ו ,ולהלן יתבאר בע״ה באיזה מום מתבטל המקח
אופן נקרא פירש.
בדיעבד ,ויש להסתפק בדבר שאינו מום כדי לבטל המקח ,אם גם בזה יש איסור לכתחלה ,דאפשר
דדמיא לאונאה פחות משתות שמסתפק הרא״ש אם מותר לכתוזלה (עי׳ פרק י) ,ואפשר דשאני התם
שיש אונאת ממק ,ולאידך גיסא אפשר דשאני התם שהוא דרך מקח וממכר ,משא״כ במום .ומדברי
הריב״ש סימן תג משמע שיש איסור כשאינו מודיעו ,אפילו במקום שאינו מקח טעות בדיעבד .ובמשפט
שלום נראה דאדרבה שיש חידוש יותר שאפילו במום שמבטל המקח יש איסור ,עיי״ש ,וכן משמע
ופשוט שכשיודע המוכר שיש בו מום
בתוס׳ דף נב שאסור למכור ע״ד לבטל המקח ,ועי׳ להלן.
זה צריך להודיעו בלשק ברור כדי שידע ויבין הלוקח מה הוא קונה ,ואם ירצה ימחול לו המום ,אבל
אם אומר בלשק המשתמע לכאן ולכאן ,מסתבר שיש בזה איסור ,ואף בדיעבד אינו מועיל לבטל דין
ויש לעיין
מקח טעות ,וכמ״ש בפת״ש סק״ד בשם שו״ת שבות יעקב ח״ב סימן קסו .ועי׳ להלן.
בשו״ת רדב״ז ח״ד סימן קמג שמצדד לומר שהמשכיר בית לזמן קצוב ואין לו מה לאכול ,שמותר
להערים ולמכור הבית בסתם ,אע׳׳פ שהלוקח לא יוכל להוציא את השוכר (עי׳ דיני שכירות פרק ה סעיף
ו) ונראה גניבת דעת ,וקשה אמאי קרי ליה גניבת דעת לחוד (עי־ פרק טו הערה כו) ,שלכאורה מקח
טעות הוא ,שכל הקונה בית רוצה ליהנות בו (עי׳ להלן הערה נט) ,ומשום שאין לו מה לאכול לא
(ג) סמ״ע שם
מסתבר שיכול להערים או להפסיד לחבירו מקחו ,ועי׳ דיני שכירות פרק ד הערה יז.
סק״ז ,ומשמע מדבריו שהאיסור הוא משום שדומה לגניבת דעת ,וכן משמע בלבוש ,וכתב בדברי חמודות
פרק גיד הנשה אות ס שאפילו אין בו אונאה כלל ,ועי׳ פרק י הערה לה מדברי הנה״ט שמשמע שנחלקו
הפוסקים אם הוא בכלל לא תונו ,ופשוט שאם יש בו אונאת ממון מחמת המום ,יש בזה איסור בל תונו
דאורייתא ,ועי׳ להלן.
(ד) עי׳ פרק י סעיף א שדעת הרמ״א שאסור להטעות לעכו־׳ם ,וביאר שם הסמ״ע שהאיסור הוא משום
גניבת דעת שאסור אפילו לעכו״ם (עי׳ פרק טו) ,ולפי״ז ה״ה במום במקח שגם זה משום גניבת דעת,
כמ״ש לעיל ,אסור בעכו״ם .ובשו״ע הרב דיני אונאה סעיף יא נראה שאסור מן התורה ,ואילו מדבריו
בסעיף יב משמע שאיסור גניבת דעת במקום שאין הפסד ממון אינו אלא מד״ס ,ובמ״מ וציונים לשו״ע
הרב פירש שבסעיף יא איירי בהפסד ממון ,אבל לכאורה לא משמע כן ,וז״ל ,אסור להטעות לנכרי ,וכן
כל מרמה שבעולם אסורה בסו״מ אפילו לנכרי ,כגון אם יש מום במקחו צריך להודיע ללוקח ,אע׳־פ
שהוא נכרי ,שהרי זה מטעהו וגונב דעתו אם אינו מודיעו ,וה״ז כגונב ממנו ממון ,ואסור מן התורה
כמו שיתבאר בה׳ גזילה ,ע״כ .ונלענ״ד דס״ל לשו״ע הרב דמום במקח ,אפילו אין בו הפסד ממון ,חמור
משאר גניבת דעת ,ויש בו קצת משום גזילה ,שהרי אין ארם קונה אלא דבר השלם ,ונמצא שאין כאן
מקח ומשתמש .במעותיו שלא כדין ,ומה שהזכיר גניבת דעת ,היינו משום דלא גמר ומקנה ,וממילא הוי
כגונב ממון ,וכן משמע בדבריו בה׳ גזילה סעיף ד ,ואפשר לדייק כן גם מלשק השו״ע בסימן רכח סעיף
ו שכתב ,אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם ,כגון אם יש מום במקחו צריך להודיע
ללוקח ,אף אם הוא עכו״ם לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה ,הרי שהזכיר השו״ע איסור מרמה
ואיסור גניבת דעת ,ודין מום במקח הוא בכלל מרמה ואפשר שהוא מן התורה ,ומכירת נבילה בחזקת
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חרשן

למכור קרקע או מטלטלין שיש עליו ערעור או דו״ד עד שיודיעו ,אע״פ שאחריותו
וכ״ש שמוטל על המוכר להודיע במקום שיש חשש שיכשל הלוקח באיסור (.0

עליו (ה),

ב ,המוכר לחבירו קרקע או עבדה) או בהמה או מטלטלין ,ונמצא במקח מום שלא ידע בו

שוב ראיתי שבפרישוז עמד על
שחוטה הוא בכלל גניבת דעת ולא מרמה ,ובזה אינו אלא מדרבנן.
מ״ש הטור אסור לרמות בני ארם במו״מ או לגנוב דעתם ,דס״ל שמרמה וגניבת דעת כמו״מ הוא בכלל
לא תונו ,נוסף על לאו דגזילה ,וממילא אפילו אין בו הפסד ממק אסור מן התורה ,אלא שלפי״ז במוכר
לו נבילה בחזקת שחוטה הוא בכלל מרמה במו׳־מ ,ואילו בשו״ע הרב חילק בין דין מום במקח ובק
נבילה בחזקת שחוטה ,ואפשר דכיון שהרמב״ם הביא דין דנבילה בחזקת שחוטה בכלל גניבת דעת לכן
כתב בשו״ע הרב שאינו אלא מר״ס ,כגניבת דעת רעלמא ,וכמו שיתבאר להלן ,ועי׳ עוד פרק טו ,ועי׳
להלן הערה סט מדברי הקצה״ח בשם הריב״ש-“-- .ובמשפט שלום בקו״א לסימן רלב דן אם יש דין
ביטול מקח מחמת מום בעכו״ם ,וציין לכמה מקומות דמוכח שאין דין ביטול מקח ,ובשם שו״ת חכ״צ
סימן סח הביא שיש דין ביטול מקח בעכו״ם .ובקו״א שני הביא בשם שו״ת שבות יעקב שאק דין ביטול
(ה) שו״ע סימן רכו סעיף ו ,שאין אדם רוצה ליתן מעות וירד
מקח מחמת מום בעכו״ם ,עיי״ש.
לדין ויהא נתבע מאחרים ,והוא מלשון הרמב״ם (עי׳ להלן באיזה אופן יכול לבטל המקח מחמת עוררין),
וכתב המ״מ רלא גרע משאר אונאות (נראה דהיינו כדק מום במקח ,ומשום גניבת דעת ,וכמו שנתבאר
לעיל ,ועי׳ בב״ח) ,ולפי דבריו נראה דהיינו באופן שאם נודע אח״כ ללוקח יכול לבטל המקח ,וכן משמע
בביאור הגר״א ,ועוד כתב המ״מ עפ״י מה שאמרו ואשר לא טוב עשה זה הלוקח שדה שיש עליו עוררין,
וכיק שהלוקח בכלל לא טוב נראה שאסור המוכר למכרה בסתם מבלי שיודיעו ,ע״כ .ולפי״ו משמע
(ו) עי׳ להלן הערה נד מ״ש
שאפילו באופן שאינו יכול לבטל המקח יש איסור ,דסו״ס לא טוב הוא.
בזה באריכות .וכתב במשפ״ש בשם שו״ת בש״ר שהמוכר תאנים ויודע שהם מתולעים ,אסור למוכרם
גם משום שמכשיל את הלוקח באיסור.
(ז) נקט אלו לאשמעינן דאע״ם שנתמעטו עבדים וקרקעות מדין אונאה ,כמ״ש בפרק י ,יש בהם דין
מקח טעות מחמת מום ,וכן בשטרות יש דין מקח טעות ,כמו שנתבאר בסימן סו סעיף לד ,ועי׳ דיני
בשו״ת מהרש״ם ח״ב סימן לד דן במוכר לחבירו תעודת הגרלה (לאטרי צעטיל)
הלואה פרק י.
שכבר עבר זמן ההגרלה ,ונודע שבשעת מכירה כבר זכתה התעודה בגורל ,ורוצה המוכר לבטל המקח,
ודן שם מדין אונאה בשטרות שהמוחזק יכול לומר קים לי דאפילו ביותר מפלגא אין דין אונאה (צי׳
פרק י סעיף ד) ,אלא שאפשר שאין זה מדין אונאה אלא מדין מקח טעות ,דומיא דההיא דארבא בעיקולי
(עי׳ פרק יא הערה טו) ,והביא בשם שו״ת שאלת יעבץ ח״א סימן פה שתעודת הגרלה אין לה דין שטר
(עי׳ דיני הלואה פרק י הערה יז) ,והעלה דכיון שידע המוכר שכבר עבר ומן ההגרלה הרי מכר אדעתא
רהכי שהריות וההפסד יהיה ללוקח ,ואם היה אפשר לברר קורם מכירה אם מספר זה זכה ,פשיטא
דאפסיר אנפשיה ,וכמ״ש הרמב״ן גבי מכירת שט״ח (עי׳ ש״ך סימן קכו ס״ק קכג ,ולהלן הערה נד)
ואם לא היה אפשר לברר ,כיון שלא המתין עד שיברר גמר ומקני גם הריוח ,ואם יתברר שגם המוכר
לא ידע שעבר זמן ההגרלה אפשר שהמקח בטל (ודן שם באיזה אופן אפשר להקנות תעודת הגרלה,
עי׳ דיני הלואה פרק י הערה יז) .עיי״ש ,ויש לעיין מה הדין באופן זה כשלא זכתה בגורל ורוצה הלוקח
לחזור ,שמסברא נראה שאין אדם קונה תעודה לאהר ההגרלה ,והוי מום במקח ,ולדברי המהרש״ם
נראה שאם היה הלוקח יכול לברר ולא בירר אינו יכול לחזור ,והמהרש״ם ציין לדברי הרשד״ם בדין
קונה על הספק (עי׳ פרק י סעיף יד) ,ולענ״ד לא דמי ,שלא אמרו קונה על הספק אלא כשהספק במציאות
אם ירויח או לא ,אבל לאחר שהוברר הספק ואינו אלא חסרק ידיעה ,לא מיקרי קונה על הספק ,ועי׳
בפרק יא הערה טו מ׳׳ש לחלק בין חסרון ידיעה לבין ספק שלא מחמת חסרק ידיעה .ועוד נראה שכל
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הלוקח (ח) ,מחזירו אפילו לאחר כמה שנים ,שזה מקח

שנה

טעות ןט).

ג .אע״פ שלא ידע המוכר שיש בו מום ,וגם לא היהיכול לידע ,המקח בטל (י) ,ובמום אין
נ״מ בין בעה״ב המוכר כלי תשמישו לבין שאר אנשים (יא) ,וגם בנושא ונותן באמונה יש דין
ביטול מקח מחמת מום (יב) ,וכן יש דין מקח טעות בחליפין (יג).
ד .אף במקום שאין המום מבטל המקח ,אם ע״י המום נפחת מדמיו ,חזר לדין אונאה
בדמים (יד).
מכירת תעודת הגרלה הוא כקונה על הספק וזהו מחירו ,והיינו דוקא קודם ההגרלה שיש לו סכוי לזכות
כהגרלה ,אבל לאחר ההגרלה אינו אלא כמשחק בקוביא ,ואינו כקונה על הספק ,ועי׳ אורחוה״מ כלל
<ח) אבל אם ידע הלוקח בשעת מקח
א סימן טז בשם שו״ת בר ליוואי חו״מ סימן ט ,ודבריו צ״ע.
(ט) שו״ע סימן רלב סעיף ג ,ועי׳ פרק יג פרטי ביטול מקח
רואינו יכול לחזור ,ועי׳ להלן סעיף כו.
מחמת מום ,ומשמע בשו״ע סימן רמה סעיף י ובסמ״ע שם ס״ק טז שה״ה מקבל מתנה יכול לחזור
מחמת מום ,ולפי״ז נראה שאם יודע הנותן שיש בו מום צו^ך להודיעו ,ואם אינו מודיעו יש בזה משום
גניבת דעת.
(י) כן מוכח בכמה מקומות ,וכמו שיתבאר להלן ובפרק יג ,וכ״כ בערוה״ש דכל שנתברר שהמום נולד
ברשות המוכר ה״ז חתר ,ועי׳ להלן סעיף כ בדין דבר המצוי ,ועי׳ פרק יג בדין לוקח מסרסור.
(יא) פת״ש סימן רכז ס״ק יז ,ואפילו לדעת האומרים בדין אונאה שבבעה״ב בכלי תשמישו אין דין
(יב) פת׳׳ש שם ס״ק יט בשם כמה פוסקים (עי׳
ביטול מקח (עי׳ פרק י סעיף יא) ,וכ׳׳כ בערוה״ש.
פרק י סעיף כא דין נו״נ באמונה) ,ועי׳ כנה״ג סימן רכז אות כו ,ד״ג כלל ו סימן ט ,משפט שלום בקו״א
לסימן רט ,ובשו״ת מהרש״ך ח״א סימן יט כתב שאפילו אמר לו המוכר בכך וכך קניתי ואיני יודע מה
טיבה ,אם נמצא בו מום המקח בטל ,ומצדד לומר שאפילו לדעת הרמב״ם (הביאו השו״ע סימן רלב
סעיף יח) גבי סרסור שישבע שלא ידע במום דה ונפטר ,כבר כתב הב״י דשאני התם שהיה על הלוקח
לבדוק ,אבל כשגם הלוקח אינו יכול לבדוק ,כהך דביצים מוזרות (סעיף יט) כו״ע מודים שהמקח בטל,
ובפעמוני זהב כתב בשם המהרש״ך והר״י לבית הלוי שאם אמר לו כמו שקניתי אני מוכר לך ,אין בו
בערך ש״י סימן רכז סעיף כז הביא בשם שבט יהודה בליקוטים על ספר נחפה
טענת מום ,וצ״ע.
בכסף סימן כז בדין גוי שדיבר עם ראובן שיקנה ממנו תיבה סגורה עם אלמוגים ,ובא ראובן אצל שמעון
ואמר לו אם תרצה ליתן לי כו״כ ריוח אלך ואקנה ,ונתרצה שמעון ,וקנה ראובן התיבה והביאו לשמעון
והוברר שהם מזויפים ,וכתב דאע״ג דקיי״ל בהא דנו״ג באמונה שבמקח טעות יכול לחזור ,היינו דוקא
כשכבר קנה ואח״ב מכרו ,משא״כ בנ״ד שלא קנה אלא ברשות שמעון ,אינו יכול לחזור ,ומ״מ הריוח
שהבטיח לו אינו חייב ליתן ,ודלא כהרב נחפה בכסף שזיכה לראובן גם בריוח ,והערך ש״י כתב ששמעון
יכול לחזור כיק שאמר לו לקנות ולמכור לו ,אינו שליח שיזכה במקח עבורו ,עיי״ש ,ועי׳ מ״ש בדיני
(יג) נה״מ סימן רכז ס״ק יב ,ועי׳ פרק י הערה נ שהבאתי מדברי הרדב״ז
פקדון פרק יא סעיף ח.
בדעת הרמב״ם שגם טענת מומין אץ בחליפי כלים בכלים ,ועי׳ שו״ת הר״י מיגאש הובא בד״מ סימן
רלב סק״א דמשמע שיש טענת מומין בחליפין ,ואפשר דשאני חליפי קרקע בקרקע ,ועי׳ רמ״א סימן
רכד סעיף א בדין החליף סוס ביין (עי׳ להלן סעיף י).
(יד) כמבואר בריב״ש סימן תג בדין מוכר בשר קודם בדיקה והתנה עמו בין שתהיה כשרה ובין טריפה,
ונמצאת טריפה ,דנהי שאינו חוזר מחמת מום ,מ״מ יש בו דין אונאה (בהגהות לד״ג שבאורחוה״מ סוף
ח״ב כתב לבאר דברי הריב״ש דאיירי שגם בשר כשר אינו שוה יותר ממה שפסק ליתן ,אבל כשבשר
כשר שוה יותר ופסק עמו בזול מחמת הספק ,ה״ז כקונה על הספק שאין בו אונאה ,כמ״ש בפרק י סעיף
יד ,ועי׳ פרק יג הערה סט) ,ואם יש בו אונאה יותר משתות המקח בטל מדיו אונאה ,וכמ״ש בפרק יא.
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אותה חכמה מה תשיב בדברלט) ,וכן כל כיוצא בדברים אלו <כ).

ו .יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו ,אע״פ שהוא רגיל באותו כנוי ,אם כוונתו לביישו
אסורוכא).
ז.

אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם(כב) ,ואפילו דעת עכו״ם אסור

(יט) שו״ע שם ,ודבר דה לא הוזכר במשנה ולא בברייתא אלא מדברי הרמב״ם ,וכתב המ״מ שיש ללמוד
דבר מדבר .ובשו״ע הרב כתב בזה ,או שאומר דבר אחר שעי״ז ניכר גנותו של הבירו וכר ,וכתב בספר
הסירים סימן שיב שאם בא אורת לביתך אל תשאל לו בדברי תורה אא״כ תדע שיוכל להשיבך ,כדי
(כ) ע״כ לשק השו״ע ,ובברייתא מסיים שהרי הדבר מסור ללב
שלא יתבייש .ועי׳ לעיל הערה יב.
וכל רבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך ,ופירש רש״י דקאי על כל מה שנאמר לעיל ,שיכול לומר
לטובה נתכוונתי ,שהלב יודע אם לעקל או לעקלקלות .ובשו״ע הרב סיים ,וכן כל כיוצא בדברים אלו
שהם צער הלב ,אע״פ שאינו מוזרפהו בגנאי ודופי שיש בו עתה ,ואינו מכנהו בשם רע ,ולא מביישו
ברבים ,ואץ צריך לומר המחרפו בדברי גנאי ודופי ,אפילו ברמז ,ואפילו הוא אמת ,אלא שאינו עון
וחטא אשר חטא בענק שראוי לבזותו ע״ד שיתבאר ,שיש בזה איסור אונאת דברים מלבד איסור לשון
הרע שהוא אפילו כשאומר כן שלא בפניו.
(כא) שו״ע סימן רכח סעיף ה ,ולכאורה נראה שאע״פ שאינו מתבייש ,כדמשמע ברש״י שם ,וזה אינו
בכלל אונאת דברים ,אלא שבגמרא משמע דוזמור מאונאת דברים ,שהוא בכלל יורדין לגיהנם ואינן
עולים .והר׳ יהונתן כתב שמ׳־מ אי אפשר שלא נתבייש ,ובכנה״ג מדייק מדברי הרמב״ם והסמ״ג שמפרשים
שבאמת מתבייש מהכנוי ,אלא שאין פניו מתלבנות .אבל בטור ושו״ע משמע שחומר האיסור הוא משום
שכוונתו לביישו ,ועי׳ תום׳ פסחים דף קיב ע״א דמשמע שדרך בדיחותא מותר לכנות שם ,אפילו שם
־"׳של גנאי ,וצ״ע ,ואפשר שגם כונת התום׳ באופן שאינו מתכוין לגנאי ,וגם כבר רגיל בכך ואינו מתבייש,
ולכן מותר בדרך בדיחות .ועי׳ פלא יועץ ערך כנוי מ״ש בזה ,ומדבריו נראה שגם שם משפחה הוא
בכלל מכנה שם ,ולכן כתב שיש להזהר מלומר הרב קארו או הרב אלשיך ,והדבר תמוה ,ואפשר שרק
לגבי גדולי הדור כתב כן ,שדרך להזכירם בשמם ותואריהם ,והוא מזכיר רק שם המשפחה.
(כב) שו״ע סימן רכח סעיף ו ,ובאיסור מרמה שבמו״מ כבר הבאתי מדברי האחרונים בפרק י הערה א,
ועי׳ פרק יב סעיף א ובהערות שם בדין מום במקח ,ולהלן יתבארו כמה דוגמאות בדין מרמה במו״מ,
ועי׳ שפת תמים להח״ח בחומר איסור מרמה במו״ם ,וכבר כתבתי שאם יודע המוכר בלקוח זה שדרכו
לעמוד על המקח עד שמוזיל לו .מותר לו להעלות מתחלה המחיר ולאחר המיקוח יתן לו כפי שוויו,
כתב בכנה״ג סימן שנט בסוכן ששולח סחורה למכור ,ונודע
ואין בזה משום גניבת דעת או מרמה.
לו שזה מוכר בפחות משויה ,וכותב לו מחיר גבוה ,ובפנקסו כותב המחיר הנכק ,שדעת מהר״ש הלוי
וכבר
שאין בזה איסור .והר״א חסק סובר שאע״פ שאינו עובר בלאו ,איסורא מיהא איכא ,עיי״ש.
דנו הפוסקים אם איסור גניבת דעת הוא מדאורייתא או מדרבנן ,ועי׳ בקובץ על הרמב״ם ,ולדעת הפוסקים
שהוא מה״ת ,מפני שהוא בכלל לא תגנובו ,ומצינו לשק גניבה בדעת כמ״ש ותגנוב את לבבי ,וכן ויגנוב
אבשלום לב אנשי ישראל ,והמאירי בפתיחה לחיבור בית הבחירה כתב שגונב דעת כגונב ממון ,וביראים
סימן קכה כתב שתולדה דגזילה הערמה ,ובספר יוסף אומץ כתב בשם ראשית חכמה שהגונב דעת
וכל מה שהוזכר בפוסקים איסור גניבת דעת היינו כשאין שם גניבת
הבריות כגונב דעת עליק.

ממון ,וכ״ש כשיש בזה גם גניבת ממק ,וכתב בשו״ת אגרות משה חו״מ ח״ב סימן ל שהמזייף תעודה
וכבר נתחברו בזמן האחרון
מקצועית ועל סמך זה מקבל משכורת גבוהה יותר ,ה״ז גם גניבת ממון.
כמה ספרים בהלכות שקר וגניבת דעת ואונאת דברים ,ושם נתבארו באריכות פרטי הלכות אלה ,ולא
באתי כאן אלא להשלים ההלכות שהובאו בשו״ע בענינים אלה ואין ביהמר״ר בלא חידוש ,ודברי השו״ע

פתחי חושן  -גניבה והונאה בלויא ,יעקב ישעיה עמוד מס (475הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תלד

פתחי

פרק טו

חושן

לגנוב (כג) ,ולא ימכור לו בשר נבילה או טריפה בחזקת שחוטה וכשרה (כי).
ובספר מדבר שקר תרחק סרק ג דן אם צריך לבקש מחילה בגניבת
הם כבנין אב לכיוצא בהם.
דעת ,ונראה שאם יש צד הפסד או צער ודאי שצריך לבקש מחילה (עי׳ הערה יב) ,אלא שיש אופנים
שאק הנפגע יודע כלל שגנבו דעתו (ומשמע מדברי הפוסקים שגם באופן זה יש איסור) ,אפשר שמוטב
שלא יפייסנו ,שמא יבא עתה לכלל צער.
יש לדון במוסד העושה הגרלה לטובת המוסד (וה״ה ביחיד לצורך צדקה ,וכ״ש לשם מסחר) ,ומכרו
סך תעודות הגרלה (ולא הודיעו תחלה כמה מספרים יכנסו להגרלה) ,אם מותר להכניס להגרלה מספרים
שלא נמכרו ,ונראה שאסור (אם לא במקום שהמנהג הוא שגם המספרים שלא נמכרו נכנסים בהגרלה
ובצל החפץ זוכה בהם ,ועי׳ צרך ש״י סימן קעג סעיף ב) ,שעי״כ יקטן סיכוי הקונים לזכות ,ואפשר
" ",,-,שיש בזה צד גניבה ,ואע׳־פ שהקונה אינו יודע כמה נמכרו ,ודאי שע״ד מכירה נכנס אבל לא ע״ר
ועי׳ ספר צדקה ומשפט
שיוסיפו סתם ,וכ״ש להוסיף בלי גבול ,ועכ׳׳פ גניבת דעת ודאי יש בזה.
פרק ז הערה ה מ״ש בדין גבאי צדקה המשנה ואומר לתורמים שאוסף למטרה אחרת מזו שלשמה אוסף
באמת ,משום שלמטרה זו נותנים יותר ,והבאתי שם מדברי שו״ת שבט הלוי ח״ב סימן קיט שרן בזה
משום שנוי מצדקה לצדקה ,וגם משום איסור גניבת דעת ,ואע״פ שלכאורה יש בזה גם חשש גניבת
ממק ,שאילו ידע הנותן המטרה האמיתית היה נותן פחות ,נראה דכיק דסו״ס נותן לצדקה והכסף הולך
לצדקה ,אין בזה גניבת ממק ,אבל בודאי לבתחלה אסור לעשות בן ,וכמ״ש בפרק יב הערה נב בשם
ספר חסידים ,ונראה שאף שנתבאר להלן הערה לו שמותר לגנוב דעת לצורך מצוה ,נראה דהיינו כשאינו
ומ״ש עור שם בצנין מגביות שמכריזים שפלוני
*־“אלא בדברים ,אבל בנ״ד יש צד דררא רממונא.
תורם סכום גדול כדי שגם אחרים יתרמו ,ולמעשה אינו תורם כפי שאמר .אפשר שיש בזה גניבת דעת,
אבל לא גניבת ממון ,ולפי״ז בדבר מצוה מותר ,וצ״ע.
עוד יש לדון בשירותים שונים שנותן השירות מגביל השירות בדברים שונים (ואק בזה משום תנאי
שאם לא יקיים יתבטל ההסכם) ,ואין בזה משום הפסד לנותן השירות לחוש מצד גניבת ממק ,שנראה
שצכ״פ איסור גניבת דעת יש בזה ,וכעין מ״ש רש״י בגיטין דף כט גבי אין השואל רשאי להשאיל משום
שעובר על דעת בעה״ב ומקניטו ,ויתכן שיש צר להקל בחברה בע״מ שמסתבר שאין שם דעת בעה״ב
(«) שו״ע
שיקניטו ,ואולי הוא לימוד זכות על שנהגו לשנות בתנאי השירות של חברות שונות ,וצ״ע.
והט״ז ביו״ד סימן קב
שם ,וכן הוא ברמב״ם ,אע״פ שאין לעכו״ם הפסד ממון בנבילה ,ועי׳ להלן.
ס״ק יא האריך ברין משתמש במשכק של עכו״ם אם יש בזה משום גניבת דעת ,וכתב שאין איסור
בעכו״ם אלא כשמוציא שקר מפיו כדי להטעותו או לקבל ממנו החזקת טובה ,או שמוותר ממון בשביל
שקר זה ,וזה הוי כמו גניבה מכיסו שאסור בעכו״ם כמו בישראל ,ועי׳ מ״ש בפרק א הערה ג בדין שואל
וביו״ד סימן רנד סק״א כתב הט״ז במ״ש בשו״ע שם בדין שר שנתן מעות
שלא מדעת בעכו״ם.
לחלק לעניי ישראל ,שיש לחלקם לעניי עכו״ם בסתר ,והקשה הט״ז הרי יש בזה משום גניבת דעת,
ותירץ דלא שייך גניבת דעת אלא כשהנותן נתכוין לתת לישראל ולא לעכו״ם ,משא״כ התם שאינו גונב
דעתו אלא במה שאינו נותן לישראל ,וגניבת דעת בשב ואל תעשה אין איסור .ולכאורה לדבריו אף
(כד) שו״ע שם ,ודעת הרא״ש שדוקא במכר אסור
בישראל אין איסור גניבת דעת בשב ואל תעשה.
אבל במתנה מותר ,עי׳ רמ״א יו״ד סימן קת סעיף ד ובט״ז שם .ועי׳ דרכ״ת שם ס״ק נט בדין מוכר
נבילה בחזקת טריפה .ועי׳ תרומת הכרי שהאריך בהלכה וו דגניבת דעת עכו״ם ,ובביאור שיטות הפוסקים,
וכן אם איירי באומר לו שהיא שחוטה או שמסתמא חושב כן .והרמב״ם כתב כאן מ״ש בשו״ע סעיף
ח שלא ימכור לו עור בהמה מתה בחזקת שהיא שחוטה ,ומסידור דברי השו״ע משמע שאינו אלא גניבת
דעת בדברים ,מדלא הזכיר הלכה זו בדין גניבת דעת במו״ט ,ואפשר שיש בזה אף אונאת ממק ,והב״ח
פירש שנוטל ממנו דמי מתה.
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ח& .ון לגנוב דעת הבריות אפילו בדברים (כה) ,ואפילו מלה אחת של שפת חלקות או גניבת
דעת אייה-ק-ח

ט .לא יעשה כלפי חבירו דבר שמראה לו כאילו עושה בשבילו טובה או כבוד ,ובאמת אינו
עושה<כז) ,וכמו שיתבארו כמה דוגמאות.

י .לא יפציר בחבירו שיסעוד עמו והוא יודע שלא יסעוד(כה) ,ואילו היה יודע שיסעוד לא
היה מפציר בו (כט).
(כה) שו״ע שם ,וכתב הב״ח שאיסור גניבת דעת בדברים אינו אסור אלא בישראל ולא בעכו״ם (עי׳
כנה״ג שהאריך בביאור דברי הב״ת) ,ובקובץ על הרמב״ם דייק כן גם בלשון הרמכ״ם ,שכתב לא יסרהב
בדזבירו ,והיינו ישראל ,ונראה שגם בשו״ע הרב דייק כן ,אבל מדברי שאר הפוסקים משמע שגם גניבת
וכתב בספר חסידים
דעת בדברים אסור בעכו״ם ,וכן נראה מדברי המ׳־מ פ׳ יח מה׳ מכירה הלכה א.
סימן נא שאותם ששואלים בשלום עכו״ם ,ובשעת מעשה מחרפים אותם (בלשון שאינם מבינים) ,והעכו״ם
סובר שאומר לו טובה ,חוטאים הם ,שאין לך גניבת דעת גדול מזה ,וכתב בכנה״ג שאף לדעת הב״ח
שסובר שגניבת דעת בדברים מותר בעכו״ם ,אפשר דשאני הכא שמקללו (עי׳ שד״ח כללים מערכת הל׳
כלל קיז) ,אבל טעות החזקת טובה סובר הב״ח שמותר .והריטב״א בחולין כתב שאיסור גניבת דעת
(בו) שו״ע הרב ,והוא מרבדי הרמב״ם פ״ב מה׳ דיעות
בדברים ,אפילו בעכו״ם הוא מן התורה.
הלכה ו ת״ל ,אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופתוי ,ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב ,אלא תוכו
כברו ,והענין שבלב הוא הענין שבפה ,ואסור לגנוב דעת הבריות וכו׳ ,ואפילו מלה אחת של פתוי ושל
בירושלמי פרק י
גניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות ,ע״כ.
דשביעית אמרו שאם מכבדים אותו כסבורים שיודע ב־ מסכתות והוא אינו יודע אלא אחת ,צריך להודיע
שאינו יודע אלא אחת ,ופירש ביפה מראה שאע״פ שאם טועה מעצמו א״צ להודיע ,כמ״ש להלן ,שאני
הכא שנהנה בכבוד התורה בחנם ,ובשו״ת מהרי״ט או״ח סימן י כתב שכשמכבדים אותו ושותק ה״ז
כאילו מטעה אותם ,ונלענ״ד שאם ע״י שיודיעם ירד כבודו ולא יתקבלו דבריו ,א״צ להודיעם.
ומסתימת דברי הפוסקים משמע שאיסור גניבת דעת הוא גם באופן שאף פעם לא יוודע לזה שגנב
ובפלא יועץ ערך גניבה כתב שיש כמה סוגים של גניבת דעת ,והכלל הוא שכל שמשתדל
דעתו.

לידע מה שבלב חבירו ברוב דברים ,גניבת דעת מיקרי (לא מצאתי בפוסקים דוגמא זו) ,וכן המראה
חיבה יתירה לחבירו ואין פיו ולבו שוים ,גניבת דעת מיקרי ,ע״כ .ועי׳ פרק ט הערה בז בענין גניבת
<כז) שו״ע סימן רכה סעיף ו ,והוא מענין גניבת דעת בדברים ,שמחזיק לו חבירו
חידושי תורה.
טובה בחנם .וכתב בכנה״ג בשם דמשק אליעזר שאם חברו שונא לו ,ועושה כן כדי להרבות שלום,
(כח) שו״ע שם ,וכתב הסמ״ע דוקא להפציר הרבה שלא כנהוג ,אבל
מותר ,ועי׳ להלן הערה לז.
לבקש פעם ושתים בא ואכול עמי (והוסיף בשו״ע הרב ,אע״פ שאין דעתו שיאכל עמו) מותר ,שאדרבה
אם לא יאמר לו יתבזה בפני הרואים שאינו מכבדו ויאמרו שמפני שפלותו של זה אינו מזמינו .ובשו״ע
(כט) שו״ע
שם כתב עוד ,ולא ירבה לו בתקרובת (מתנות) והוא יודע שאינו מקבל ,וגם זה כדין הקודם.
הרב ,וסיים ,אבל אם הוא חביב עליו בענין שהיה מרבה או מפציר בו אפילו היה סועד ,אע׳־פ שיודע
שעכשיו לא יסעוד ולד יקבל ,מותר להפציר בו שיסעוד ולהרבות לו תקרובת ,שאין זה גניבת דעת ,כיון
שהוא חביב עליו באמת ,ואין מונע מצדו אלא מצד חבירו שאינו רוצה ,נמצא שאם יחזיק לו טובה
אינה בחנם ,ע״ב( .ועי׳ להלן שאם יש גם מניעה מצדו ,אסור) .והוא עפ״י דברי הב״י שכתב שמה
שהשמיטו הפוסקים דבר זה מדברי התום׳ הוא משום דמילתא דפשיטא הוא ,אבל בדברי חמודות כתב
שלדעת הרמב״ם והטור אף רהה״ג אסור ,דסוף סוף אינו עושה לו עתה טובה ,ועי׳ שו״ת שמע אברהם
סימן לא (הועתק בספר תתן אמת ליעקב ח״ב).
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יא .לא יפתח חבית יין המיועדת כבר לחנוני ,וחבירו סובר שפותחה בשבילו ,אלא צריך
להודיעו שאינו פותחה בשבילו (ל).
יב .ודוקא כשיש מקום לחבירו לטעות שעושה בשבילו (לא) ,אבל בדבר שהיה לו לחשוב
שאינו עושה בשבילו ,והוא מטעה עצמו שזה עושה בשבילו ,כגון שפגע חבירו בדרך וסבור
שיצא לקראתו לכבודו ,אין צריך להודיעו (לב).

יג .לא יאמר לו סוך שמן מפך דה והוא ריקן ,ואינו אומר כן אלא מפני שיודע שאינו רוצה
עתה לסוך (לס ,ולא ילך לבית האבל ובידו כלי ריקן ,והאבל סובר שהוא מלא יין (לי).

יד.

לא ישלח לחבירו חבית של יין ושמן צף על פיו (לה).

(ל) שו״ע שם ,שגם בזה יחזיק לו טובה בחנם ,והסמ״ע מפרש בלשון השו״ע שאינו פותחו בפניו ,שכבר
פתחם לחנוני ,אלא שבעה״ב מראה נפשו לפני האורח כאילו פתחם בשבילו ,וזה ג״כ אסור ,ולא אמרינן
איהו דאטעיה אנפשיה ,אבל מדברי רש״י הביא הסמ״ע דאיירי שמכרם לחנוני ועדיין סגורים ,ועתה
פותחם לפני האורח ,וכן פירש בשו״ע הרב דברי הטור ,והרמב״ם הוסיף כדי לפתותו שבשביל כבודו
פתח ,ודייקו כמה אחרונים בדבריו שעושה מעשה או בדיבור ,אבל בסתם ,באמת אמרינן איהו דאטעיה
אנפשיה .וכתב בשו״ע גם כאן שאם הוא חביב עליו שהיה פותח בשבילו מותר ,ועי׳ בלחם משנה שם.
(לא) פירש בשו״ע הרב שמן הסתם אין לו להעלות על דעתו שכבר מכר החבית לחנוני ,וצ״ע לדעת
המפרשים בדעת הרמב״ם שמראה שעושה בשבילו ,א״ב אין נ״מ בין פתיחת החבית להך דלהלן ביוצא
(לב) שו״ע שם ,שהוא מטעה עצמו ואין בזה גניבת דעת.
לקראתו.
(לג) שו״ע סימן רכח סעיף ז ,וכתב הסמ״ע שאם היה בו שמן ,אע״פ שיודע שלא יסוך מותר מפני
הכבוד ,והוא עפ״י דבריו לעיל שפעם או שתים מותר מפני כבודו ,ומדייק כן בלשק השו״ע שכתב
שהוא ריקן (ולכאורה צ״ע שגם בריקן יכול לכבדו ,ואפשר שבריקן עלול לבא יותר ליו* בזיק אם ירצה
לסוך) ,אבל בשו״ע הרב פירש דמ״ש והוא ריקן בא לומר שאע״ם שאילו היה רוצה לסוך היה נותן לו
(ובאופן זה גבי לסעוד מותר ,כמ״ש לעיל) ,מ׳׳מ עכשיו אינו מבקש באמת להנהותו ,כי הפך ריקן,
והמניעה היא גם מצדו ,וא״כ מחזיק לו טובה בחנם ,ועי׳ בקו״א שם ,ועי׳ ספר סם חיים המובא בספר
(לד) שו״ע שם ,ופירש בשו״ע הרב גם בזה שיודע שהאבל א״צ ליק,
תתן אמת ליעקב ח״ב סימן ו.
שכבר הביאו לו מנחמים קודמים (ומפרש דאיירי בסעודת הבראה ,ובדרישה כתב להדיא דלא איירי

בסעודת הבראה ,וצ״ע).
(לה) שו״ע סימן רכח סעיף ח ,ומדכתב הטושו״ע הלכה זו כאן משמע שיש בוה משום גניבת דעת,
אבל בגמרא אמרו משום מעשה שהיה שחשב שיש לו שמן מספיק וזימן אורחים ,וכשנתברר לו הטעות
חנק את עצמו ,ובשו״ע הרב כתב שבזה נמצא מתכייש ,ומשמע שמשום אונאת דברים הוא .ובשו״ע
או״ח סימן קע סעיף יט כתב שאורחים אינם רשאים ליטול ממה שלפניהם וליתן לבנו או לעבדו של
בעה״ב (עי׳ פרק א הערה מא) ,וגם זה משום מעשה שהיה בגמרא שבא מחמת כן לידי פקוח נפש,
ובמ״ב שם כתב הטעם מפני שבעה״ב בא לידי בושה כשאין לו די לאורחים שהזמין ,וכתב בביאור
הלכה שם שלכן יש להזהר שלא לבוא לסעודת שמתה בסוף הסעודה ,שמא אין כבר לבעה״ב ליתן לו
ונמצא מתבייש ,ונראה שאם אין ברעתו לאכול אפשר שמותר ,ואע״פ שבעה״ב חושב שרוצה לאכול
ויצטער ,אפשר שזה בכלל מטעה את עצמו ,וצ״ע .ועי׳ רמ״א באעה״ז סימן כח סעיף יז ובאחרונים שם
בדק אורח שנוטל ממה שלפניו וקידש בו אשה ,ונתבאר בפרק א סעיף טז.
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תלז

טו .בכל אלה אם עושה כן כדי לכבד וזבירו בפני הבריות מותר (לי) ,וכן מותר לגנוב דעת
חבירו לצורך מצוהולס.

טז .יש אופנים שאסור לעשות מעשה במקח ,אם על ידי כך יהא החפץ נראה בעיני הלוקח
שונה וחשוב יותר מכפי שהוא באמת ,ויש בזה צד רמיה וגניבת דעת במקח וממכר ,אע״פ
שאין כאן אונאת ממון (לח) ,וכמו שיתבארו כמה דוגמאות שהוזכרו בשו״ע.
יז .אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ,כגון לצבוע שערו וזקנו של עבד כנעני זקן ,כדי שיהא

(לו) שו״ע סימן רכח סעיף ז ,ובשו״ע כתב כן בדין הולך לבית האבל ,ובשו״ע הרב כתב שכל שעושה
(לז) שו״ת שמן ראש או״ח סימן סד (הועתק בספר תתן אמת
לכבודו אין בו משום גניבת דעת.
ליעקב ח״ב) ,וכן משמע בפלא יועץ ערך גניבה שמותר לגנוב דעת כדי להציל עשוק מיד עושקו ,או
לאפרושי מאיסורא ,וכן משמע מדברי הפוסקים שהתירו לפעמים לשקר באופן המשתמע לשתי פנים.
"אע״פ שיש בזה משום גניבת דעת ,ומשמע שבמקום צורך מוטב לגנוב דעת מאשר לשקר ממש ,וכן
משמע מדברי בעל מנחת אלעזר בדברי תורה (מובא בספר הנ״ל פרק ו אות נה) ,ומדברי אורח מישרים
סימן כג (מובא שם אות ע) ,וכ״ש כשהותר לשקר ממש שמותר לגנוב דעת ,ובכנה״ג כתב בשם דמשק
אליעזר על חולין שמותר לגנוב דעתו של מי ששונא אותו כדי לפייסו ולהסיר שנאתו .והגר״י פיש
(מחבר ספר תתן אמת ליעקב) הראה לי מ״ש בזהר יתרו (דף צג ע״ב) באזהרת לא תגנב ,דאי לא פסקא
טעמא היה אסור לגנוב דעת רבו בתורה ,או לריק לגנוב דעת הרמאי או לגנוב דעת שניהם כדי להוציא
הדין לאמתו ,עיי״ש .ועי׳ עוד לעיל הערה כב ,ובספר תתן אמת ליעקב פרק ה סימן ב ואילך בענק שקר
וגניבת דעת לצורך מצוה ,ובשיורי ברכה יו״ד סימן קמח משמע שלצורך פרנסה או משום איבה מותר
וביסודי
לגנוב דעת ברברים ,ועי׳ פרק יב הערה ב בשם הרדב״ז ומ״ש שם בזה ,ועי׳ לעיל הערה כב.
ישורק מערכת ספר תורה כתב בשם שו״ת מחזה אברהם סימן יד שמותר למסור ס״ת פסול לעכו״ם
והוא חושב שהוא כשר ,ואף לדעת הפוסקים דגניבת דעת הוא דאורייתא ,מ׳׳מ כבור התורה שהוא
דאורייתא דוחה ל״ת וגניבת דעת ,ושם הביא בשם ברכי יוסף ביו״ד סימן רפא שמותר למכור ס״ת
פסול לבני מקרא .ונראה שהבק שגם בזה טעמו משום שאיסור בזיון ם״ת דוחה ל״ת דגניבת דעת ,ובשם
שו״ת משיב דבר סימן עז כתב לאסור ,ולפי דבריו נראה דלאו משום איסור גניבת דעת ,אלא דס״ל שגם
ובמג״א סימן קנו הביא מ״ש בגמרא (שבת דף קלט) שהמקיז
ס״ת פסול יש בו איסור בזיק ,עיי״ש.
דם שרפואתו לשתות יין ,ואין לו מעות ,יכול לילך לכמה חנונים כאילו רוצה לקנות וטועם ,ואע״ם שיש
בזה משום גניבת דעת ,וגם אונאת דברים כדלעיל ,וכ״ש בזה שהוא גם טועם ,אלא דאפשר דכיק שהוא
במקום חולי ,וכ״ש במקום פקוח נפש מותר (עי׳ לעיל הערה כו) .ומ״מ צ״ע שהרי יש בזה גם גניבת
ממון (ודוחק לומר דאיירי בפחות מש״פ לכל אחד ,שוב ראיתי בתועפות ראם שעל היראים סימן קכה
שעמד בזה ,ופירש דאיירי בפחות מש״פ) ,והרי קיי״ל שאסור להציל עצמו בממק חבירו שלא ע״ר
לשלם (עי׳ פרק א סעיף ט) ,ובדוחק אפשר דגם שם איירי ע״ד לשלם ,או אפשר דכיק שהוא דרך מקח
וממכר אין בזה איסור גניבה ממש אלא הערמה ,ובמקום פקו״נ מותר בהערמה ,וכן משמע בערוה״ש
סימן שנט.
(לח) ולהלן יתבארו פרטי הדינים כפי המובא בשו״ע ,אע״פ שרוב הדברים אינם נוגעים כהיום למעשה.
ומדסדרם הטושו״ע (וכן ברמב״ם פי״ח מה׳ מכירה) לאחר דיני גניבת דעת ,משמע שגם בזה האיסור
הוא משום דמיה וגניבת דעת במו״ט ,וכמו שנתבאר לעיל .וכל זה לכתחלה ,אבל בדיעבד אם אק אונאת
ממק ,אק זה כמום או טעות במקח ,אבל כשיש אונאת ממק ,כגון שמסתיר מום במקח ,וכיוצא בזה,
יש בו משום גזל.
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נראה כצעיר <לט) ,ואין משקין בהמה כדי שתהא נראית שמינה ,או לזקוף שערותיה ,ואין נופחין
בקרביים כדי שייראו שמנים ,ואין שורין הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן <מ).
יח .אין לצבוע כלים ישנים כדי שייראו חדשים (מא) ,אכל מותר לייפות כלים חדשים כדי
שיקפצו עליהם קונים <מב).

(לט) שו״ע סימן רכח סעיף ט ,ולכאורה נראה דה״ה שאסור לפועל לעשות כן כשרוצה להשכיר עצמו,
אלא שראיתי בהגהות יעב״ץ בב״מ דף ם ע״א שכתב במ״ש רש״י שם דאיירי בעבד כנעני ,שבעבד עברי
שאין גופו קנוי ,והו״ל עני ישראל דמצוה לפרנסו ,מותר לפרכס (עיי״ש מ״ש בענין פירכוס בת העומדת
להנשא כדי שתהא נושאת חן בעיני החתן ,וכן בענין להסתיר מומין שיש בה) ,וצ״ע דאטו משום דעני
הוא מותר להונות או לגנוב דעת ,ובדוחק אפשר דס״ל דמשום מצוה מותר לגנוב דעת כמ״ש לעיל ,או
משום פרנסה ,אמנם בשו״ת שו״מ מהדו״ק ח״א סימן רי כתב שבישראל בלא״ה אסור לצבוע שערו
משום לא ילבש ,ובבית יעקב תמה על היעב״ץ שלא חש לאיסור לא ילבש ,ואפשר דאיירי בפרכוס אחר.
ומ״מ משמע שאף כשצבע שערו ונראה כצעיר ,אין זה מקח טעות ,וכן משמע בגמרא בעובדא דסוף
פרק הזהב ,וצריך לומר דכל שהוא ראוי למלאכה ,אין גילו של הפועל או העבד קובע (עי׳ פרק ה הערה
(מ> שו״ע שם ,וכתב
מד) ,אא״כ התנה והקפיד בפירוש על הגיל ,שנראה פשוט שהוא מקח טעות.
הסמ״ע שאם מנהג הקצבים לשרותו מותר ,שהרי הכל יודעים שדרך לעשות כן ואק מאנהו (וכתב
.במסגרת השלחן דהיינו דוקא בשריה מהני מנהג הקצבים ,שאינו אלא כעין ליפותו ,אבל לנפח הבשר
כדי שיראה שמן איסור גמור הוא ואונאה גמורה ,שזה לוקחו בחזקת שמן ,וגרע ממוכר בחזקת מסורס
ונמצא שאינו מסורס (עי׳ פרק יב) ,ונראה מדבריו שדוקא במקום שהאיסור הוא משום גניבת דעת מהני
מנהג ,שלאחר המנהג הוי כהודיעו ואין כאן גניבת דעת ,אבל כשהאיסור הוא משום רע ויפה אין מועיל
ובשו״ע הרב כתב ב<־׳< דכתב הסמ״ע שבמקום מנהג מותר (אגב ,מהמשך דבריו נראה
מנהג .וצ״ע.
דקאי גם על ניפוח הקרביים ,ודלא כדעת המסגרת השלחן) ,ששומר נפשו ירחק מזה ,כי אעפ״ב יש
לחוש שיסבור הקונה שהוא שמן באמת ,שהרי יש הרבה שמנים בעולם ,ובשביל כך עושים כן כל
הקצבים .ולכאורה צ״ע שהרי הוא מטעה את עצמו ,ונראה להסביר דבריו ,שאין מנהג מועיל אלא כשע״י
כך משוה כל המין ,אבל בנ״ד כיון שבאמת יש הרבה שמנים ,אין הלוקח סומך על המנהג ,וסובר שזה
־.־שמן מטבעו ,ולכן אין המנהג מועיל .ובשם שו״ת דברי מלכיאל ת "ג סימן נד ובית יעקב סימן רכח
ראיתי שג״כ חולקים על הסמ״ע ,דכיון שע״י השריה לא ניכר כחשות הבשר ופחיתות ערכו ,יש בזה
משום גניבת דעת ,ולשיטתם גם בפרכוס אדם ובהמה אין מועיל מנהג (ואפשר שגם לשומר נפשו לפי
שיטת שו״ע הרב) ,ולא ראיתי דבריהם ואין החילוק מובן לי.
(מא) שו״ע סימן רכח סעיף ט ,והיינו כשמוכר אותם כחדשים ,ואין השבח של הצבע שוה כעלוי שמעלה
(מב) סמ״ע
אותם בדמים ,אע״פ שנוטל דמי ישנים ואין כאן אונאת דמים ,אסור משום גניבת דעת.
שם ,שבלא״ה הם חדשים וטובים ,וכתב בשו״ע הרב שאפילו מתעלים בדמים יותר מהשבח שמשביח,
הואיל ואין כאן טעות ואונאה ,שהמוסיף בדמים בשביל יופיין מוחל הוא מדעתו ,וכעין זה כתב המאירי,
והנלע״ד שכל שאינו משנה צורת הכלי
וכתב שם שה״ה בשארי יפויים שעושים בבגדים וכלים.
מישן לחדש אין בו איסור ,משום דהוי כיפות ויפות למעלה מהן ,אבל כשמשנה מישן לחדש ,ה״ז כעין
יפות ורעות שאנשים מקפידים על כלים חדשים ,אבל כפי הנראה מדברי הפוסקים אין זה מקח טעות.
ועפי״ז נראה שה״ה בכלים ישנים שמייפה אותם .כל שאינם נראים כחדשים מותר.
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תלט

יט .אין מערבים מעט פירות רעים בהרבה יפים ולמכור הכל בחזקת יפים ,ואפילו שניהם יפים
אלא שהם משתי שדות (מג) ,וכן אסור לערב חדשים עם ישנים (מי).
כ .התגר הקונה מכמה יחידים ,מותר לו לערב ,שהכל יודעים שדרכו לעשות כן (מה) ,ובלבד
שלא יתכוין לקנות הרבה ממקום טוב כדי שיצא הקול שיש לו רק מן היפים (מי).

כא .אין מערבים מים ביין ,ואם נתערב לו ,מותר למכרו ליחידים אם מודיע להם על כך ,אבל
אסור למוכרו לתגר אע״פ שמודיעו ,שמא לא יודיע הוא לקונים ממנתמז) .ואם נהגו באותו
מקום לערב מים קודם שתוסס בשיעור מסוים ,מותר לערב בדרך זו וא״צ להודיע לקונה <מח),
וכן במקום שדרך כל הקונים לטעום היין מותר לערב <מט).

כב .פירות שדרך להיות בהם פסולת (נ) ,או אבנים וצרורות ,אין המוכר צריך לבררן ,אם
נתערבו מאליהן (נא) ,אבל אסור לערב בידים ,ואפילו צרור שהיה כבר קודם בתוך הפירות
והוציאוהו משם אסוו להחזירו <נב).

(מג) כן פירש הסמ״ע ,וכתב שא״א שלא יהיו אלו מעט רעים מאלו ,ובשו״ע הרב סתם וכתב שאפילו
שניהם יפים אלא שהאחד יפה מהבירו ,ולכאורה לא משמע כן בסמ״ע ,ולדברי הסמ״ע נראה שיפים
(מד) שו״ע סימן רכח סעיף
.ביפים אע״פ שהאחד יפה מחבירו מותר כל שאין בו אונאת ממון ,וצ״ע.
י ,ומעט ישנים עם הרבה חדשים לכו״ע אסור ,מפני שהקונה חדשים רוצה לישנן ,אלא שנחלקו רש״י
והרא״ש אם גם מעט חטים חרשים בהרבה ישנים אסור ,שלדעת הרא״ש אסור ,מפני שהישן עושה קמח
יותר מהחדש ,ולפעמים ניחא ללוקח בזה ,והרמ״א הגיה כן בדברי המחבר ,וכן פסק בשו״ע הרב .ונראה
דהיינו דוקא בסתם ,אבל אם מודיעו מותר ,וכן אם אומר הלוקח שרוצה לעשות קמח ,נראה שלכו״ע
אסור.
(מה) שו״ע סימן רכח סעיף טז ,שהרי ידוע שאינו מוכר משלו אלא קונה מבעלי שדות ,ובשו״ע משמע
דוקא מכמה שדות ,אבל בשו״ע הרב כתב אפילו רעים וטובים ,ואפילו מעט רעים שאינם ניכרים מפני
מיעוטם ,אך מפני שדומים במראיתם .ובשלמא לשיטת הסמ״ע דלעיל שכל מב׳ שדות הוי כיפים ורעים,
ניחא ,אבל לשו״ע הרב לשיטתו דב׳ שדות הוי כיפים ויפים ,מנין להתיר גם יפים ורעים ,וצריך לומר
שכיון שכן דרך התגר ,אף זה מותר מפני המנהג ,וקצת צ״ע לשיטתו דלעיל לשומר נפשו שאין מנהג
הקצבים מועיל לעשות מרעות יפות ,למה יועיל כאן ,ואפשר דשאני התם שרוב בשר הוא שמן ,אבל
(מו) שו״ע שם ,שבזה שוב אין הלוקח
כפירות יודע שיש רעים ויפים ,וסומך יותר על מנהג התגר.
סומך שמערב מעט רעים בכוונה.
(מט) שו״ע שם סעיף
(מח) שו״ע שם סעיף יג ובשו״ע הרב שם.
(מז) שו״ע סימן רכח סעיף יב.
יד ,אבל אם אק הכל טועמים ,אע״ס שיש רוב טועמים אסור לערב ,ונראה הטעם שמא ימכור ליחיד
שאינו טועם ,ומ״מ כתב בערוה״ש שאם נתערב לו מותר למכור ליחידים ,ואם רואה שאינו טועם יודיע
ומה שכתב בשו״ע בדין עירוב רך בקשה לא העתקתי מפני שאינו מצוי בזמננו ,ובלא״ה בזמננו
לו.
שקונים יק בבקבוקים מבתי חרושת ידועים ,ה״ז כמקום שנהגו ,שכל אחד יודע טיבו של ביזז״ר זה
וע״ד כן הוא קתה ,וידוע שיש גם מערבים מים ביין.
(נ) הלכה זו העתקתי בקיצור עפ״י דברי שו״ע הרב ,מפני שבדרך כלל תלוי במנהג המדינה ,וכמו שכתב
בשו״ע סימן רכט סעיף ב ,ואפשר שלכן השמיט גם בשו״ע הרב דין תערובת יק בשמרים ,ולא הביא
(נא) שו״ע הרב סעיף כו ,וכתב הטעם שהן
כלל דין שמרי שמן .ולכן השמטתי ג״כ הלכות אלו.
נראים ללוקח ,ומדסתם ולא הזכיר שיעור הפסולת שנזכר בשו״ע סימן רכט סעיף א ,נראה שפסק כדעת
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כג .מותר לברור הפסולת כדי שיהיו נראים יפים ולהעלות במחירם (נג) ,אבל אם אינו בורר
הכל רק מלמעלה אסור (נד).
כד.

מותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם לבא לקנות אצלו<נה).

היש אומרים שברמ״א שאם ידוע שנתערבו מאליהן ,אפילו יותר משיעורין אלה צריך לקבל ,מיהו אפשר
שבשו״ע הרב לא איירי אלא לכתחלה שאינו צריך לברור ,אבל בדיעבד אם נמצא יותר מהשיעור צריך
(נב) שו״ע סימן רכט סעיף ב (וכתב שם לפיכך
לנכות ,כמבואר בשו״ע שם .ועי׳ פרק יב הערה עז.
הבורר צרור מגרנו של חבירו צריך לשלם לו הפסדו ,שיצטרך למדוד פירות במקום הצרור ,ויתבאר
ובגמרא בשבת דף לא ע״א תנא דבי ר׳ ישמעאל מערב אדם קב וזומטין בכור
בע״ה בדיני נזיקין).
של תבואה ואינו חושש ,ופירש״י שאינו חושש משום אונאה מפני שהחומטין משמרים את התבואה,
וכ״כ במאירי ,ולא ראיתי חולק בזה ,וגם לא מצאתי הלכה זו בפוסקים ,ולכאורה משמע דאין הלכה
כתנא דבי ר״י ,ובמשפט שלום סימן רכט ציין לדברי הגמרא ולא העיר כלום.
(נג) שו״ע סימן רכח סעיף יז ,ואין זה כאונאה או גניבת דעת ,שזהו דבר הנראה לעין ויכול הלוקח
(נד) שו״ע
לראות כמה שווים יותר בשביל שהוציא הפסולת ,ונוח לו בכך שלא יצטרך לטרוח ולבררם.
^"™"שם ,שאין לך אונאה גדולה מזו שהלוקח סבור שכולם מבוררים ,ובמשנה שם אמרו מפני שגונב את
העין ,ודייק בתויו״ט דלא תני גונב ממש ,לומר שאע״פ שמודיעו שלא בירר אלא מלמעלה אסור ,לפי
שאפשר שע״י שרואה שבעליונים אין פסולת לא יעלה על דעתו שיש פסולת למטה ,ובקול הרמ״ז הקשה
וכי בשופטני עסקינן ,ובמאירי נראה שמפרש כהתויו״ט ,אלא שנראה דאיירי כשאינו מודיעו אלא שהלוקח
עצמו יחשוב כשם שלמעלה אין פסולת כך אין למטה ,אבל גם זה צ״ע ,דאיהו דאטעיה אנפשיה ,ופשוט
דמיירי באופן שאין אונאה בדמים ,שאם יחשוב כמנוקה הכל ודאי יש בו אונאת ממון ,ולולי דמיסתפינא
(נה) שו״ע
אפשר שלכן אמרו כגונב את העין ,משום דהוי רק גניבת דעת ,ושם גניבה הוא לשון מושאל.
סימן רכח סעיף יח ,ובסמ״ע כתב דקמ״ל שאין שאר חנונים יכולים למחות בידו מפני שמרחיק הקוני□
אצלם ,שהרי יכולים גם הם לעשות כמוהו ,אבל לכאורה נראה יותר דמדנקט השו״ע הלכה זו כאן בדיני
גניבת דעת ,שמפרש כמו שפירש רי״ו בדעת הרמב״ם שסיים בזה ואין בזה גניבת דעת ,והיינו שיש
מקום לומר שמה שנותן לתינוקות קליות נראה כמתנת חנם ,ואינו אלא להרגילם אצלו ,ובשו״ת שו״מ
מהדו״ב ח״א סימן מד מצדד לומר ,דמ״מ יש בו דין עני המהפך בחררה ,ועי׳ עוד בפרק יד בענין מוזיל
השער ובפרק ט בענק איסור השגת גבול.
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שו״ת ציץ אליעזר חלק טו סימן יב
א׳ גניבת דעת הבריות ומדבר שקר תרחק בפרסום מאמרים בספרות הרפואית .ב׳ שקר או גניבת דעת בכתב.
ג׳ באיסור אמירת שקר כשאינו גורם עי״כ היזק לשום אדם ויפיק מזה הנאה ותועלת עצמי .ד׳ באיסור גניבת
דעת עכו״ם .ב״ה .י״א מרחשון תשמ״א .ירושלים פעיה״ק תובב״א .לרופא תורני יר״ש נ״י הנני לענות לו על
שאלותו במכתבו האחרון אלי.
שאלתו היא .היות ולאחרונה רבו פרסומי מחקרים ותוצאותיהם בעתונים רפואיים בכל שטחי הרפואה,
ובחלקו הדבר נובע מהעובדא שההחלטה להתקבלות רופא חדש לעבודה בבית חולים מבוססת במרה רבה
על מספר המאמרים שפירסם ,הנ״ל מביא להתחרות בין הרופאים ,וכדי להגדיל את מספר הפרסומים נאלצים
הרופאים לפעמים לשנות פרטים במקרים שמפרסמים ,ע״י שינוי גיל ,סידור סיפור מהלך המחלה ,העלמת או
הוספת פרטים וכו׳ ,כדי שהפירסום יהיה מעניין יותר ,ויגביר את סיכיו להתקבל לעבודה ,לכן נפשו
* בשאלתו! האם ע״י שינוי הפרטים האלה עוברים על איסור גניבת דעת הבריות (כי למיטב ידיעתו קורה כן
לעתים תכופות בפירסומים שמפרסמים) ,והאם משתנה הפסק כתוצאה מכך שרוב האנשים שקוראים
בחוברות האלה הם עכו״ם ,ע״כ.
וכפי שכבו׳ הוסיף להסביר לי בע״פ ,לא יוכל לצאת עי״ז איזה תקלה בטיפול מסולף וקביעת דיאגנוזה לא
נכונה ,דאחרת ,כפי שהסברתי לו ,פשוט הדבר כביעתא בכותחא שיש בזה איסור גמור מכמה בחינות .וזאת
תשובתי בע״ה.

(א) בראשונה אודיע לכבו׳ ,שהבעיה בזה היא לא רק אם ישנו בזה איסור של גניבת דעת הבריות ,אלא היא
צריכה להיות גם זאת ,אם עוברים עי״כ גם על איסור של מדבר שקר תרחק.

כי בעצם עוברים על איסור זה של מדבר שקר תרחק גם אם משקרים בכתב ,ולא רק בעל פה ,יעוין ביד רמה
על בבא בתרא ד׳ קע״ב ע״א ד״ה אמר להו רב לספריה (אות ק״ה) דכותב כן בפשיטות דלכתוב שקר ודאי
אסור משום מדבר שקר תרחק ע״ש ,וכך כותבים בעצם גם התוס׳ בב״ב ד׳ צ״ד ע״ב ד״ה הכי השתא עיי״ש,
ורק מקום הספק שלפנינו הוא מפני שאינו גורם עי״כ רע והיזק לשום אחד (עיין להלן).

(ב> וכעת אשיב לו בראשונה על שאלתו ,אם ישנו בכה״ג איסור משום גונב דעת הבריות ואגיד לו ,שכן ישנו,
ולא משנה גם בזה שרוב הקוראים הם עכו״ם ,דיעוין בחולין ד׳ צ״ד ע״א דאיתא בהדיא דאסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים ,וכך פוסק הרמב״ם בפ״ב מה׳ ריעות ה״ו וז״ל :ואסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת הנכרי וכו׳ ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת ורוח נכון
ולב טהור מכל עמל והוות עכ״ל ,ונפסק כן להלכה גם בטור וחו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳ עיי״ש.
ולו אפילו היה מותר בעכו״ם גניבת דברים (עיין בב״ח בטוחו״מ שם ,וכן בפי׳ סביב ליראיו על היראים סי׳
רנ״ה ע״ש ואכמ״ל) ,לא היה זה משנה דבר לכגון נידוננו ,רהא עכ״פ ישנו גם מיעוט קוראים ישראל ,ואיסור
גניבת דעת הוא אפילו לאחד מישראל.

ומכל שכן שכאמור האיסור בזה בפשטות הוא אפי׳ לעכו״ם ,וכפי הסברו של הרמב״ם בזה ,דצריך האדם
שיהא לו שפת אמת ורוח נכון ולב טהור.

ועוד יעוין בספר שערי תשובה דרכינו יונה שער מ׳ סי׳ קפ״ד שכותב דהחטא הזה דאיסור לגנוב דעתה בריות
ואפילו דעת נכרי הוא חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הנכרי יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה
ונתחייבנו על גדרי האמת כי הוא מיסודי הנפש ע״ש ,זאת אומרת דהקפדת התורה בזה היא לא רק בענין
המתאנה אלא גם בענין המאנה ,שלא ירגיל את נפשו דבר ־ תעתועים ולא יסטנו מיסוד טהרתו הבנוי על
עמודי האמת ,והר״ז בדומה למה שמצינו עוד ברמב״ם (לבד הנז׳ ברמב״ם) בסה״מ ל״ת שי״ז שכותב

באזהרות התורה שלא לקלל אפילו חרש ,שלא ישמע ולא יכאב בו ,הודיעה לנו בזה ,כי לא הקפידה בענין
־ -1

המדולל לבד אבל הקפידה גם כן בענין המקלל יעו״ש.

וכך כותב גם בספר יראים סי׳ רנ״ה וז״ל :חמור גונב דעת הבריות מגונב ממון ונפשות ,שגונב ממון ונפשות
הותר לבני כותים וכו׳ וגונב דעת הבריות אסור שלא מציג /מצינו /לו היתר עיי״ש.
ופשוט הדבר שהאיסור בזה הוא אפילו בכתב ,וכנ״ל לגבי איסור שקר ,דזיל בתר טעמא ,וסו״ס מאנה הוא
את הבריות ע״י כתב  -פרסומו ,ולבו לא טהור ורוחו לא נכון עי״כ מעמל והוות ,ומקעקע גדרי האמת מיסודי
נפשו ,ולכן בכה״ג לכ״ע כתיבה כדיבור דמי.

ולפי האמור פשוט גם זאת ,דגם בהעלמת מקצת פרטים אשר הענין משתנה עי״כ ג״כ ישנו בזה משום גניבת
דעת הבריות [ותלמיד ותיק אינו משנה בדיבורו כלל ,לא מוסיף וגם לא מגרע אא״כ כדי להביא שלום בין
אדם לחבירו ,עיין רמב״ם פי״ד מה׳ גזילה ואבירה הי״ג עיי״ש].
(ג) כעת נברר אם ישנו בכגון נידוננו גם איסור של מדבר שרק תרחק היות ואינו גורם עי״כ היזק לשום אדם,
וגם יפיק מזה הנאה ותועלת עצמי.
הנה יעוין בספר שערי תשובה שם בשער שלישי סי׳ קפ״ו שפוסק וז״ל :בנים לא ישקרו בסיפור דברים אשר
ישמעו והגדת מאורעות ,אבל יחליפו דברים על אודות חפציהם מאין הפסד לאדם דבר ,אך ימצאו כמעט
הנאה בשקרותם אף על פי שאינם מרויחים ממון בכך ,ואמרו רבותינו (יבמות ס״ג ע״א) כי גם זה אסור והוא
שנא׳ (ירמי׳ ט׳  -ד׳) למדו לשונם דבר שקר ,אך אין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר עכ״ל.

למדנו מדברי שערי תשובה אלה שפוסק שבהחלפת דברים עובר על איסור דבר שקר ,ואפילו כשאינו גורם
עי״כ הפסד לאדם בדבר ,ואפילו גם כשמפיק עי״כ איזה תועלת לעצמו והגם שאז אין העונש כעונש
המשקרים ללא דבר אבל איסור ישנו.
ועל המשקרים ללא דבר כותב ג״כ בספר חרדים במ״ע =במצוות עשה= התלויות בפה ,דמ״ע לדבר אמת
אפילו במילי דעלמא דליכא בהו דררא דממונא שנא׳ מדבר שקר תרחק משמע אפילו ליכא רק דיבור בעלמא
עיי״ש.

ועוד יעוין בספר שמירת הלשון להחפץ חיים ז״ל בקו׳ שפת תמים פ״ו ,שכותב ,דאחת ממדרגת השקר ,דיש
אשר ישקר בדברים אשר שמע ומחליף קצת דברים במתכוין ואין לו תועלת בשקריו ולא הפסד לזולתו ,אבל
כה משפטו מאהבתו שקר מדבר צדק סלה ,ופעמים שהוא בודה מלבו ספור הדברים כולו למען הרבות שיחה
בין הבריות או להחשב בין החכמים ויודעי דברים הרבה ,והאיש הזה אף שאין הפסד לאיש בשקריו ופחזותו,
אבל גדול מאד ענשו בעז פניו ואהבת השקר ויכבד עונו כי יאהבהו לבלי תועלת וכ׳ עיי״ש.

והנה לפנינו ציורו זה של ת״ח ז״ל שהוא כמעט בדומה לכגון נידוננו ,שמשקר כדי להרבות שיחה בין
הבריות או כדי להחשב בין החכמים וכו׳ ,ולמדים מדבריו עד כמה שמגדיל ומכביד עי״כ עונו.
(ד) אלא ,לכאורה מה שהח״ח ז״ל מגדיל העונש אפי׳ כשמפיק הנאה מזה להחשב עי״כ בין החכמים ויודעי
דברים הרבה ,יש סתירה לזה מדברי השערי תשובה הנ״ל שפוסק שכשימצאו כמעט הנאה בשקרותם אין
עונשם כעונש המשקרים ללא דבר.
וצריך לומר דס״ל להחפץ חיים ז״ל דכשעושה כדי להחשב בין החכמים נחשב הדבר כמשקר ללא דבר ולא
דמי לההיא דשע״ת שהמכוון שם כשמפיק עי״כ איזה תועלת של ממש ,וראיה לכך ,כי כד דייקינן חזינן
שכדברי השמירת הלשון הנז׳ כותב בעצם גם השע״ת בעצמו לעיל מיניה בדבריו שם בסי׳ קפ״א ,דכותב שם

בזה״ל ,דהאיש הזה יקל ענשו מצד אחד על השקר ,ויכבד עונו כי יאהבהו לבלי תועלת יעו״ש ,ובע״ב צריך
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לחלק כנד.
ולפי״ז יוצא לנו שבכגון נידוננו שחושב עי״כ להפיק תועלת של ממש שיתקבל עי״כ למשרה בבי״ח =בבית
חולים= ,בכל כגון זה יש לומר שגם הח״ח ז״ל יודה שאין עונשם של אלה כעונש המשקרים ללא דבר.

ברם עדיין יש להעיר על הח״ח ז״ל ,כי בשע״ת שם לא כתוב מהפרט הזה שכותב הח״ח שהוא זה אפילו
כשבודה מלבו ספור דברים כדי להחשב בין החכמים ויודעי דברים הרבה ,ויתכן איפוא שזה כן נחשב כבר
כמגיע לו מזה כמעט הנאה ואשר מאידך אין הפסד לאדם בדבר ,שעל כגון דא סובר השע״ת הנ״ל בסימן
קפ״ו שאין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר.
באופן שיש מקום פקפוק לקביעת הח״ח ז״ל עונש חמור גם על כגון דא ,כי הניתן לדייק מהשע״ת היא שעל
כגון דא אין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר וכנ״ל.

(ה) וכדברי האמורים אנו למדים גם מדברי ספר יד הקטנה פ״י מה׳ דעות סק״ט שכתוב שם בלשון זה :החלק
השלישי בשקר שאין בו שום הפסד לזולתו ,וגם אינו אוהב השקר מבלי תועלת ,ובסיפור דברים לא יחליף
מכפי ששמע ,והגדת מאורעות לא ישקר ,אבל יחליף וישקר על אודות חפצו וימצא הנאה בשקרותו ,אע״פ
שאין מרויח ממון ולא יפסיק לאדם בדבר ,אמרו רבותינו אשר גם זה אסור שנאמר למדו לשונם דבר שקר,
אבל אין ענשו כעונש המשקר ללא דבר ללא תועלת עכ״ל ,הרי לנו גם מדברי היד הקטנה רכל שמחליף
ומשקר מפני שימצא הנאה בשקרותו ועושה זאת אודות חפצו ואודות איזה תועלת עצמי שיפיק מזה ומבלי
להפסיד עי״כ לאדם בדבר ,בכל כהאי גוונא אע״פ שגם זה אסור משום למדו לשונם דבר שקר ,מכל מקום
אין עונשו של זה כעונש המשקר ללא דבר וללא תועלת ,ואם כן בודאי כלול בזה איפוא גם כשעושה כן כדי
שיחשב בין החכמים ובין יודעי דבר ,וכדומה ,וג״כ אין עונשו כעונש המשקר ללא דבר וללא כל תועלת,
בהיות ומוצא בזה עכ״פ לפי דמיונו הנאה עצמית ותועלת וסיפוק רוחני מדומה ,ומכש״כ שנכלל בזה בהיכא
שחושב שאולי עי״כ יוכל במשך הזמן להתקבל לאיזה עבודה.
(ו) עכ״פ הגם שיש לומר שבכה״ג הנ״ל אין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר ,ובפרט היכא שחושב שעי״ב
יוכל להגיע בסופו של דבר שיתקבל לעבודה בבית חולים כבנידוננו ,מכל מקום ברור הדבר שגם בכהאי
גוונא אסור מיהת הדבר משם למדו לשונם דבר שקר וכנז״ל.

(ז) ואמנם מצינו בספר יראים להר״א ממיץ ז״ל סי׳ רל״ה דס״ל דשקר שאינו בא לידי רעה לא הזהירה תורה
עליו יעו״ש.
ולדברי יראים אלה צריך להיות מותר הדבר לכגון נידוננו ,אבל מלבד מה שרבו הסוברים דלא כוותיה
דהיראים ,אלא ס״ל בפשיטות שגם בכה״ג ישנו באזהרה ,כדמובא לעיל בדברינו.

חוץ מזה מסתבר הדבר שאפילו להיראים רק איסור תורה אין בכה״ג ,אבל איסור מדרבנן מודה שפיר שישנו
עכ״פ אפילו בכהאי גוונא ,וככה מבאר באמת בפי׳ תועפות ראם על היראים שם עיי״ש ויש להאריך.

[ובכלל כל הקטע הזה שביראים שם איננו נמצא בכלל בדפוסי  -היראים הקודמים ,וכדמעורר על כך בפי׳
תעופות ראם שם].
(ח) עוד יעוין בספר יד הקטנה שם בסק״א שכותב בלשון :מלת מדבר שקר משמע אפילו כל שהו ע״ש,
ונראה דר״ל ,דבכל גוונא שהוא ,אפילו כשאין תועלת בו ,או אפילו אם יצא לו תועלת ולא יזיק לאחרים ,או
אפילו כשלא מובלט השקר כל כך ,וכל כדומה לזה ,בכל גוונא אסור לשקר ,או לערב דבר שקר שהוא,
וכלולה האזהרה על כך במלת מדבר דר״ל מכל דבר שקר שהוא.
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כן כותב שם היהק״ט בסק״י דאפילו נגד הגוי לא ישקר ציי״טנ

(ט) לאור האמור והמתבאר נראה להלכה בנידון שאלת כבו׳ ,כי אסור לשנות בפרטים שמפרסמים ,וגם לא
להעלים פרטים אם הענין משתנה על ידי כן ,והגם שאין העונש בזה כעונש המשקר ללא תועלת ,ומכל שכן
לא כמי שמזיק עי״כ לחבירו ,אבל הוא בכלל למדו לשונם דבר שקר ,והאמת צריך להיות נר לרגלנו .והנני
בברכה ובהוקרה אליעזר יהודא וולדינברג.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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סי׳ ע״ז אהא דנפסק דמותר ליטול קיסם מגדר לחצוץ בו שיניו דליכא דקפיד בהא,
ומ״מ לא זכה הנוטל להיות חשוב שלו ,דכל זמן שלא הפקירו בפירוש א״א לזכות בו.
”"1ענת״ד וצ״ע מדוע לא יועיל זכייה מדין יאוש בעלים ,וצ״ל דכוונתו היכא דהבעלי□ לא
ידע ,והוי יאוש שלא מדעת ,וצ״ע.
אמנם באבני מלואים סי׳ כ״ח אות ג׳ בסופו כתב על דברי המ״א דלא יוצא באתרוג
דגזל עכו"□ כיון דלא הוי לכם ,נלענ״ד דשפיר נפיק ביה כיון דיש לו באתרוג היתר
אכילה והרי הרמב״ם פסק פ״ח מלולב ה״ב דיוצא באתרוג של מע״ש מהאי טעמא דיש
לו היתר אכילה ,וכתב מוהר״י קורקס דדעת הרמב״ם כמ״ד סוכה ל״ה .דלא בעי דין
ממון אלא סגי בהיתר אכילה ,וה״ה בגזל עכו״ס דיוצא בו מכח דיש לו היתר אכילה
וה״ה בגזל עכו"□ דיוצא בו מכח דיש לו היתר אכילה .ובמלואי חות□ על האבני
מלואי□ הערה  45הביא בשם ר׳ שמעון שקאפ בחידושיו לב״ק סי׳ ל״ט וכן באבן האזל
פ״ח מנזקי ממון דלא דמיא למע״ש דרק לבעלי□ יש היתר אכילה ולא לאחר וזה סגי
להחשיבו שלו משא״ב בגזל עכו"□ כל אחד יכול לחוטפו ממנו ולדבריהם אין נכון מה
שכתבתי שישראל אחר אין יכול לחופו ,וצ״ע בזה.
מסקנא דמילתא:
פשטות סברת היראי□ נפסקה למעשה דכ״כ הגרע״א בש□ הרמב״ן וכ״כ הנתיבות
בפשיטות ואף במידי דמטלטלין בעי שינוי רשות שיצא מיד הגנב ,אמנם יש לדון אי
יכול העכו״ם להוציאו ע״י בי״ד מיד הגנב אף לאחר יאוש ,וא□ לא א״כ סגי ביאוש
לבדו וצ״ע לי בזה אי בשינוי רשות גרידא כבר הפסיד להוציאו מיד ישראל דהחת״ס
הציע שינוי רשות ואי איירי בנתיאש א״כ סגי בגנב עצמו דמהכ״ת שלא ,ובלי נתיאש
צ״ע מדוע לא יוכל לתבוע הישראל השני ונראה לי דהשני קנאו כדין ורק דהגנב הראשון
חייב ממון לעכו"□ דההיתר לגנוב מתיר ג□ למכור לאחר ונשאר רק חיוב ממון אם
יתבענו אמנם אכתי תמוה דא□ יכול למכור א״כ הוי שלכם וצע״ג בזה.
ז .כתב הסמ״ע דטע□ האוסרים להטעותו הוא מדאסרו אפי׳ גניבת דעת עכו״ם ,ע״כ
ובהערה הקודמת כתבנו להוכיח לענ״ד מקור האיסור של להטעות ,אמנם אכתי לא
פירש לן הסמ״ע מה המקור לאיסור גניבת דעת עכו״ם.

והנה כתב הרבינו יונה בשער השלישי משערי תשובה אות קפ״ד וז״ל ,החלק השביעי מי
שמטעה את חברו לאמר כי עשה עמו טובה או דבר טוב עליו ולא עשה אמרו רז״ל חולין
צד .אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת נכרי ,והנה החטא הזה חמור אצל חכמי ישראל
יותר מגזל נכרי יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי האמת כי הוא
מיסודי הנפש ,עכ״ל.
הנה כתב שהאיסור של גניבת דעת אינו מצד הנחסר והנגנב אלא מצד הגונב שיתנהג
ציץ שלמה מונק ,אליהו בן מאיר הכהן עמוד מס (92הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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באופן שפוגם את הנפש ,ומזה דכתב שזה חמור יותר מגזל נכרי משמע דנקט דגזל
עכו״ם הוא מדרבנן ולכן ענין גניבת הדעת שהיא תכונה שקרית במהותה (ללא תועלת)
פוגמת בנפשו וגרועה מסתם איסור דרבנן דלא להחסיר נכרי מחשש חלול השם ,כיון
דכאן עצם הגניבת דעת היא החסרון ולא חשש תוצאת לא טובות ממעשה הגניבה.
וזה ברור לכאורה דבכל גניבת ממון עכו״ם יש גם השחתה ומדוע גרע גניבת דעת
מגניבת ממון ואלא דבממון אפשר דלא הוי השחתה כיון דהוי לתועלת לרווח ולא
מאהבת השקר [והיינו אם בעצם אין איסור מהתורה לקחת ממון עכו״ס].

ועוד אפי׳ גזל עכו״ם מהתורה מ״מ שרי טעות עכו״ם והיינו היכא דאין גדרי^זיוב ממון
לתת לעכו״ם .ומ״מ מלשון הרבינו יונה א״א לומר דמקור האסור להטעות בממון הוא
מאיסור גניבת דעת כיון דגניבת דעת חמיר יותר שהרי אין בזה תועלת ואילו בממון יש
בזה הנאת ממון [כ״ז רק אי נימא דאין בזה איסור גניבה מהתורה].
ואולי לא ס״ל לסמ״ע את הסברא הנ״ל ואפי׳ במקום של הנאת פןמון (אף אי זה מותר)
מ״מ דרכי הערמה היא פוגמת בנפש ,וצ״ע.
אמנם מלשון הרמב״ם בפיה״מ כלים פי״ב מ״ז ,לאחר שכתב האיסור לגנוב מהעכו״ם
שנלמד מהקרא כתב וז״ל וכן אינו מותר הבדוי והתחבולה ומיני הרמאות והאונאות
והעקיפין על עכו״ם אמרו חז״ל אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם וכ״ש
בדבר שיכול לבוא לידי חלול השם שזהו חטא גדול והגעה לאדם תכונות רעות ואלו
הרעות כולן אשר ביאר הש״י שהוא יתעב אותם ויתעב עושם אמר כי תועבת ד׳ כל
עושה אלה כל עושה עול ,עכ״ל.
ומזה נראה דהרמב״ם למד דאף דיש איסור הטעאה בממון שמגיע לעכו״ם מד״ת כגון
במקח דיש להם דיני מקח מהתורה וזה איסור דאורייתא ,אמנם האיסור בשאר ההטעאה
והרמאות הוא מפני התיעוב של מעשה עולה כמו שכתב הרבינו יונה והיינו דגם האוסרים
להטעותו בממון מ״מ יש גם צורך לחדש באיסור לגנוב דעתו אפי׳ כשאין הפסד ממון.
אמנם דעת היראים קכ״ד דהאיסור גניבת דעת עכו״ם הוא דוקא במידי דממון וז״ל
ואמר שמואל בגיד הנשה אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת עכו״ם ושמואל במידי
דממון מיירי ,עכ״ל .ולפ״ז אין איסור גניבת דעת עכו״ם מכח האי גמרא כלל דלא
כרבינו יונה וכרמב״ם שלמדו מלשון חז״ל הנ״ל לאיסור גניבת דעת שאין בה ממון.
אמנם בלשון הרמב״ם קצת משמע דמ״מ איירי דוקא בממון ולא באופן שסתם מרמהו
שעשה לו טובה ומלשון הגמי אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ עכו״ם משמע דאיירי
באופן שאין איסור ממון דאי יש איסור ממון מה צריך לשמואל לאומרו שאסור לרמות
הא כל צורת הרמאות נאסרה בתורה גניבה ,עושק ,לא תלין ,אונאה ,וכד׳ מה נתחדש
באיסור זה אי הוי איסור ממון ומוכח כרבינו יונה ,והנה דעת רש״י בחולין צ״ד
דהאיסור לגנוב דעת עכו״ם הוא אפי׳ לאו במידי דממון אלא רק דמטעהו שיחשוב
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שטרח בשבילו וכן משמע מתוס׳ שם.
ותוכן הסוגיא דמדייקינן בגמי חולין צד .דאסור לשלוח ירך חתוכה לגוי ובהסבר הדין
אמרינן בגמ׳ ג׳ טעמים והשלישי דגונב דעת העכו״ם ואמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעתו של גוי ופירש״י דכשהירך חתוכה חושב הגוי שהיהודי טרח והוציא
הגיד וזה סימן שהיהודי מאד אוהבו ששלח לו דבר שראוי ליהודי ולא עכבו לעצמו ע״כ
תוכן הסוגיא לענינינו ,ומוכח מרש״י דאיסור גניבת דעת עכו״ם לא איירי לעניו דממון
אלא דמטעהו שאוהבו וכן מוכח מהמשך הגמ׳ דאמרינן דהאי דשמואל לאו בפירוש
אתמר אלא ממעשה ששילם שלוחו של שמואל לעכו"□ בעל המעבורת בתרנגולת טריפה
בחזקת שחוטה ושמואל הקפיד עליו דהא גנב דעת הגוי ואף דלגוי אין נפ״מ בין שחוטה
לטריפה ואלא דמוכח כנ״ל דהאיסור הוא שלא יחשוב שנותן לו יותר ממה שבאמת
נותן לו ,אמנם סיים רש״י ומחזיק 5ו טובה בחנם ומזה משמע דזה ענין ממוני שחושב
הגוי שקיבל דבר חשוב ויעשה לו עבור זה טובה .וכן לדעת היראים דשמואל איירי
במידי דממון צ״ל דיתכן דנסתפק הגוי בתרנגולת מחמת שראה חיבת היהודי שנותן לו
שחוטה ואם הי׳ יודע שזה טריפה הי׳ דורש יותר ,והיינו שמצד הישראל נתן לו דבר
ששוה הרבה אע״פ שלגוי לא כ״כ שוה נתפייס ואילו ידע המחיר האמיתי דהיינו שזה
טריפה הי׳ רוצה יותר.
סיכום הדברים:
מחלוקת ראשונים אי איסור גניבת דעת בעכו״ם היינו במידי דממון וזה דעת היראים
"־־וכן משמע ברש״י דהאיסור שהגוי יחזיק לו טובה והיינו מידי דממון אמנם משמע
מהתוס׳ והשערי תשובה דנקטו דזה איסור אף בדבר שאינו של ממון וביאר השע״ת
דטעם האיסור אינו מצד המוטעה אלא עצם העוולה להטעות שזה מעשה שאינו אמת.
ומלשון הרמב״ס בפיה״מ גם משמע דאיירי במידי דממון דכתב וכן אינו מותר הבידוי
והתחבולה ומיני הרמאות והאונאות והעקיפין על עכו״ם ולשונות אלו בעיקר
מתאימים לדבר של ממון ,עקיפין ,אונאה ,רמאות ,תחבולה ,ורק לשון בידוי מתאים
בדבר שאינו של ממון ומ״מ מתאים גם בממון ,ולכן יותר נראה דדעתו דבכלל גניבת
דעת דגוי רק מידי דממון.
אמנם יש לדחות דהרמב״ם איירי בממון ונסתייע מכך דאפי׳ דעתו אסור וכמו שכתב
הסמ״ע ומ״מ מודה דגם דעתו לבדה אסור לגנוב.
אמנם פליאה גדולה דאם דעת האוסרים להטעות בממון היא ק״ו מאיסור גניבת דעתו
א״כ כיצד פסק הרמ״א דמותר הא בסי׳ רכ״ח ס״ו פסק המחבר דאסור לגנוב דעת
העכו״ם אפי׳ בדבר שאינו של ממון ולא פליג שם הרמ״א כלל ונמצא דבריו שהתיר
ההטעה סותרי□ לאיסור של גניבת דעת אפי׳ באינו של ממון .ובאר הגולה ציין מקור
הדין טור ורמב״ם שם והיינו פי״ח במכירה ה״ג וז״ל ואין מוכרין בשר נבילה לגוי בכלל
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בשר שחוטה אע״פ שהנבילה אצלו כשחוטה ,עכ״ל וא״כ פשיטא דאסור להטעותו בממון.
ובהכרח נראה יסוד דכל איסור גניבת גוי הוא היכא דאיכא חיוב ממון מהתורה כגון
במקח שלמדנו שיש לגוי קנינים מהתורה וחייב תמורת המקח ובזה הוזהרנו אף שלא
להטעותו ,אולם בכל מקו□ שאין חיוב הממון מהתורה יש מתירין ודעתם דאין איסור
גניבת דעת אלא במידי דממון וכדעת היראים.
וכן מדויק מלשון השו״ע רכ״ח ס״ו וז״ל אסור לרמות בני אד□ במקח וממכר או לגנוב
דעתם כגון א□ יש מום במקחו צריך להודיע ללוקח אף אם הוא עכו״ם לא ימכור לו
בשר נבילה בחזקת שחוטה ואין לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו
ואינו עושה וכו׳ ,עכ״ל.

ומוכח דפתח בלשון שהאיסור הוא במקח וממכר וזה ג□ בגוי ואילו בהמשך הדברים
שאסור להטעות דעתו שלא בממון התחיל ואין לגנוב דעת הבריות ומשמע שזה דין חדש
ובזה לא הזכיר דנוהג בעכו״ם ,דא״כ הי׳ ממשיך ולא יגנוב דעתם של הנ״ל ובזה
דהזכיר שוב דעת הבריות משמע קצת דזה לא אזיל על גוי והסבר זה מוכח בגמ׳ לדעת
היראי^ךרק במידי דממון והיינו דמעשה דחולין נחשב מידי דממון אבל שלא במו״מ
בדרך מתנה יהי׳ שרי.
והא דאסרינן בגמ׳ לא ישלח לנכרי היינו נמי רק דרך מ״מ ולא במתנה [ועיין בתוספות
פסחים כ״ב .ד״ה ורבי שמעון דכתבו דלרבי יהודה צ״ל דיש הנאה לישראל מהגוי ולכן
שולח לו דאם לא כן אז יש איסור מתנת חינם לגוי]
ועל ידי חידוש זה מתיישב לשון הרמ״א דמותר להטעות והיינו היכא דאין חיוב מהתורה
כגון שלא במו״מ אבל במו״מ שזה ד״ת דין אחד להם ,וצע״ג .והרמב״ם פי״ח ה״א במכירה
כתב וז״ל אסור לרמות את בני אד□ במקח וממכר או לגנוב דעתם ואחד גוי ואחד ישראל
שוים בדבר זה הי׳ יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח ואפי׳ לגנוב דעת הבריות בדברים
אסור עכ״ל וציין הכס״מ דאיסור גניבת דעת דדברים חולין צ״ד מימרא דשמואל.
והנה הר״מ גם חילק ענין איסור מו״מ וענין איסור דברים ולא כלל העכו״ם באיסור
גניבת דעת ומ״מ מדברי הכס״מ שציין לחולין צ״ד מוכח דגם דעת הגוי בכלל וביותר
דהרמב״ם כתב ואפילו ובזה מוכח דדעתו להוסיף על תחילת דבריו שנאמרו ג□ לעכו״ם
[ולא כמו בשו״ע דיותר משמע לחלק].
ומ״מ עיקר לשון הרמב״ם דהאיסור הוא דוקא במו״מ ובזה אסור אפי׳ בדברי□ והיינו נמי
משום דעיקרו דדיו מקח דעכו״ם הוא מהתורה ואין חילוק בין ישראל לגוי וכל ההטעיה
שאסורה במו״מ בישראל אסורה דגוי אפי׳ דיבור כמו שכתב בהמשך דאע״פ דאין חילוק
בין שחוטה לנבילה מ״מ הטעהו והיינו שגורם להסכים למקח בשקר ואין בזה היתר.
ולפ״ז ניחא מה שכתבנו דעיקר איסור גניבת דעת בגוי הוא במו״מ בלבד ואתי שפיר
דעת הרמ״א להתיר הטעאת ממון שלא במו״מ ואשר יש להסתפק בזה אי זקף עליו דמי
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ח .ישראל שסוחר בממון עכו״ם אסור להעלים ממנו

רווחים פיית סיישמ״ח

סק״ד

ט .המודד או שוקל חסר לעכו״ם עובר בלאו וחייב להחזיר

טור בשם

חרמב״ם שו״ערל״א ס״א (ועיי בסף הקודשים מ״ש משאר טעות)

המקח במלוה יהי׳ שרי כהפקעת הלואה או דלמא כל דאתי מכח מו״מ אסור כלל וצ״ע.
ח .טעם הדבר הוא דאיסור גניבת עכו״ם הוא רק בממון דיליה מהתורה ולפי״ז בנותן
העכו״ם ליהודי ממון לסחור בו ולחלוק ברווחים כיון שאין שליחות לעכו״ם נמצא דכל
הרווח הוא של הישראל ואם מעכב לעצמו יותר מה שסיכם לא עובר באיסור גזל אלא
דאסור מצד גניבת דעת שמשקרו וכמו דפסק השו״ע סי׳ רכ״ח דאסור אפי׳ גניבת דעת
במקח וממכר כן כתב בשער המשפט כאן והביא ראי׳ משו״ת הריב״ש סי׳ ת״א ונפסק
בשו״ע סי׳ ת״נ ס״ו דישראל שקנה חמץ אפי׳ במעות עכו״ם לצורך עכו״ם  -לוקה מפני
שאין שליחות לעכו"□ והרי זה של הישראל וא״כ ה״ה לענין ממון דמה שקנה נהי׳ שלו
וכן הרווחים שלו ומ״מ מסיק דיש בזה גניבת דעת דמטעה הגוי.
ט .האיסור הוא מפורש ברמב״ם ושו״ע רל״א והחיוב להחזיר כתב הטור בשם
הרמב״ם .וכבר עמד בזה הסמ״ע מדוע איסור משקלות נוהג בעכו״ם בעוד שאיסור
אונאה לא נוהג בעכו״ם והרי שניהם במקח וממכר שיש להם קנין מדין תורה ,וביאר
הסברא דבאונאה הגוי רואה המקח והוי כמטעה את עצמו ואילו במדידה סומך על
המודד והוי מטעה את העכו״ם דאסור ועוד דבאונאה כתוב עמיתך עכת״ד הן אמנם
מה שכתב שבמדידה לא כתוב עמיתך זה גופא טעון תלמוד מאי שנא ומה שהסביר
שבמדידה מטעה העכו״ם זה ניחא לאוסרים להטעות אבל למתירים צ״ע מאי שנא.
ובכסף הקדשים האריך להסביר ונראה לי יסוד הדברים שם בקיצור דגם המתירים
להטעות היינו כעין גרמא שבעצם גרם לגוי לטעות והיינו שהגוי גס טעה אלא שהישראל
גרם לו אולם היכן שמשקר לגוי כגון במדידה ,שאומר לו אחרת מהאמת אז כולו מצד
הישראל ואסור אף לשיטות אלו וכמו שפסק רכ״ח שאפי׳ גניבת דעת אסור במו״מ
וכנתבאר ולכן אונאה דדרך המוכרים לשבח מקחם ואם נתפתה לדבריהם שרי אף
לאוסרים להטעות דזה נחשב כטעות דיליה דבידו להביא מומחה ולברר דברי המוכר.
היוצא דאונאה שרי אף לאוסרים להטעות דטעות דאונאה ניתן בקלות לברר וכשלא
בירר העכו״ם הטעה את עצמו ואילו במדידה אסור להטעות אף למתירים להטעות כיון
דאין כאן שום טעות מצד הגוי רק מצד המוכר וכל מה דהתירו הוא בהטעיה דגרם לגוי
גם לטעות מחמת שאין חריף .אמנם דעת היראים רי״ח בסופו דבעכו״ם אין איסור
משקלות כלל ,ולפי ההסבר הנ״ל מובן דאזיל לשיטתו דגזל העכו״ם מותר ורק היכא
דיש חילול השם אסור ולכן כל אופני ההטעיה מותר בגוי ,כשאינו מבין.
ציץ שלמה מונק ,אליהו בן מאיר הכהן עמוד מס (96הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

ספר הליקוטים
ובעלי כעם אין חייהם חיים .הכי איתא בפ׳ ערבי פסחים דף קי״ג ע״ב:
(פרי חדש וארבעה טורי אבן)
ודרך הצדיקים כו׳ עלוכין ואינן עולכין וכו׳ .ברייתא שבת פרק ר״ע (פח:):
(קובץ)

ה״ד .אמרו על רב• תלמיד רכינו הקדוש שלא שח שיחה בטילה כל ימיו .וע׳
כ״מ .ובשו״ת מקום שמואל (ס״ס סח) כתב מדרשא דרב בחגיגה (ה ,):והל״ל
יותר מיומא (יט ):וסוכה (כא ):שאמר רב דשיחת ת״ח צריכה לימוד .ויותר
נראה מקורו טהור מחולין (קיא ):דמדייק מחא דאמר רב יהיב טעמא כולי האי
לענין נותן טעם בר נותן טעם שאסור .וע׳ ג״ב שבת (קכד ):דאמר רב אייתי
ליה שותא לכהנא למיתב עלה ,ודייקינן מזה דלצורך מקומו אסור ע״ש
בפרש״י .כ״כ כבוד אלוי הרה״ג המנוח מה׳ צבי יהודה תאומים זצ״ל .ויעוין
במבוא הפרדר״א להגר״ד לוריא ז״ל מה שהביא מספר נהרות דמשק (סי׳ קעח)
עשרה מילי דחסידותא שנהג רב ומשם שאב רבינו דבריו ,וגם מש״כ בפ״ד
מתפלין הכ״ה .ובאמת הגדות הרבה היו להם לרבותינו הראשונים מה שנאבדו
מאתנו .וק״ק מ״ט לא כ׳ רבינו שגם ריב״ז ור״א תלמידו לא שחו שיחת חולין
מימיהם כדאיתא בסוטה (כח .).ואולי שלכן דקדק רבינו לכתוב שיחה בטילה
ולא כתב שיחת חולין שרש״י ז״ל פירש שיחת חולין שחוק וקלות ראש וע׳
בדברי רבינו בפירושו פ״א דאבות (מי״ז) באריכות ,וא״ש וממילא שאין ראיה
כלל מהך דחגיגה שב׳ המקום שמואל .וע׳ רפ״ו דאבות ובמס׳ דרך ארץ זוטא
פ״ה עטזיריז (צג .):אחר זמן רב זכיתי לקנות ס׳ שערי תשובה מהגאונים
הקדניי[נדפס בליוורנו תרכ״ט עם הגהות איי הים להרב חי״מ חזן בהסכמת
הגרד״א ז״ל אבד״ק ירושלם תוב״ב] (ובסי׳ קעח) כתב שם ,עשרה מילי
דחסידותא דהוה נהיג רב ובתריה לא יכלו כולהו שמעי׳ [נראה פי׳ מי שהיו
משמשין לפניו] לאחזוקי בהון וכל חד וחד מנהון אחזיק בחדא מינהון ,ולא
נזכר [גם הרב חיד״א ז״ל בפי׳ פתח עינים לעין יעקב מסכת סוכה (כח ).הביא
מה שראה בפרד״ס לו|ש״י כת״י עשרה מילי דחסידותא על רב ולא נזכר דבר

זה יעו״ש .המגיה] שם שלא שח שיחה בטילה מימיו .וס׳ נהרות דמשק לא
ראיתיו עדיין( .ל> י  .׳ר המבאר איי הים מה שראוי להעיר בזה וכמו בכל דברי
הס׳ הנחמד ההוא איה״ש לזכני אבאר בארוכה במקום אחר) .ועי׳ שבת (קיג):
שלא יהא דיבורך של שבת בדיבורך של חול ,ופירשו התוס׳ בשם ר״ת שאין
לדבר כ״כ בשבת כמו בחול .וכ״כ רבינו (הל׳ שבת) פכ״ד ה״ד שאסור להרבות
בשיחה בטילה בשבת ,וצ״ל דבשבת צריך להחמיר עוד יותר .ועי׳ בפ״ג
מסנהדרין ה״ז שכל ב״ד של ישראל צריכין ליזהר שלא לספר בשיחה בטילה,
(בני בנימין)
ושם כתב מתחילה ואסור להקל ראש או לשחוק כר:
שם ,הוא בחגיגה (ה ):אמר רב אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו
מגידין לו לאדם בשעת מיתה ,איני והא רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב
(מהר״ץ חיות)
וכו׳ ע״ש .וע׳ שו״ת מקום שמואל:

והוא שצוו חכמים ואמרו לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה .אינו מובן
קצת דהא לתלמידיו הוא שאמרו כן ,וע׳ פסחים (ג ):ובהגהת מעשה אילפס
(בני בנימין)
להגאונים מפרשי הים ז״ל שם:
בי^סןרחלום ברוב ענין וכו׳ .פירוש מקצתו הוא אמת שהוא מקצת נבואה
מלמעל;. .שעולה נשמתו לשם והשאר הם כזבים שמראין אותן רוחין בישין
דפגעי בה כשהיא עולה ויורדת וכו׳ .ואין בכאן מקומו .או הוא כפי דעת הרב
(רד״ע)
כפי הכנת כח המדמה כמו שכתב במורה פל״ו ח״ב:
ה״ה .לפיכך לא ימהר להשיב .אבות פ״ה (מ״ז) ממדת החכם ואינו נבהל
(בני בנימין)
להשיב .ויעוץ בהקדמת החתם סופר ליו״ד ד״נ בזה:

ה״ו .ולא תהיה אחת כפה ואחת בלב .בפ׳ תפלת השחר (כח ).מצינו שהיה
מכרת ר״ג כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש ,ואע״ג דמסיק
התם שכל התלמידים ראויים ליכנס מ׳׳מ נקוט מיהא שראוי לאדם להיות תוכו
כברו ,וכן אקרא דלא יכלו דברו לשלום אמרו רז״ל במדרש (ב״ר פפ״ד ט)
־מתוך גנותן של שבטים אתה יודע שבחן די בליביהון בפומייהו:
(פרי חדש)
שם .נ״ב איסור זה איכא למ״ד דהוי מ״ע מן התורה ע׳ מ״ש בגי׳ לקמן
_________________ ________________(גי׳ ס׳ מוגה)
פ״ה דין ז׳:
ואסור לגנוב דעת הבריות אפילו דעת הגו• וכו׳ .דגניבת דעת הוא איסור
תורה דנפקא ליה מדכתיב לא תגנבו ,כ״ה שיטת הריטב״א במסכת חולין (צד).
כשם התום׳ וכתבו דאפילו בלאו רעהו וכי כתיב בסיפא דקרא איש בעמיתו קאי
על ולא תכחשו ולא תשקרו .והיינו נמי דכתיב אתנחתא בלא תגנובו .ואע״ג
"לא אשכחן גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב ,כאן כתיב לא
.תגנבו סתם כלל הכל .ובתוספתא דב״ק (פ״ז ה״ג) איתא (ד׳) [ז׳] גנבים הם
־.דול שבכולם (הם) גונב דעת הבריות ע״ש שזה דעת רבינו אבל יש חולקים
־אינו כ״א איסורא דרבנן ,ונראה דאפילו לפי הסוברים דמה״ת היינו דוקא
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במכירה כגון שמוכר לו נבילה במר דשחוטה דכיון דיהיב ממון ומטעהו שפיר
מקרי גניבה ויש לכוללו תחת סוג גניבת ממון אבל גבי מהנה דג״כ אסרינן
גניבת דעת ודאי דאינו אלא מדרבנן ,ומה״ט נראה שיטת הסוברים דלא אסרינן
גניבת דעת כי אם במכירה אבל לא במתנה וכ״כ הרשב״א (חולין שם) וכ״נ
משיטת רבינו דהרי גבי מכירה שינה הלשון ואח״כ באינך כתב ולא יסרב
בחבירו משמע דהנך דוקא בחבירו אסור .ותמהני עמ״ש בים של שלמה פרק
גיד הנשה הי״ט וז״ל ולא חיישינן לגניבת דעת גבי גוי כי אם במכר אבל לא
במתנה ולא נראה שהרי הרי״ף וסמ״ג (לאוין קנה) כתבו סתמא דאסור לגנוב
דעת גוי כמו בישראל ,וכ״כ רבינו להדיא שכל גניבת דעת המוזכר בהלכה
אסור אפילו לגוי ע״כ ,ולא ידעתי מנ״ל דרכינו סבר הכי הרי מדיוק לשונו
משמע להיפך ,אלא באמת לדינא נכון הדבר שכל גניבת דעת אסור אפילו בגוי,
וגם רבינו דעתו כן ולא העתיק אלא לשון התלמוד דתניא חבירו דעיקר תקנתא
(קובץ)
דעבדי רבנן אבל לדינא אסור לגנוב דעת הבריות דכ״ע:
שם .פסחים ?7יג?ךומשמע שם שאפילו אינו בדבר שבממון אסור "שאילדקך
בממון אסור משום לא תגנוב שהיא גניבת דעת .עי• בס׳ '־’;ו־ (כ יכ׳־ו י.
(בני בנימין)
בבראשית רבה בפרשת וישב בפסוק ולא יכלו דברו לשלום:

אפילו סלח אחת של פיתוי ושל גניבת הדעת וכו׳ .כתב הר״ן דלא אסרו
אלא לומר לו בשבילך אני פותחה אבל אם הוא מתרמה מאליו אין צריך
(רד״ע)
להודיעו שאינו פותחה בשבילו:

ה״ז .לא יהיה אדם בעל שחוק כו׳ ולא עצב ומתאבל .ע׳ סנהדרין (נט ):דאמר
ליה ר׳ אבהו לר׳ זירא יאדוד נאלא ע״ש בפירש״י ,והיא היתה מדתו של ר׳
זירא ,ע׳ נדה (כג ).ע״כ הביאו ר׳ ירמיה לד׳ זירא לידי גיחוך ,וע׳ ברכות (ל):
(בני בנימין)
ובנדרים (נ ):יומא דמחייך ביה רבי כו׳:
כך אמרו חכמים הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.
ופ״ב באבות (מי״א) עין הרע ויצר הרע ושינאת הבריות מוציאין את האדם מן
העולם ,והיינו בעין הרע הוא המתקנא ,ויצר הרע הוא התאוה ,ושינאת הבריות
הוא ע״י רדיפת הכבוד ,ולמי שאינו מכבדו הוא שונא ,יד המלך( :ר״ש איגר)
מן העולם .פירוש מן העולם הבא:

(רד״ע)

פרק ג
ה״א .שמא יאמר וכו׳ .ואע״פ שהוא אסור לישב בלא אשה מד״ת אם לא
שיש לו בנים וכו׳ וכן שלא לשתות מפני הקידוש ואע״ג דאפשר אריפתא הא
איכא הבדלה וכו׳ אם לא שנדר בנזיר וכו׳ ,עכשיו הוא מדבר בהכרעת השכל
(רד״ע)
מלבד התורה:
המהלך בדרך זו נקרא חוטא .אמרת שאתה תמה על הרמב״ם ז״ל שפסק
כשמואל דאמר (תענית יא) כל היושב בתענית נקרא חוטא ואמרת דרבי אלעזר
הקפר שאמר כן אוקימנא לה בשיטה בפרק קמא דנדרים (י ).וקיי״ל דלית
הלכתא כשיטה והסקת אתה דהא דשמואל ליתה כלל .תשובה יותר ממה שאתה
תמה על דברי הרמב״ם ז״ל אני תמה עליך דשויתיה לשמואל טועה ושמואל
לא ידע להנך דאמרי נזיר חוטא הוא ,ואפילו היתה שיטה כמו שאתה סבור הא
איכא שמואל דאמר דאמורא הוא ופסיק הכי וכל כללי דאתמר בגמרא לאו
כללין גמורין הן דלא נפוק כלל מהנהו כללי דכלל יחיד ורבים הלכה כרבים
וכלל הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו וכן כל שאר כללי דאתמור בעירובין
(מו ):הא איכא דוכתי דנפקי מינייהו ,ועוד דאף בעיקר השיטה לא נתת לבך
דבכל מקום שאמרו כולן אמרו דבר אחד הוא שאין הלכה כחד מינייהו אבל כל
שאמרו כולן יש להן כן וכן אע״פ שאין הלכה ככולהו יש מהם שהלכה כמותו
וכי דייקת תמצא כן בפרק קמא דסוכה (ז ):גבי סוכה דירת קבע בעיא וכאן נמי
לא אמרו כולן אמרו דבר אחד ולפיכך הלכה כרבי אלעזר הקפר כדאמר שמואל
(תשו׳ הרשב״א ח״א סי׳ תלא צויינה ברעק״א)
וכמו שפסק הרמב״ם ז״ל:
ולא יהיה וכו׳ .ואם עושה תשובה מעוונות בזה אינו מדבר הרב כמו
(רד״ע)
שכתבתי ,וכן אי מצי מצער נפשיה שהקשה לו מ״ע אינו ברוב:
בך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה וכו׳ .הכי איתא בירושלמי ריש
פרק (עשירי) [תשיעי] מנדרים .ודע שכל מה שכתב הרב ז״ל שאין ראוי
להתענות ומשמע בגמרא (תענית יא ):.דאף במצי לצעורי נפשיה זהו בצדיק
שלא חטא אבל במי שבא עבירה לידו אדרבא צריך להתענות לפי גודל העבירה

והכל לפי מה שהוא אדם שהרי מצינו לר״ש שאמר על ר״ע אם משמת חזר
בו איני יודע ומפני שדבר בלשון גנאי השחירו שיניו מפני תעניות כדאיתא
בסוף נזיר פרק כהן גדול ,וכן רבי יהושע שאמר על ב״ש בושני מדבריכם
הושחרו שיניו ג״כ מפני תעניות כדאיתא בפרק (אין דורשין) [חומר בקודש]
בחגיגה (כב ,):ובירושלמי (פ״ט) [פ״ח] דנדרים (סה״א) רבי זעירא ציים תלת
מאוון דצומין ואית דאמרי תשעה מאוון דצומין ,וכן בשלהי קידושין (פא):
בעובדא דרבי חייא בר אשי שנכשל באשתו כסבור שהיא זונה מעלמא ואעפ״ב
(פרי חדש)
כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיתה:

רנו

קול

תורת הממון והמסחר

התורה

(סי׳ שפ״ח בשם תשובת הרא״ש כלל ר) ר״אין לך צורך העיר גדול מזה להתם
את הרע ולבלות המורדים ולבער עושי רשעה".
♦«

הרב משה מרדכי קארפ
רב ומרץ בקרית ספר

בענין איסור גניבת דעת במקח וממכר
א .הנה איסור גניבת דעת במו״מ שנינו בב״מ סוף פ׳ הזהב במו שיבואר להלן,
"אך שם לא נתפרש יסוד האיסור ומקורו .ובחולין צד .איתא "אסור לגנוב רעת
הבריות ואפי׳ דעתו של גוי" ,ומבואר בגמ׳ שם דאיסור זה הוא אפי׳ באופן שאין
לוקח ממנו ממון ,בגון שלא יסרהב [יפציר] בחבירו לסעוד אצלו והוא יודע בו
שאינו אובל ,ופירש״י יידגונב דעתו להחזיק לו טובה בחינם כסבור שמהלב
מסרהב בך .ובן שגינו שם לא יפתח חביות המכורות לחנוני ,ופירש״י "לפי שגונב
לבז להחזיק לו טובה בחינם כסבור שהפסד גדול נפסד על ידו ,וזה בלא״ה פתחן
בשביל החנוני" .ובן מבואר שם שאסור למכור לגוי תרנגולת טריפה בתור
שחוטה ,אע״פ שאצל הגוי שניהם מותרין ,וכן לא ישלח לגוי ירך חתוכה דגניב
רעתיה ,ופירש״י שסבור שישראל אוהבו מאד שתיקנה וטרח בה ליטול גידה ער
שבבר היתה ראויה לעצמו ואה״ב נתנו לו והוא באמת לא נטלו ונמצא מחזיק
לו לגוי טובה בחנם עכ״ד .ומבואר שאיסור זה נוהג אף אצל הגוי ,וצ״ב האם
תלוי בפלוגתא דתנאי אם גזל עברים מותר או לאו ,ועור צ״ב דהרי הפקעת
הלואתו מותרת לב״ע ולמה גניבת דעת המיר טפי ,וגם עצם יסוד האיסור צ״ב.
והנה ברמב״ם פי״ח מהל׳ מכירה ה״א כ׳ "אסור לרמות בנ״א במו״מ או לגנוב
את דעתם ,וא׳ גוים וא׳ ישראל בדבר זה .היה יודע שיש בממכרו מום יודיעו
ללוקח ואפי׳ לגנוב דעת הבריות בדברים אסור" .וע״ז הביא הרמב״ם שם בה״ב
ואילך את בל הדברים שנשנו בס״פ הזהב אין מפרנסין את האדם כר ,אך לא
נתפרש בדבריו אם האיסור הוא מה״ת או מדרבנן ,ואמנם בקרית ספר להמבי״ט
שם כ׳ בפשטות "אסור לרמות במרס וגניבת דעת נמי נראה דהוי דאורייתא"
ע״ב ,והיינו דלרמות בנ״א במר־מ בודאי איסורו מה״ת ,אך גם מה שסיים הר״מ
שאף לגנוב דעתו בדברים אסור ,היינו מה״ת.

ואמנם עי׳ לשון הרמב״ם פ״ב מהל׳ דעות ה״ו "אסור לאדם להנהיג עצמו
בדברי חלקות ופיתוי ולא יהא א׳ בפה וא׳ בלב כר ואסור לגנוב דעת הבריות
ואפי׳ דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה בר
ולא יסרב בחבירו שיאכל אצלו והוא יורע שאינו אוכל כר ולא יפתח הבית
שהוא צריך לפותחן למוכרו לו לפתותו שבשביל כבודו פתח ,וכן כל כיו״ב ואפי׳
מלה אחת של פיתוי וגניבת דעת אסור אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור
מכל עמל והוות" ע״כ .ומשמע שאיסורו מדרבנן שלא להנהיג עצמו במרה כזו
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הנוגעת לשקר ורמיה אלא רק שפת אמת ונכון ,והיינו דגניבת דעת ברברים
איסורו מדרבנן.
וכ״כ להריא בסמ״ק עשה רס״ג "שלא לגנוב ממון בו׳ ויש דבר אחר שאמרו
חכמים כגון גניבת הדעת אסור ואפי׳ דעתו של הגוי ,מפי ה״ר יונה" ע״כ .ודברי
הרר״י כפי הנראה מקורן בשע״ת שער ג׳ סי׳ קפייד "אמרו רבותינו ז״ל אסור
לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת נכרי ,והנה חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל
הגוי יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי האמת כי הוא
מיסודי הנפש" ע״ב ,הרי דאיסורו מדרבנן ובלשונו "אצל חכמי ישראל" ,וחמור
שקר ורמאות" והן הן דברי
מגזל הגוי ובלשונו "הואיל ויש בו משום שפת
יותר
י
:אוצר החכמה;
הרמב״ם בהל׳ דעות הנ״ל "אלא שפת אמת ורוח נכון".
ב .ואמנם בדברי המבי״ט בקרי״ס דאיסורו מה״ת מצינו לגדולי הראשונים ז״ל,
היראים בסי׳ קנ״ד ב׳ וז״ל" :אבל גונב רעת הבריות במידי דממון הוי בכלל ממון
ועובר על לא ץ־זגנובו כדתניא בתוספתא פ״ז דב״ק ה״ב ג׳ גנבים הם הראשון
שבכלם גונב דעת הבריות כגון ובו׳ ,ואין לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון
הוא מדרבנן שהרי מצינו בסוטה ט :שנענש אבשלו׳ עליו ,ובן ותגנוב את לבבי.
וחמור גונב דעת מגונב ממון ונפשות שהרי התירה התורה בגוים גונב נפשות,
ובן ממון עברם אמרו בב״ק בשור שנגח ראה ויתר גוים התיר ממוגן של גויס
לישראל ,וגונב דעת אפי׳ של גוים אסור שלא מצינו שהתירה התורה בגוים,
ואע״ג דכתיב לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו לא קאי
אתגנובו שהרי טעם ניגון מפסיקו ,ומצינו פיסוק טעמים מה״ת כר .ואמר שמואל
אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של גוי ,ושמואל במידי דממון מיירי,
וגניבת גוי במקום שברור לו שאינו יודע הגוי הוי כטעות ושריא ואפי׳ איסור
דרבנן ליבא כר עכ״ד .ובדבריו איתא בסמ״ג ל״ת קנ״ה ,וכן בריטב״א חולין צד־,
וב׳ שם ביתר ביאור דאיסור גניבת דעת של גוי כ׳ רבותינו בשם בעלי התוס׳
שהוא איסור תורה מדכתיב לא תגנובו כר ואע״ג דלא אשכחן גניבה סתם על
גניבת דעת אלא על לשון גניבת לב ,בכאן נכתב לא תגנובו סתם לכלול אף
גניבת ממון ,ובתוספתא דב״ק אמרו ג׳ גנבים הם גדול שבהם גונב דעת הבריות".

ומבואר מכ״ז ראיסור גניבת דעת מן התורה הוא אפי׳ אי טעות עכו״ם מותרת
ואף למ״ר גניבת עברים מותרת ,מ״מ לאו אממונא דיליה קפיד קרא ,שהרי
מפארן הותר ממונם לישראל ,אלא אגניבת הלב בממון קפיד ,וטעות כשאינו
יודע הרי לא גנב רק את הממון ,וממונו התירה התורה ,אבל לגנוב לו דעתו
במידי דממון ולהחזיק לו טובה חנם וכיו״ב הר״ז גניבה במה שגונב את לבו
כדיליף מקרא ,וכדשנינו ג׳ גנבים הן והגדול שבכולן גונב דעת הבריות ,דאף
שממונו הותר מ״מ לבו לא הותר וגניבת לב בממון נמי גניבה היא.
ומבואר משיטה זו דעצם גניבת הלב היא עצמה אסורה ושם גניבה עלה בזה
שגונב את לבו ודעתו ,וע׳ בט״ז ירד סי׳ ק״ב שב׳ שמותר להשתמש בממונו של
גוי שלא מדעתו דהוי הפקעת הלואתו ואע״פ שגניבת דעתו אסורה זהו משום
שגונב דעתו על להבא להחזיק לו טובה בחינם ,משא״ב בממון שכבר בא לידו.
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ויותר מזה כ׳ בספר חסידים סי׳ ז׳ שהמתנהג בחסיד שיחזיקוהו בכך הוי כגונב
דעת הבריות ואסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של הגוי ,הרי שלדבריו עצם
גניבת הרעת במה שמחזיקין אותו במה שאינו חשובה גניבה אף שאינה של
ממון בלל.
ג .ואמנם נחלקו הראשונים דל בזה ,דהרמב״ן והרא״ש והרשב״א בחולין שם
ב׳ דלמסקנא לא חיישי׳ לגניבת דעת במתנה אלא במכר ,ורשמואל חשיב מכר
שהרי בשבר נתנה לו ,ועי׳ בריטב״א שם פלוגתא בזה וב״מ דעת ר״ת שם .ועכ״פ
להראשונים הנ״ל ל״ח לגניבת דעת רק במידי דממון במכר ,ועי׳ ברמב״ן שב׳
דבגוי האיסור בטריפה הוא הואיל ונתן דמי שחוטה ,א״נ משום דנבילה וטריפה
מאיסא אף לגוי .ולשיטה זו משמע דעיקר איסור גניבת דעת בממון ,משום
גניבת הממון במרמה נגעו בה .וכן האיסור לרמות במו״מ נראה דמשום גניבת
הממון נגעו בה.
ועי׳ ביש״ש חולין שם סי׳ י״ט בסרד שב׳ רמהרי״ף והרמב״ם מוכח דאיסור
גניבת דעת הוא בגוי כמו בישראל ואף במתנה ,ודוקא בירך חתוכה לא חשו
לגניבת דעת דאין חשוב ב״ב ערך הניקור בזה ,אבל בשאר דברים איסורו בין
במתנה בין במכר ואף בגוי .וע״ב אף לדבריהם נראה דאיסורו רוקא במידי
דממון שלבן הביאו הר״מ בהל׳ מבירה פי״ח ,שאסור לרמות בזה ,וחוץ מזה ישנו
עוד איסור מדרבנן לגנוב דעת בדברים וכמ׳ש הר״מ בהל׳ דעות להנהיג עצמו
במרת האמת ,ואיסור זה דוקא בישראל ולא בגוי ,וכמ״ש בספר הקובץ על
הרמב״ם שם ,ודייק כן גם מלשון הרמב״ם .וכן ביראים נמי מבואר דנוהג איסור
זה דוקא במידי דממון ,ומ״מ איסורו משום גניבת הלב .וביאור הדברים במ״ש
הלחם חמודות בחולין שם והפרישה בסי׳ רב״ח ,דאסור לרמות לגוי במכר אפי׳
אינו מעלה הרמים בלל ,שנותן לו טריפה בתורת שחוטה ואינו מעלהו בדמים,
דמחזיק לו טובה בחינם עבור מידי רממון .ולכן להשיטות שנוהג איסור זה אף
במתנה ,דאף זה חשיב מידי דממון במה רמחזיק לו טובה בחינם ,אבל איסור זה
לאו משום הוצאת הממון נגעו בה אלא משום גניבת הלב וכנ״ל.
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ד .והנה בשילהי פ׳ הזהב (ב״מ נט ).שנינו "לא יבור את הגריסים דברי אבא
שאול וחכמים מתירין ,ומודים שבדיבור מעל פי תנור שאינו אלא כגונב את
העין ,אין מפרכסין את האדם ואת הבהמה ואת הכלים" .והנה בטעמא דאבא
שאול שלא יבור את הגריסים פירש״י "פולין גרוסות אחת לשתים ,לא יבור את
הפסולת לפי שמתוך שנראות יפות הוא מעלה על דמיהם הרבה מדמי הפסולת
שנטל מהם" ע״ב ,והיינו שהוא מוכר גריסים נקיים ללא פסולת ,והוא לוקח מחיר
עבור סחורה נקיה מפסולת ,אלא שהמחיר עבור הסחורה הנקיה גבוה ממחיר
הסחורה עם הפסולת יותר מדמי הטירחא של הוצאת הפסולת מהגריסים.
ובגמ׳ שם בע״ב קאמר "וחכמים מתירין מאן חכמים ר׳ אחא דתניא ר׳ אחא
מתיר בדבר הנראה" .ופירש״י "הלוא יכול הלוקח לראות ולהבין מה דמי
הפסולת הנברר מאלו שישנם באחרים וטוב לו להעלות בדמיהן של אלו יותר
עליהן מפני הטורח" עכ״ד .ומבואר מזה דאילולי האי טעמא רהלוקח יודע מזה
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וניחא ליה בהכי מפני הטורח ,גם לחכמים היה אסור לעשות כן .והמאירי שם
ביאר בטעמא דחכמים שהלוקח רואה את הפסולת בשאר גריסים ומתבונן
שראוי להעלבתברמים ולא ירבה בדמים אלא כפי הראוי ,ומשמע שאם היה
יותר מזה היה אסור .וק׳ טובא מה איסור יש בכך ,וכן לאבא שאול שאוסר מה
טעמו ומה איסור יש בזה ,הלא אינו מרמה כלל אלא מוכר סחורה יפה ונקיה,
ומחיר עלותה של הסחורה היפה והנקיה כן הוא ,אלא שלמוכר העלות נמוכה
להוציא את הפסולת ולשוותה לסחורה נקיה ,ואפ״ה אסרי׳ ליה לעשות כן
לאבא שאול ,ואך לחכמים אלולי שהלוקח יודע מראש וכדאי לו לשלם עבור
הטורח היה אסור .וצע״ג למה יהא אסור כיון שזהו מחיר עלותם וכנ״ל.
־^וצר החכמת!

עוד שנינו שם אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים,
ובגט׳ שם ס :פריך מדרב יהודה שרא לכסכוסי קרמי [לנקות בגדים המצויירים
במי סובין ליפותם] רבה שרא למידק צררי רבא שרא לצלומי גירי [לצייר
חיצים על הבגד] ופריך והאנן תנן אין מפרכסין כו׳ את הכלים ,הרי שאסור
לצייר ולנאות את הכלים כדי למוכרן ,ומשני הא בחרתי הא בעתיקי ,ופירש״י
דבחדתי מותר "שאינו אלא לייפות והרוצה להוסיף על דמיהם מפני יופים מוחל
הוא" ,ובעתיקי אסור לפי שגונב את העין שנראים כחדשים ,וצלע״ט מהו שב׳
רההיתר בחדשים מפני שאינו אלא לייפות והרוצה להוסיף מפני יופים מוחל
הוא ,מה שייך כאן מחילה הלא זהו המחיר ,דמיפה אותם ולוקח בשביל שהם
נאין ,ואטו בקטן דלאו בר מחילה לא מהני .והלא אין באן רמאות כלל שהרי
יפה באמת כלי חדש.
ובשטמ״ק בשם הראב״ד כ׳ "אלו וכירב מותרים מפני שהן שבח לבגד כנגד
היפוי ודוקא בחרתי אבל בעתיקי אין שבח כנגד היפוי והוא מעלה אותו בדמים
יותר מכדי שבחו שהוא מוכרו בתורת חדש" ע״ב .הרי רכל ההיתר ליפות
החדשים רק משום ששבח היפוי מעלה אותם בדמים כנגד היפוי ,אבל אם
השבח פחות מהערך שמעלהו בדמים היה אסור וזהו הטעם שבעתיקי אסור.
וכ״ז צע״ג מה איסור יש בכך ,הלא אין כאן שום רמאות ,שהרי יודע שיש לפניו
בגד חדש ומייפהו .ואטו אם היפוי לא היה משבח את הבגד כנגד הדמים היה
אסור ,והלא זהו מחיר של בגד יפה עם ציורים ,ומה איכפת לן שהעלאת המחיר
היא ע״י ציור.
וביותר מזה מפורש במאירי בסוגיין דהאי איסורא דאין מפרכסין את הבהמה
שמפני שהקרבים נופחים ונראית בעלת בשר ,הוא "אפי׳ מכרה בדמים קלים
מ״מ יש כאן גניבת הדעת" ,וכ״מ להדיא ברמב״ם פ״ח מהל׳ מכירה ה״ג שב׳ "אין
משרבטין את האדם כדי שיתפח ויראו פניו שמנות ,ולא צובעין הפנים .ולא
נופחין במים וכן כל כיו״ב ברברים אלו אסור ואין מוכרין בשר נבילה לגוי בכלל
בשר שחוטה אע״פ שהנבלה אצלו כשחוטה" .ומבואר להדיא דהאי דינא שוה
למכירת בשר נבלה לגוי כשחוטה ואף שהנבילה אצלו כשחוטה ,והיינו אע״פ
שאינו מעלה בדמים עבור זה [דאל״כ הרי אינה אצלו כשחוטה] וכן כל דין זה
שב׳ הר״מ בחרא מחתא דאין צובעין וכו׳ היינו אע״פ שאינו מעלה בדמים מחמת
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בן .ובן מבואר להדיא בלחם חמודות חולין ער .ובפרישה סי׳ רב״ח שאיסור זה
אף שאינו מוסיף בדמים ,וע״ב הלא אין כאן רמאות בדמים אלא יפוי וכנ״ל.
והמבואר מכ״ז דהאי איסורא דגניבת דעת במרמ לאו משום גניבת הממון
עעמו נגעו בה אלא הוא איסור עעמי דגניבת הדעת ,וכמשנ״ת לעיל מהיראים
וש״ר ז״ל שהביאו מהתוספתא הנ״ל דג׳ גניבות הן ,הגדול שבכולם הגונב את
הדעת ,ולבן אסור כ״ז אף בגוי .ומשום גניבת הלב נגעו בה ,דזה עעמו הגניבה
וכמשנ״ת באורך לעיל ,דבל שעושה בדי "לקלוט" את העין ולעוד אותה אסור,
והיינו דבל עד במרס שעושה כדי לייפותו ומחמת בן יקפוץ הלוקח ויקנהו,
וקליטת עין זו היא למעשה אחיזת עינים שאין זה השיווי האמיתי של החפץ
שהרי אינו מכבדו בדמים אלו שהוא יפוי חיצוני ,ב״ז בלא ידיעת הלוקח אסור
אא״ב הלוקח יורע שהוא יפוי חיעוני בלבד ,ואינו מעלהו בדמים יותר מכפי ערך
היפוי ,לפי שבל אחיזת עינים במו״מ אסורה .ולכן לאבא שאול אסור למכור
גריסין קלופים ,לפי שערך היפוי שלהם ע״י הקליפה אינו ערך האמיתי אלא רק
יפוי חיעוני גרידא ,ולעין הלוקח נדמה שהוא הערך האמיתי של החפץ שנראה
חשוב הרבה בכך ,ולחכמים מותר לפי שהוא דבר-הנראה ויודע מזה הלוקח
וכדאי לו לשלם עבור הטירחא ,ויותר מכפי הערך לא ישלם ואם שילם מוחל
הוא על בך ,וכמ״ש רש״י.
ובן ביפוי כלים חדשים ,ההיתר הוא רק מחמת שהלוקח יודע שיש כאן יפוי
חיעוני גרידא לשלם על היפוי ורואה באמת שהוא רק יפוי חיעוני ,וזהו באמת
הערך שלו וכמו שכתב הראב״ד .או בדבר הנראה לעין אף אם יוסיף על בך הרי
הוא מוחל ובנ״ל ,אבל בלא״ה אסור .ולכן בעתיקי אסור אע״פ שאינו מרבה
בדמים מחמת כן ,שעעם היפוי גונב את עין הלוקח ועושה לו תמונה שאינה
נבונה לגבי עעם החפץ ,ואין כאן יפוי גרידא אלא הסתרת מומין .ולכן כתב
המאירי שבעתיקי אסור אף אם ימכור בדמים קלים ומהיר מוזל ,וכ״כ הפרישה
והל״ח ,לפי שהפעולה שנעשתה כלפי הקונה אינה בגדר יפוי חיעוני אלא נראה
כאילו שיבח את עעם החפץ מישן לחדש ,ובזה שבה את עין הלקוח שלא כדין.

ה .והנה הרמב״ם כ׳ בפי״ח מהל׳ מכירה ה׳יא "אסור לרמות בנ״א במו״מ או
לגנוב דעתם וא׳ גוים וא׳ ישראל ברבר זה כר ,ובה״ד ב׳ "ומותר לחנוני לחלק
קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילן לבוא אצלו ופוחת משער שבשוק כדי
להרבות במקיפין ממנו ואין בני השוק יכולים לעכב עליו ואין בזה משום גניבת
דעת" .וב׳ דינים אלו מפורשים במתני׳ דס״פ הזהב הנ״ל ,לא יחלק חנוני קליות
ואגוזים לתנוקות כר וחכמים מתירין ולא יפחות את השער וחכ״א זכור לטוב".
והנה האי איסורא לר׳ יהודה פירש״י "מפני שמרגילן לבוא אצלו ומקפח מזונות
חביררי ,והיינו דהנידון משום יורד לאומנות חבירו ,אבל לא שייך לאיסור גניבת
דעת הבריות ,שהרי כולם יודעים שהוא נותן קליות ואגוזים ,ואילו הרמב״ם ב׳
להאי דינא בהל׳ גניבת הדעת במו״מ בפי״ח מהל׳ מכירה ,וביאר בטעם ההיתר
שאין בזה משום גניבת הדעת ,והיינו דלת״ק ור״י שאוסרין בזה היינו משום
גניבת הדעת וחכמים מתירין שאין כאן משום גניבת הרעו! וצע״ג מה שייך ר״ז
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לגניבת הדעת ,הרי הוא מוכר בזול או מחלק קליות ואגוזים וכרע יודעים מזה.
ועור דבגמ׳ מבואר שהוצרכו לטעם מיוחד כדי להתיר "משום דאמר אנא
מפליגנא אמגוזי ואת שוסקי" ,או משום דמרווה לתרעא ,ומשמע דבלאו הכי
אסור ,ולהרמב״ם היינו משום דבלא״ה אסור משום גניבת הרעו /וצלע״ט מה
ענין זה לגניבת דעת ובנ״ל.
ונראה מזה דלהרמב״ם אף זה בכלל גניבת רעת מה שהוא מושך לקוחות
אליו ,והרי ודאי הלקוחות חושבים שהוא נותן להם דברים טובים ,אבל לאחר
מכן שכבר יבואו אליו הלקוחות ויתרגלו אליו יפסיק חלוקת האגוזים וגם יחזיר
השער למצבו הרגיל ,לכן אסור לר״י משום גניבת דעת מצד עצם דבר זה
שמושך הלקוחות אליו וגונב את עינם בתדמית שאינה אמיתית כלפיו ,ואע״פ
שאין שם רמאות כלל בעצם המקח ,מ״מ התדמית שעי״ז מחזיקים אותו בתורת
מוכר בזול ומחלק מתנות אינה נכונה [רומיא רמש״כ בס׳ חסידים הנ״ל דמי
שמתחסד ואינו כן באמת גונב דעת הבריות שמחזיקים אותו כחסיד ,וכאן
שהוא מירי דממון גרע] ואפ״ה חכמים מתירין ,הואיל ואם הוא יפסיק המתנות
וחבירו יתן מתנות ילכו לחבירו והוא ימשוך אותם בחזרה ,נמצא שזהו גופא
דרך המקח וטובת הלקוחות במה שכל מוכר יציע טובות לקונים ,וכחלק
מהמקח עצמו [וזהו דקאמר שם "אנא מפליגנא אמגוזי ואת קמפלגת שוסקי"],
וכמו כן הוזלת השער אף שאין דעתו להשאירו כן תמיד חשיב בזה דרך מו״מ
וטובת הלקוחות שכל מוכר יכול להוזיל להם ויבואו אליו ,וזהו טובת הלקוחות
שלא יוקירו השערים ,לכן התירו חכמים דבר זה ,ולא אסרו משום גניבת דעת.
עכ״פ חזינן מכ״ז דהמושג של גניבת דעת ,אינו תלוי ברמאות בעצם המקח
ולקיחת ממון שלא מרצונו .אולם עצם מה שמושך אליו לקוחות וצד עינם
בדבר שאינו ,ועבור זה לבו של הלוקח נמשך אליו על אופן שאינו אמיתי ,זהו
גופא חשיב גניבת הלב בדבר שבממון ,אא״כ יודע הלוקח מראש דכ״ז הוי כדבר
הנראה שמותר מדין מחילה.
ו .ומצאתי כיסוד דברינר בדברי מלביאל ח״ג סי׳ נ״ר באורך ,שהוכיח בהאי
דינא דאסור למכור ישנים בחזקת חדשים ,דלכאו׳ הוא פשוט דהוי רמאות
וגניבה ממש וז״ל "והנה בב״מ שם איתא דחדתי שרי לפרנס ועתיקי אסור וכ״כ
הרמב״ם וטוש״ע סי׳ רכ״ח ,וק׳ דודאי אסור למכור כלים ישנים בחזקת חדשים
ואין לך אונאה גדולה מזו ,ונראה הכוונה כי טבע כלים ישנים שיתראה בהם
במשך הזמן מגרעת ופחתים במקומות שונים וע״י מה שצובעים מכסה את
המגרעות ואינו ניכר ,ומ״ש שנראים כחדשים הכונה שמעלים עי״ז את המום
הניכר מבחוץ ונראה כחדשים אבל ודאי יורע הקונה שהם ישנים וקמ״ל דמי־מ
אסור לפרכס" ע״כ .עור הוכיח כדברים אלו מהא דמותר לבור את הגריסין רק
משום שהוא דבר הנראה ורואה הלוקח את השבח ויוכל לשער מזה כמה הוא
שוה ואין הכרח לשלם יותר אלא רק בדבר הנראה שרי ,אבל בנפיהת קרבים
ושריית בשר אף אם ידעו שעשה כן מ״מ אינו רואה איך היו הבשר והקרבים
מקורם ובודאי אסור עיש״ב .וכן הוכיח שם מהא דלא חילקו הרמב״ם וטוש״ע
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דפירכוס הכלים מותר אם המנהג כן או לאו ,ורק בהא דיבור את הגריסין
התירו משום שהוא דבר הבראה ,אבל בפירכוס הכלים אע׳־פ שיודע שפירכוס
הבלים וניפוח הקרבים אסור שאין ניכר החסרון שיש בבלים הללו ,שעצם
הפירכדס שלהם מעלה את המומין וביריב אף אם הלוקח יודע שעשה כן עיש״ב.
הרי להדיא שאין הדבר תלוי ברמאות הלוקח בעצם המקח ולקיחת הממון
שלא כדין ,שהרי במקום שהמנהג כן הוא מותר ,אלא עצם צידת העין
ומשיכתה באופן שאינה עומדת על אמיתות החפץ היא עצמה גניבת הדעת.
ואע״פ שהלוקח יודע שבן מעשהו בצביעה והיפוי .ויסוד הדברים במשנ״ת לעיל
דאיסורא דגניבת דעת בממון ואיסור גניבת ממון ב׳ איסורים נפרדים הם ועצם
גניבת הדעת בממון אסורה במה שמושבו לקנות שלא על אמיתות החפץ ,וחוץ
מזה אסורה גם גניבת ממון בלא רמאות.

ז .ובאמת נחלקו האחרונים ז״ל בהא דשנינו בב״מ נס־ דאין שורין את הבשר
במים ,ופירש״י לפי שמלבין והכחוש נראה שמן .דהסמ״ע בסי׳ רכ״ח ס״ק ט״ז כ׳
דאם המנהג לשרות הבשר במים מותר ,והוכיח כן מחולין קיג .רחללי בי טבחא,
והאחרונים תמהו עליו רשם מיידי בבהמה בעלמא ולא בשריית הבשר במים.
ועי׳ בהגר״ז הל׳ אונאה סי׳ ב׳ סי״ט שב׳ יש מי שמתיר לפי שאין כאן אונאה
שהכל יודעים ממנהגם ,וב׳ ע״ז "ושומר נפשו ירחק מזה כי אעפ״ב יש לחוש
דסבור הקונה שהוא שמן שהרי הרבה שמנים בעולם ובשביל כך עושין כן
הקצבים" ע״ב .גם בדברי מלכיאל הנ״ל ובבית יעקב חרט סי׳ רכ״ח כ׳ לחלוק על
הסמ״ע דלא מהני מנהג בזה דביון שעכ״פ נראה כשמן לעין אסור ,והיינו דבל
שהיפוי מרמה את העין ונראה לה כחדש ושמן אסור .והנה כל פלוגתתם היא
רק באופן שכך מנהג הסוחרים ,אבל פשוט שאם מודיע ללוקח ששרה הבשר
במים דשרי ,במו שמותר לקנות יין מזוג בין הגתות במקום שדרכם למזוג ,דהוי
כמודיעו שהוא מזוג ,דזה הוי כמוהל להדיא ובמ״ש הרמב״ם בפי״ח שאם מודיעו
שיש מום במקח שרי .וכן בכלים ישנים האיסור הוא הואיל ויש גם חדשים אף
שיודע שכך מנהגם אסור .אבל אם מודיעו שהוא ישן בודאי שרי דאין לך
מחילה גדולה מזו.
ואמנם פשוט שאף להסמ״ע אינו מועיל בזה רק באופן שידוע שמנהגם לשרות
בשר שמן במים ,וממילא הקונה יודע שהבשר שהוא מקבל הוא בשר שרוי עם
מים ,אבל במקום שכל היפוי החיצוני נעשה לגנוב לגמרי את העין ,ובאמת הוא
דבר שאינו כן בכלל ,במו שמצוי היום בעטיפות חיצוניות של מאכלים המראה
גוף המאכל עצמו אחרת ממה שהוא באמת [לא בתוספות שחוץ למאכל]
ולמעשה כשפותח העטיפה רואה שאין תוכו כברו כלל זוהי גניבת דעת
אמיתית ולא מהני כלל מה שידוע שמנהג הסוחרים בן ,דוראי מנהג רמאות לא
חשיב מנהג ,שבל דברי הסמ״ע אמורים רק כשבאמת שורין את הבשר הכחוש
והוא באמת נראה בשמן וזהו המחיר של בשר בחוש השרוי במים וכולם יודעים
שהוא חיצוני [ואף בזה אסור להפוסקים הנ״ל] ,אבל לגנוב את העין ולמשוך

קול התורה ־ נ :קובץ<<נושאים שונים ;קבצים וכתבי עת ,ספרי זכרון ויובל;» { }28עמוד מס

 312הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קול

איסור גניבת רעת במקח וממכר

התורה

רסג

לך גניבת דעת גדולה מזו .והדבר מצוי מאד
כן ,אין
אליו בדבר עובאמת איבו
" י
^וד׳ח1234547ך
בהרבה מודעות של פרסומת.

ואמנם בדבר הידוע לרבים שכן הוא למעשה ,כמו במכירת דירות הדשות
שמציירים שם דברים חיצונים לייפות ,וידוע לכל שאינו מקבל אלא דירה עם
קירות ללא שום יפוי חיצוני ולא גינה עם דשא או רהיטי מטבח וכדר ,בזה נראה
דלכ״ע שרי כיון דהלוקח יודע שהוא יפוי חיצוני גרידא ולא שייך למקח שהרי
הדירות חדשות ,ואין כאן הסתרת מגרעות וכדר .אך כל שבאמת אין הלוקח
יורע מזה ,כגון שעושים שרטוטים וכדר שנראה שהם מגוף העיסקא ולבסוף
אינו נותנו לו ,בזה בודאי אסור לכל הפוסקים ,אע״פ שבעצם העיסקא והחוזה
לא נתפרש כן אלא דירה עם מספר חדרים ,עכ״פ יש בכך משום גניבת דעת
ואסור ,כיון שאין ידוע לכל שהוא דבר חיצוני בלבד.
וכמו כן במכירת מצרכים וכדר ,בדברים שנראה שהם מגוף העיסקא ולבסוף
אומר שאינו נותנו לו ,בזה בודאי אסור ,וכמו המפרסם פרסומת שהמחירים
הם_הזולים ביותר או מחירים ללא תחרות או הטובים ביותר ,בזה כל
אצלו
1אוצרהחכמה|
שלא בדק המחירים בכל החנויות הוי גניבת דעת בדבר שאינו .גם מחירי
התשעים ותשע הידועים ,כגון  2.99שלמעשה בא״י גובים שלש ,רק שמפרסמים
לצוד את העין על מספר השתים ,אלא שלמעשה משלמים שלש ,ורק אם יהיו
חמשה פריטים כאלו יצטרף לחמש אג׳ ,בזה תלוי הדבר אם ידוע לכל שכך הוא
ולמעשה משלמים שלש הוי במחילה וכנ״ל ,וכן שמעתי מהגרי״ש אלישיב
שליט״א .ואע״פ שבודאי אין לעשות זאת ,כי הוא בודאי בכלל דברי הרמב״ם
והרר״י להנהיג עצמו בשפת אמת ונכון ,מ״מ א״א למחות בזה אם הדבר ידוע
לכל ,וגם יש נפקי־מ אם יהיו חמשה פריטים יצטרף למנין  5אג׳ ,אבל אם אין
הלקוחות יודעים מזה אע״פ שהוא פחות משרים ,כיון שהוא צד את העין בדבר
שאינו ,אין בזה היתר .אך יש לתלות כהיום דדשו ביה רבים והדבר כבר ידוע.
אמנם בחרל שבאמת משלמין כן ומחזירים העודף אין בזה בית מיחוש.
והרבה יש להתריע על בתי המסחר כהיום והפרסומות ,שאין נותנין על הלב
שיהיה הכל בדרך ישר והגון ,ומפרסמים דברים שאינם או חצאי דברים אך ורק
כדי למשוך לקוחות ,ושמעתי שהרצאות הנעשות כהיום על קידום עסקי מסחר,
עיקר ההרצאות הם כיצד למשוך את עין הלקוחות בדברים חיצונים ובדברים
שאינם ,וכמו סוגי הפרסומות שהובאו לעיל וכדר ,בדברים שיש בהם גנות
מסחרים אחרים ,ושבח המקח עצמו בדבר שאינו .ויש לעורר ע״ז שאין זו דרך
התורה ,והוא מן הדבר הראשון שנתבעים עליו בשעת הדין "נשאת ונתת
באמונה" ,וצריך ליתן לב ולהזהיר על זה שלא יכנסו מגמות אלו למחנינו.
וכידוע עד כמה הקפיד לדקדק מרן הח״ח זצ״ל בענינים אלו מאד ,ועאבו״ב
בציורים הנ״ל ,ובמגמות דרכי המסחר בעולם הרחוק מדרך התורה ה׳ ישמרנו.
ובודאי שהמקפיד במו״מ באמונה וכדין ,מלבד שלא יפסיד ממה שנמנע מדברים
שאינם הגונים וישרים שאינם ע״פ דרך התורה ,גם יראה ברכה מרובה בעמלו.
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אזהרת ׳כלב בבית׳ כדי למנוע גנבים

התו!.

רצז

החכמה•

I

מדור הלכה

הרב יצחק זילברשטיין
רב דשכונת רמת אלחנן ,בני ברק

אזהרת ׳בלב נושך בחצר׳ בדי להבריח גנבים
שאלה :אדם החושש מגנבים רוצה לכתוב שלט ׳כלב נושך בחצר׳
ולתלותו על פתח חצירו .למעשה אין לו כלב ,אלא שרוצה להפחיד את
הגנבים ,האם הדבר מותר?

תשובה:
לכאורה

יש כאן שני איסורים ,א׳ שקר ,ב׳ גונב דעת הבריות .והנה לגבי

גניבת דעת הבריות נאמר בתוספתא (ב״ק פ״ז ה״ג) שבעה גנבים הן,
הראשון שבכולם ׳גונב דעת הבריות׳ .ולכאורה יש בתליית שלט כזה

גניבת דעת .עוד איסור יש בזה ,והוא איסור שקר ,ויש לדון האם בכתיבה
יש איסור שקר.

והנה בשרית פני יהושע (סי׳ פ״ד) כתב שאין איסור שקר אלא כשמוציא
מפיו או מראה בגופו ,אבל כתיבה לא מיקרי משקר( .וניתן להסביר שלא
אסרה תורה מדינא רק "מדבר שקר" ,רכל שהוא רק כותב את השקר
וחבירו קןרא מה שכתב ,חשוב רק כמו גרמא שגרם לו להבין מעצמו
מתוך הכתב שנמסר לו ).וכן משמע במהרש״א בבבא בתרא טו .דאמרינן
התם שיהושע כתב את שמונה הפסוקים של ׳וימת משה׳ ,דאי לאו הכי

הא הוי שקר ,דברי ר״י ואמרי לה ר׳ נחמיה ,אמר לו ר״ש אפשר ס״ת חסר
אות אחת ,וכתיב ׳לקוח את ספר התורה הזה׳ ,אלא עד כאן הקבייה אומר

ומשה אומר וכותב ,מכאן ואילך הקב״ה אומר ומשה כותב בדמע .ומסביר
המהרש״א דלכן לא מיחזי כשיקרא ,דכולה ס״ת עד וימת משה הקבייה
אומר ומשה אומר וכותב ,וכאן מן וימת שינה שהקב״ה אומר ומשה כותב
ולא היה משה אומר ,ומשרה לא מיחזי כשיקרא שהרי לא היה אומרה

בשעת כתיבה כמו בשאר כל התורה ,עב״ד .ומשמע מתוך דברי

המהרש״א שאין איסור בכתיבת שקר.

והקשה בשרית אבן ישראל (ח״ט סי׳ קס״ו אות ז׳) שהתוס׳ כתבו מפורש
בבבא בתרא (צד :ד״ה הכי השתא) דמשעת כתיבה עבר ליה על מדבר

שקר תרחק .וכן אמרינן בכתובות יט .רעדים החתומים על השטר עוברים
על איסור שקר.
ונראה שאף אם נאמר שיש בזה איסור שקר מ״מ במתכוון להצלת
ממונו מותר ,דאמרינן בנדרים בז :נודרין להרגין ולחרמין ולמובסין שהיא

תרומה ,אע״פ שאינה תרומה .כדי להציל את ממונו .ויש להסביר הטעם
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בזה דעפ״י הלכה אין זה בכלל איסור שקר כיון שאינו בא להפסידו

ולעשות לו עולה ,ורק משום טומאת השקר וענין מוסרי יש כאן ,ובמקום
שיש תועלת ושמירת ממונו לית לן בה.
ואע״פ שיש לחלק מהך דנודרין להרנין שאינו משקר אלא לגנב ,אבל
הכא הרי משקר וגונב דעתן של כל הבריות ,מעינו בגמרא ביבמות קטו:
שהמוצא כלי וכתוב בו תרומה הרי זה חולין ,שאני אומר לפנחיה
שבקיה ,כדי שלא יקחוהו .ומיהו מהתם אין ראיה ,כיון דמיירי שבאמת
היה מונח בו תרומה ,אלא שפינהו ולא גירד את המילה תרומה .וכן יש

לדחות את הראיה מנודרים להרגים ,דהתם ודאי שהולך להפסיד את
הממון ,אבל הכא ספק אם יבואו גנבים.
ויש להביא ראיה שמותר לכתוב שקר כשמבקש להציל ממונו ,אף
כשאין ודאות שיהיה לו הפסד ,מהא דאמרינן בבבא קמא קג .הלוקח

שדה בשם ריש גלותא אין כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי ...
פשיטא ,מהו דתימא מצי אמר ליה מידע ידעת דאנא לנפשאי שקילנא,

ופחניא בעלמא הוא דקבעינא [פירש״י להצלה נתכוונתי ,שאם יצאו
עסיקין אראה להם שהוא של ריש גלותא ,וכתוב לי שטר אחר בשמי

שלא יבואו היום או למחר יורשי ראש הגולה לתובעה ממני] ,הרי דמותר
לאדם לבקש מהמוכר שיכתוב בשטר שמוכר את השדה לריש גלותא
כדי להמלט מעסיקין ואין בזה איסור ,ואף שאין העסיקין נזק ודאי .ולכן
נראה שאין איסור שקר בכתיבת כלב נושך בחצר ,כדי להציל את ממונו.

וכן נראה שאין בזה גניבת דעת הבריות ,כי הדוגמא המובא בתוספתא,
כשמסרב בחבירו לארחו ואין בלבו לקרותו ,והמרבה לו בתקרובות ויודע
בו שאינו מקבל .והמפתח לו חביות שמכורות לחנוני וכד דברים אלו
העושה אותם מכוין לגנוב את דעת חבירו כאילו עושה לו טובה ומטרתו

היא שחבירו יגמול לו כחסדו והוא למעשה שום חסד לא עשה עמו ,דבר
זה נחשב לגניבה ,ואף על פי שלמעשה אינו גונב בכ״ז שם גנב עליו שגונב
דעתו כדי שייטיב לו .אולם בענינינו אין בעל החצר מתכוין לקבל גמול

ממישהו וגם לא יקבל אלא מסיר מעצמו נזק מהגנבים ,בזה מסתבר
שאין איסור .והדרך הפשוטה היא לכתוב ׳כלב נושך׳ ולהשמיט תיבת
בחצר.

------------------------------------------ ---------------------------------------------

במקום שיש לחשוש שגם העניים ימנעו מלבא
שאלה :כשחושש מגנבים ,שמותר לו לכתוב על הדלת ׳כלב נושך׳
וכנ״ל ,האם יש לו להמנע מלעשות כן ,כי מחמת כן גם העניים ימנעו

מלדפוק על הדלת?

תשובה:
איתא במס׳ בבא בתרא ז :כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר .רבן
שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער ,ופירש״י
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חולין פרק שביעי ניד משה

כמ״ש החו׳

דגיד הזה

ד״ה נאמנין
לומר חלב דעלחא
ר״ל דאי אחלב
ומשני דה״ק דר״מ דהוא ת״ק דמתני׳ אמר דאין נאמנץ דבימיו היו רגילין
במגהגא דר׳ יהודא דלא בעי חמימה ור״מ סובר במי חסימה ולכך
לא מהימני וחכמים היינו ר׳ יהודא וה״ק כמו בחלב כאמנין דישראל
קדושים ימחמטי ה״נ בגיד נאמנין דא״צ חמימה ומהימן דאי מקילין
בחסימה ’שפיר עבדי דלא בעי חמימה ורבי שסחם דהלכה כחכמים
דנאמנין היינו בתר דאגשויה לדר״י והוחזקו כ״ע כר״מ דבעי חמימה
ומש״ה גאמנין כמו בחלב דבעי חמימה ואפ״ה גאמנין כמ״ש הרימב״א
והבאתיו בסמוך ה״ה ג״ה ומחטמין בכ״מ שהוא ועיין י״ד סי׳ ס״ה ובמתני׳
מ״ש שם יע״ש מ״ש מזה ובת״ח כתב עלה דהך מדלא אמר חסורי
מחסרא ש״ח שאיו מגיי^שנה כיון דר״מ אמר אק גאחנין על גיד כ״ש
חלב דאיכא מירחח ותמיר איסורא ורבנן הוצרכו לומר דנאמנין אף על

החלב יע״ש זה יוצדק למ״ש הריטב״א דבחלב

יש

בהן מעם וזאת יש ליישב דממכר אין ראיה דאימא דמונר
תנא סובר
חון מדמי איסור שבו דשרי בכל איסורי[ ועיין בפרט זה בפר״ח א״ח סי׳
תס״ז ס״ק י׳ בתרנגולת מם חמה וכ״ש כאן ומתכבדו לא שייך במכר
משא״כ במתנה יכמ״ש :שם אלא במקום שמכרחין והיום לא הכריזו
כפירש״י שלימה נמי לא לישדר טכ״ל קשיא ל• לשם סברא דהשתא דלא
הוה ידע חתוכא דטתי מידע יריע הוה ליה להקשות איפכא בין שלימה
וחתוכא לישדר ליה דלא אתי ישראל למיזבן ולמיכל בלי ניקור שיסבור
שגוי חתיך ליה ולא ישראל וחתוכא אמאי לא לישדר וצריך לומר דמ״מ
משוס קלי הדעת שאין מדקדקק וסוברים שישראל חתיך ליה וניחר להירך
מש״ה חתוכא לא לישרר ועיין בחמשי רשב״א ז״ל מ״ש כחן בזת:

הא

דאמרי׳ בכולא סוגק מקום שמכריזק או אין מכריזק הוא כן דמן
הסתם מותר למכור בשר מן הנכרים במקום שרוב מנחים ישראל דנבילוח

איכא מפי מידחא מגיד

וטריפות לא שכיחי ואזלי׳ בתר רוב׳ אלא דא״כ היו מפסידי! המרישת
דתו לא היו רשאין למכור לכותי שמא יקח ישראל ממט דאזלינן בתר

שולח אדס ירך לנכרי וג״ה בתוכו מפני
טירחא כמו בגיד יע״ש:
שמקומו ניכר עכ״ל נקיט שולח ולא אמר מוכר י״ל בג׳ פנים או דאשמעינן

רובא ולכך נהגו במקו׳ א׳ שבאותו יום שהיה טריפ׳ הכריזו ובאותו היום

הוה כ״ש

דחמיר איסורי׳ ג״כ משא״כ

לתום׳ דכתבו

בחלב לא הוה

טשנה

דג״ה מותר בהנאה כדמסיק פסחים כ״ב ע״ב מהך מתני׳ וכמ״ש התום׳
לקמן צ״מ דעכו״ם אין נותן מעות יותר בשביל הגיד שיש בי יע״ש וא״כ
אי הוה חנן מוכר לא הוה ידעינן דמותר בהנאה ולכך חנן שולח דגוי

מתכבד יותר כשהוא שלם כמ״ש התו׳ שם ד״ה והלכתא ודוקא מתנה ולא
במכר דאין הגוי נותן מעות יותר בשביל הגיד כמו שאבאר שם דבמכר
אפילו שלימה מותר למכור אף אי אסור בהנאה או דאשמעינן שולח ירך

ומסתמא

הוא בביתו אפ״ה דוקא שלימה אבל חתוכה לא גזירה

שמא
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מה לו בפני ישראל חבירו משא״כ אי הוה תנן מוכר דמסחחא הוא
באטליז כמו שנאמר לקמן בברייתא מפני ב׳ דברים אין מוכרין ועיין
ברש״י לקמן ע״ב דפשימא דחתיכה אסור דמצוק שם הרבה ישראלים דישראל
יקנה ממנה שיראה ישראל שהירך מבהמה כשירה ויאכל עם ג״ה כסבור
שניטל גזה או דאשמעינן אף במתנה איכא גניבת דעת וכתי׳ הג׳ שאמר
בגמרא דל״ת דוקא במכר שייך גניבת דעת ולא במתנה וכבר יש מי שסובר

כן קמ״ל דלא ועמ״ש לקחן
הכותי מתכבד כשהיא שלימה

בהנאה כן משמע מדרישה סי׳
מ״מ מותר למטר ירך לנכרי

וטה

שכתבנו דוקא במתנה
בגמרא שם:
לא מכר אף שליחה שרי אף אי ג״ה אסור
ס״ה ס״ק י״ח וז״ל ויש איסרק בהנאה
דאין נותן מעות יותר בשביל הגיד אלא

על דבר שיש בו טעם אבל לשלוח מתנה אסור כשהיא שלימה תוספות
עכ״ל הרי בהדיא דוקא במתנה ולא במכר אף כשהוא שלם אק נותן יותר
מעות יעמ״ש דף צ״ט ע״ב:

גמרא

חתוכה נמי לישרר ליה ופירש״י ז״ל דירו
(דף צי ע״א)
שלימה משמע ולא ידעגא אמאי לא כפשוטו
דתנן מפני שמקומו ניכר שוב מצאתי להרשב״א ז״ל שכתב כן בפי׳ על
דברי רש״י ורש״י אפשר דסובר מפני שמקומי ניכר אין ראיה דאימא אפילו

חתוכה שרי לשלות דניכר בקל ויוכל להכיר אם ניטל הגיד או לאו ודוחה:

<ראיתי

להת״ח שכתב .פירש״י ירך שלימה משמע דאל״כ הוה לומר שולח
בשר לטכו״ס ומיהו קשה דלחא אגב אורחא קמ״ל כו׳ ועוד נראה לפרש

אף

שמדינא שרי ובמקום א׳ לא הכריזו ונהגו שלא
לא היו לוקחין מק
ליקח בשר מעט״ם חף דמדינא שרי כדי שלא יפסידו נבילו׳ ימרישת
שלהן דאם היו לוקחין מעכו״ם לא הט רשאין למכור לעכו״ם וכדכתיבנא
וכל זה אף לרב דאחר לקמן בשר שנתעלם מן העין אסור מ״מ נמצא
ביד נכרי מותר כמו דמסי׳ לקמן יע״ש ועי׳ ריטב׳א ז״ל ובתו׳ לקמן צ״ה
ד״ה ובנמצא דהס כדברי הרימב״א ומשני ואבע״א במקום שאין מכריק
ה״ה במקום שמכריזין והכרחו כמ״ש חדא חינייהו נקיט כאן בזה:
ע״ש ואבע״א במקום שאין מכריזין גזירה שמא יתמה בפגי ישראל אחר
וחבע״א דגניב לדעתיה עכ״ל רצה לומר במקום שאין מכרחין וחיתוכא
דגוי אין ניכר אפ״ה שלימה משדד דליכא למיגזר מידי דאי נותן לו בפני

ישראל הא קחזי ליה שאין מנוקר ואף שאח״כ חתך ליה גוי ידע הוא דגו*
חתיך ליה ואי אין טחן בפני ישראל לא מזבק מיניה דבמקום שאק מכרחין

הוא ואבעית אימא במקום שאין מכריזין ולא גזריגן שמא יתמה כפני
ישראל אחר אלא דגניב לדעתי׳ וכפירש״י ז״ל דלישראל אוהבו שנוטל הגז
עד שהוא ראוי לעצמו כו׳ .והא דמשני שמא יחגגו בפני ישראל ולא משני
דאיירי בנותן לו בפני ישראל דשילח ירך לכותי משמע מביתו דשם אק

רואין ומש״ה אמר גיירה וכמ״ש במתני׳ והנה לפי תי׳ אמצעי דאיירי כאן
מכריזין נקיט גוי לרבותא דאפ״ה חתוכה לא דאף דלא אתי למחבן שמא
יתמה בפגי ישראל ולתי׳ ראשון נמי אשממינן רבותא דאף לכותי שלימה

לישדר דחיתוכ׳ דגוי מידע ידיע ולא חיישנן דחתיך לי׳ הנכרי וכסבור
ישראל שניטל גידה ולתי׳ הג׳ דגניב לדעחיה פשיטא דלא שיץ זה
בישראל דבישראל מטמא אחרינא איכא דיאכל .הגיד בלי ניקור ואפילו
גוי דליכא למיחש למזי ובמקום שאין מכריזין דלא אחי למחבן מיניה
אפ״ה חתוכא לא דגניב לרעתיה .ומפ׳ הרימב״א ז״ל דישה טון רש״י
דודאי איכא גניבת דעת דאי לאו שהוא אוהט למה היה ליטול הגיד טפי
היה לשלוח כשהוא שלימה שימה הגוי משומן וגיד מ׳ אלא שהוא אוהט
ביותר ותקנו עד שיהא ראוי לעצמו ונתן למכרי יע״ש :גטרא יהכא ליה

במר דשחוטה ואיקפד כו׳ הא

דלא מביא ראיה מברייתא לקמן דתנא

אלא ודאי הא

בהדיא א׳ מפני שמתעהו תי׳ הרימב״א ז״ל בחדישיו דה״א במכר שייך

דשלימה מותר חלחא דפשימא הוא ולדיוקא צריך ואפילו עכו״ם עכ״ל
הנה לפי דעתי ז״ל מקומו ניכר אין ראיה וקא דאיק ליה מדתנן לגוי ולא
לישראל .ומזה נמי אין ראיה דאשחעינן מובא דג״ה מותר טמאה כדמסיק
בפסחים ואילו לישראל לא מוכח דישלי׳ הגיד אלא אף לגוי דיאכל הגיד
או ימכור אפ״ה שרי לשלוח דג״ה מותר בהנאה וא״כ אין ראיה ואין

גניבת דעת שנותן דמים לכך מייתי ראי׳ משמואל דאף במתנה שין
גניבת דעת עכ״ל וקשיא לי דאכתי ממך ברייתות לקמן דתניא ר״מ
אומר אל יסרהב ברייתות מובא דמייתי חלמודא הוה נאתויי ואק קישיא

דע״כ דיוקא אתי לאשמעי׳ דאל״כ לא שמעינן

בישראל

לומר דאי הוה תנן לישראל נמי מוכח דג״ה מותר בהנאה דמתכבד מפי
כשהוא שלימה כמ״ש התו׳ לקמן צ״מ ע״ב והבאתיו דא״כ אכתי לא מוכח

חתוכה לא דרבותא אשמעינן אף שלימה דמתכבד הגוי יותר אפ״ה שרי
דג״ה מותר בהכאה ומיהו ז״א דא״כ ליחני בישראל אלא לדיוקא איצמריך
חתוכה לא ועוד דאי הוה חנן חתוכה נמי הוה מוכח דגיד משה שרי
בהנאה דבמכר אין הגוי נותן מעות יותר בשביל הגיד אבל במתנה ודאי
מעמיק לו טובה גס על הגיד :עוד נראה לומר דידאי האי תנא סוכר

יש

בגירין בנ״ט דסיפא דמתני׳ ירך שנתבשל וכדאמר ר״פ ט׳ וכיון שכן
אף במכר אי הוה אסיר בהנאה הוה אסור לחכור דגוי נותן מעות מפי
בשביל הגיד דע״כ לא כתבו התום׳ לקמן דגוי אין מחן מעות יותר אלא
למ״ד אין בהן מעם וכמ״ש דאק נותן אל על דבר שיש בו טעם חשא״כ
לח״ד יש בהן מעם ולפי זה מ״ש לעיל דהכי חנן שולח דאשחעינן דשרי

בהנאה אבל כמכר אי הוה חנן לא שמעינן דשרי בהנאה וז״א כיין דהאי

דישראל שאני ומש״ה מברייתא דאין מוכרין דטתן דמים חש״ה מביא
משמואל :ובתו׳ ד״ה טריפה כו׳ ויתמה בפני ישראל אחר וי״ל וכו׳ליכא

למיחש שמא יקנה ממנו ישראל

להו לומר דלהך תירוצא דגניב
ישראל וכמ״ש לעיל וכן כתב
גזירה כו׳ וא״כ שפיר מייתי

דיחוש דלגנוב דעתו אמר כן מכ״ל ולא טחא
לדעתיה לית ליה נזירה שמא יתמה בפני
הרשב״א בחדושיו דלהן תירוצא לא ס״ל
ראיה משמואל דאסור לגנוב דעת הבריות

דמ״מ קשיא להו דאמאי לא דחי וכי מכללא מאי דמשוס שמא יחננה בפני

ישראל ט׳ ויותר נראה לומר דהתוס׳ סברי דמך
אהדדי דה״ק אבע״א במקום שמכריזיז ואפ״ה

מידע

ג׳ תירוצים לא פליגי

שליחה לישדר דחיתונא

תיירי

במקום שאק מנרחין וגזירה
ידיע ואבע״א דמצי גמי
דכותי
שמא יחננה בפני ישראל מש״ה חיתוכא לא ואבע״א דגניב לדעתיה והוה
אי כמו נמי ורצה לומר בלאו מטמא דשמא יתמה נמי אסור בחיתוכא
דגגיב לדעתיה כשמואל והוקשה להם שפיר היכי מייתי ראי׳ משמואל שמא
משוס דאסור לגנוב דעת איקפד וחרצו דאי מותר לגנוב ליכא למיחש

שמא

יחננה

בפני

ישראל דישרתל
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יאמר

יאי

דלגמב דעתו אומר ק
דא״ר

קשיא

ראש

חולץ פיס שביעי ניד הנעה

דא״כ מה קאמר ואבע״א במקום שאין מכריזין ושמא יחננה כפני ישראל

אלא סיפא קשיא אמאי לא חני מפגי ב׳ דברים אין נותנין להם טריפות

יהא ישראל סובר דלגנוב דעתו אומר כן ועיקר תירולא הוה דגניבת דעת
אסור וגזירה שמא יחננה בפני ישראל אחר א״כ הול״ל הכין גזירה כו׳
ואסור לגנוב כו׳ וי״ל דגזירה שמא יתננה לו בפני ישראל אחר ואותו ישראל
יודע שכשירה היא שראה שישראל זה שחט אותה ונמצאת כשירה ולכך
נזרינן משא׳כ בשמואל דבאמת טריפה היתה ויחוש ישראל דלגנוב דעתו

א׳ שמחעהו וא׳ שימכרנו לישראל אחר ואפשר דאשמעיק אף במכר שייך

עוד

אבאר לך לתיררן
אומר כן שהוא כשר אי גניבת דעת מותר אלא דאסור:
ראשון במקום שמכריזין ולתי׳ ב׳ משוס גזירה א״כ דוקא בירך מבהמה כשירה
אסור לשלוח לכותי שיקח ישראל ויסבור שניטל גידה אבל בהמה טריפה
מותר לשלוח לו תיתוכא שלא יקנה ישראל ממנו ולית לן בה אבל להתיר׳
הג׳ משום גניבת רמת אף טריפה לא לישדר בחתוכ׳ ומיהו שלימה משדר

ליה בסתם אס נאחר בסתם איהו דקמטמי אנפשיה משום דהגוי בעצמו
יאמר אפשר דטריפה הוא וליכא גניבת דעת אבל חיתוכא יאחר הגוי

למה טרח ינטל גיד והלא טיב היה שיהנה מגירה ושמנה וע״כ יסבור
שכשירה ואוהבו ביותר ותיקן שיהא ראוי לעצמו ובשלימה איהו דקמטעי
אנפשיה כמו שאבאר לקמן אי״ה .ובזה נמי א״ש דאיכא מרבווחא דסברי
וגניבת דעת לא שייך אלא בנבילות וטריפות דהם בחזקת מסוכני׳ ואינם
בריאים ורוצה הגוי בנשירה יותר ולא בניטל גידה דמה אהני ליה לכותי
שהוא ראוי עד לעצמו ועיין ברשכ״א וריטב״א ז״ל יע״ש ועיין בת״ח
וכיבטיק למימר לקמן אפ״ה א״ש דגניבה לדעתי׳ ובטריפה מיירי ושפיר
איכא גניבת דעת וכדכתיבנא ודוחק לומר דמתני׳ בטריפה מיירי ולא

והנראה

בזה דאף
בנשירה גס הגמרא דגניב לרעתיה היה לפרש:
^ןאשריק במכר אין מוכרין נבילות וטריפות לכותי דהס אינם בריאים
<

וסיכרם אבל בנשירה שסובר בניטל גידה ליכא גניבת דעת התם ה״ט
רמה מהגי ליה לכותי שטורח עד שיהא ראוי לעצמו ועוד שהכותי יאמר
לישראל חבירו מיקרו ואם לא איחרמי

ליה למכור

לישראל מוכר לגוי

אבל במחנה שייך שפיר גניבת דעת אף בנשירה אס הכותי סובר שניטל

שם

תנו רבנן שולח אדם
גידה והוא לא נטל וכפירש״י ד״ה משוס כו׳:
ירך לחבירו שלימה נו׳ הא ברייתא צרינה עיונא ודקדוקא רבה ונבר
האריכו הס ז״ל בניוג׳ זאת הברייתא ולא הי ,הזמן גורס ואי״ה בי״ד

אאריך וכאן אכתוב בקיצור הגה אמר שולח ירך לחבירו ובעכו״ם כו׳
דיקא מביתו דליכא למיגזר משוס רואין ובמוכר באיטליז אין מוכרין שמא
יראה ישראל חבירו דבאיטליז מצוין הרבה ישראלים וכשירש״י ע״ב ויסבור
שכשירה מכר לו דאסור לגטב דעת וא״כ ודאי כשירה היא דאל״כ הוה
להודיעו שטריפה היא כשיטת רש״י ז״ל לקמן ע״ב דאף בסתם איכא
גניבת דעת ולשיטת התוספית ד״ה אמר אביי דוקא במפרש שייך גניבת
דעת וחיישיק נמי שמא ימכרנו לישראל העומד אצלו בשעה שמוכר
הישראל לעכו״ם .והדר תני סיפא מפני ב׳ דברים אין טתנין דינר ליקח
א׳ מפני האגסין וא׳ שמוכרין נבילות ר״ל שמוכרין לו בתורת טריפה דלינא
גניבת דעת וזה לפי המסקנא דרב אשי לקצון וגקיט סיפא אין מוכרין
נבילות וטריפות ולא נקיט ירך גופא דעסיק בה וליתני דאין מונרין ירך
חתוכה למכו״ם באימליז אף במקום שאין מכריזין דמציין ישראלים שם ויהח

{לישראל
»
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ממנו ואם נאמר דלא שייך גניבת דעת אלא בנבילות דוקא ולא
גיד הנשה דמה אהגי ליה שראוי לעצמו כיון דלכית* שרי גיד א״ש דנקיט
נבילות וטריפית מפני ב׳ דברים א׳ שמחעהו נקיט לה ואם נאמר דבגיר

נמי שייך גניבת דעת

אפ״ה י״ל

דוקא במתנה שייך זה דאי לא היה

גניבת דעת דיש

מקום לומר דוקא במתנה

הוא דשייך ועיין יו״ד סי׳

ובפירש״י

ד״ה אין מוכרין טריפ׳ לעכו״ם
ס״ה ושם אאריך בה בעזה״י:
בסתם אא״כ הודיעו במקום שאין מכריזין כו׳ עכ״ל מ״ש בסתם הוא דעתו
ז״ל בשמעחין דאף בסתם איכא גניבת דעת ומה שפירש במקום שאין
מכריזין לכאורה הוא אוקמתא דר״א דאמר מצעתא נמי באין מכריז,
איירי ובמוכר באיטליז אסור שמא יראה ישראל חבירו דהרבה ישראל

מצוץ באיטליז ולא ישמע מהטבח שהוא טריפה ויקח ממנו ואף דבמקים
שאין מכריזין הוא ע״כ יאמר הישראל דכשירה היא דאי טריפה היאך
גניב לדעתי׳ דאסור אלא כשירה היא דקת ממנו אמנם מ״ש דהכי מוקי
לקמן קשה דמשמע דוקא כה״ג מיחוקמא והלא במקום שמכריזין ואירע
אונם פשיטא דמיחוקמא טפי דאין מוכרין להם ׳*נבילות שמא ימכרנו
לישראל אחר ונראה דפשטא דנרייחא משמט דוקא בסתם אסור הח
בהודיעו שרי מדכייל בהדדי א׳ שמתעהו וא׳ שימכרנו לישראל אתר
וגניבת דעת בסתם הוא דאיכא וה״ה שמא יחזור וימכרנו דוקא בסתם
הא בהודיעו שרי וע״כ במקום שאין מכריזין או במכריזין והיום הכריזו
דאי נאירע אונם א״נ אף בהודיעו אסור למטר טריפות שמא יקח ממנו
ישראל שלא היה באיטליז ולא שמע כלל מזה ולכך פירש״י ז״ל מה דפשטא
דלישנא משמע כדרכו בכל המקומות ומיהו לאביי ורנא ע״כ במקים
שמכריזין והיום אירע אונס שלא הכריזו כדלקמן בשממתין .אבל אין
לטעות ולומר שמ״ש רש״י במקום שאין מכריזין הוא פי׳ על דבריו

הראשונים שכתב דאם

הודיעו שרי דתו ליכא גניבת דעת ועל זה כתב

דנמקום שאין מכריזין או במקום שמכריזין והיום הכריזו דמי ביקש זאת
מידו עד שהוצרך לפרש כן ועוד דלישנא דהכי מיתוקמא לקמן אינו
משמע ק ועל כן נראה לי לפרש כמ״ש בסמוך:

(ע״ב) גמרא

אמר מר בעכו״ם בין חתוכה ושלימה א״צ שיטול ג״ה
כו׳ חתוכא אמאי לישדר נו׳ עכ״ל כפי הנראה מסתימת
דברי המקשה דלא סנירא ליה הך הירוצא דגניב לדעתיה דבמחנה לא

שייך גניבת דעת רק במכר כדחגן בברייתא א׳ מפני שמתעהו כו׳ וההיא
דשמואל כדדחי לעיל אמאי תשהה איסורא או כפירש״י לעיל דפייסי׳
למברא חן לו בשכרו ולא בחנם נתנה לו ומש״ה איקפד דלא כמ״ש
הריטב״א ז״ל בחרישיו דהא דמייתי משמואל ולא מברייתא דאיכא למימר

שאני מכר כו׳ וא״כ ההיא דשמואל פייס'׳ בחנם מיירי וא״כ פריך שפיר
חתיכה דלמא אתי למיזבן מיניה ישראל חבירו שהרי רנינו קדיש אומר
כן במתני׳ שלימה אין חתיכה לא אלמא חיישיק שמא יקח ישראל ויאכלני

בלא ניקור משים קלי הרעת הוא דחיישיגן כח״ש הרשב״א בחדושיו ובי״ד
סי׳ ס״ה אכתוב מזה משא״כ לחירוצא דגניב לדעתי׳ איכא למימר
דלעזלס לא חיישיק שמא יקח ישראל תכירו ממנו ויאכלנו בלא גיקיר
דיסבור שלא השלים הניקיר ודוקא לישראל תכירו אסור לשלות ירך
חיחוכ׳ דיסבור שניקר מכל וכל דאל״כ הוה ליה להודיעו כיון שיוצא מתחת
ידו חתוכה משא״כ בנכרי לא שייך זה דיסביר חבירו שלא השלים הניקור
כיון שמוכר לעכז״ם מה בכך ולפ״ז איירי כילי סוניא במקום שמכריזין

ולא הכריזו ומצעתא איירי שלא הכריזו דאירע אונס ומש״ה אין מוכרי!
ורישא אף שלא אירע אונס או שאירע אונס שרי ומיהו סיפא ע״כ
איירי במקום שמכריזין והכריזו דמוכרין בהודעה דליכא למיחש שמא יקח

אוהבו הי׳ שולח לו שלם דמתככד בה טפי נמ״ש הריטב״א והבאתיו
לעיל מל מ״ש רש״י ד״ה ואבע״א דגגיב לרעתיה אבל במוכר באיטליז
לא שייך זה דטימר אמר העכו״ם הישראל מנקר הבשר משום ישראל

ובפירש״י

וט מיתרמי ליה מט״ם מזבין ליה ולינא גניבת דעת ומש״ה נקיט נבילות
וטריפות ולאינך שיטיא לקמן דמצעתא במקום שמכריזץ והיום אירע
אונס שלא הכריזו צ״ל הא דחגי ברישא שולח ובמצטתא סובר ב׳ פנים

ובד״ה

או במחנה ליכא גנ״ד ומש״ה שרי תיסוב ,לשלוח

לו ולא במכר וסיפא

דוקא במכר איכא גניבת דעת או דמש״ה נקט שולח לאשמעינן דג״ה
שרי בהנאה זז״א דהא מדנקיט לישראל שלימה שמעינן דנ״ה מותר

בהנאה וא״נ למאן דסבירא ליה במתנה נמי שייך גניבת דעת וע״כ רישא
או בהודיעו לו לטכו״ם דניטל גידה או דבגיר לא שייך גניבת דעת
וכדכמיכנא לטיל דמה אהל ליה לנכרי שנטל גידה ודוקא נבלות וטריפות
דהם בחזקת חולים מקפיד טכו״ם ולא בניקור א״כ קשה מ״ש רישא

ד״ה
ממנו ישראל אחר כמה שכתבנו לעיל בסמוך יע״ש:
גזירה שמא ימכרנו בפני ישראל אחר וזה הרואה לא שמע מן הטבח
שטריפה עכ״ל ר״ל דע״כ יסבור שכשירה היא דאל״נ איך מוכר לו בסתם
אינהו
לשיטתיה דאף בסתם אסור לגנוב דעת כמ״ש לעיל:
דקמטעי אנפשייהו דלא שיילי אס כשירה או טריפה עכ״ל צ״ע דהא
לעיל ד״ה אין חוכרין טריפה לעכו״ס בסתם אא״כ הודיעו שהוא טריפה

וכאן כתב להיפך דוקא במפרש אסור דאיכא גניבת דעת אכל בסחס_לא
ומה שמקשה מהא דאמריק איגהו קמטעי אנפשי׳ דמשמע ודאיגסתסשרי
לגטב דעת הבריות אבאר בי״ר באורך־ד־
ס

גמרא

אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסיר וכתבו
(ח* צדי )O
התוספות ד״ה אמר רב דחומרא בעלמא
הוא והיינו ברוב טבחי ישראל דמדינא שרי דאזליק בחר רובא אלא

דגקיט שולח וסיפא מוכר ורישא י״ל דגקיט רבותא אף במתנה דיש גניבת
דעת בחתונה אפ״ה שרי דלא אהני ליה בגיד שניקרה עד שראוי לעצמו

היה ובודאי במניח בשר בביתו ומגיח במקום שהניחריומצאו כן בוראי

דמימר אמר שניקרל׳ בשביל ישראל

לחוש לעורב דלא מתזידנן איסורא

דנמונר לא הוה שמפיק זה נמ״ש לטיל

דחיישיק שמא הביא עורב ממקום אחר ורובא

תומרא בעלמא הוא דמהינא חיתי

דטלמא נבילות וטריפות

ואפילי
ראש יוסף  -חולין תאומים,

יוסף בן מאיר עמוד מס  200הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קכז

חידושי

מכריזין ,וטעמא דחתוכה לא לישדר ,לאו משום
דאתי למיזבן מיניה כלל ,אלא איסורי משום
דגניב דעתו דא״י .ופירש" ,ז״ל  252כי א״י סבר
שישראל הזה ששולחו לו אוהבו מאוד כיון
ששלחו ליה דורון ,מה שכבר טורח בו ישראל
לנקרו לאכילתו .ויפה כיון ז״ל דהא ודאי אי לא
האי טעמא יותר היה רוצה אינו יהודי שישלחנו;
שלמה שיחנה בגיד ושמנו .283
כדאמר  254שמואל אסור לגנוב דעת הבריות
ואפילו דעתו של א״י .וא״ת מה הוצרך להביא
שמואל בזו ,דהא תני׳ לה בהדי׳ במתני׳ דלקמן
אין מוכרין נבלות וטריפות לאינו יהודי מפני
שמטעהו .ולא סגי׳ דלא הוי ידעי׳ לה לההיא
מתניתא דהא סוגי׳ דגמרא הוא דההיא דרבינא
ורב אשי .וי״ל דאי מההיא ה״א דוקא במכר כי
התם שא״י נותן דמים  ,288אבל בדורון אין בו
משום גניבת דעת לגבי א״י ,קמ״ל דשמואל דאף
בזו אסור לגנוב דעת הא״י ~|288ואי0ור גניבת־

הריטב"א

קכח

ממון .ובתוספתא דב״ק  282איתא שלשה 283
גנבים הם גדול  284שבכולם גונב דעת הבריות.
והא דשמואל לאו בפירוש איתמר וכו׳ עד
תרנגולת טריפה הוי ויהבה ניהלה בסך 288
דשחוטה .ויש גורסין  288במר שחוטה ,כלומר
במקום שחוטה ,והכל אחד .ואמרי׳ וכי מכללא
מאי ,ומהדרי׳ למ״ד תרנגולת טריפה הוי ,קפדי
משום דאמר ליה אמאי תשה׳ אסורא .והקשו 287
בתו׳ אמאי נקיטי דקפדי מהאי טעמא ,נימא
דקפיד שמא נתנו לו בפני ישראל ואכיל מיניה,
כיון דשמע דיהבי׳ ליה בתורת שחוטה .ותירצו
דא״כ  288הא ש״מ דאסור לגנוב דעתו של א״י,
דאי לא מנא ידעי אותו ישראל שזה הנותן לא״י
קושטא קאמר ולא גניב דעתי׳ דא״י.
ולמ״ד אנפקא א"ל  289אנפקא חי׳ משמע .פי׳ 270
וכל קפדתו של שמואל לא היה אלא לפי
שהעבירו על דעתו ,שאמר לו ליתן אנפקא חי׳
ויהיב לי׳ מזיגא.

דעתו של א״י כתבו קצת רבותי׳ בשם בעלי
ומפני שני דברים אמרו שאין  271מוכרין נבילות
התום׳ ז״ל  287שהוא ,איסור תורה  258דנפקא לן
וטריפות לא״י  .272פי׳ רש״י ז״ל  273אפי׳ בסתם.
מדכתיב  280לא תגנבו ולא תכחשו וגו׳ .וכי
ובתום׳ פירשו  274שאין מוכרין אותו בסך
כתיב בסיפא דקרא איש בעמיתו ,דממעט אינו
שחוטות אבל בסתם מותר ,דסתמא בחזקת
יהודי ,ההיא דלא תכחשו ולא תשקרו קא<
טריפות זבני להו .וכן עיקר כדבעי לפרושי
במקום שאין חילול השם בדבר  .26°ודייקא נמי  /לקמן בשמעתין בס״ד .278
דלא כתיב מעמיתו או לעמיתו ,והיינו נמי דיהבי׳ /

אנהתא בלא תגנבו .ואע״ג דלא אשכחן גניבה | [צד ,ב] אמר אביי אין רישא וסיפא וכו׳ רבא
סתם על גניבת דעת 'אלא לשון גניבת לב ! ,26אמר כולה במקום שמכריזין ובו׳ .הני תרי
בכאן נכתב לא תגנבו סתם לכלול אף גניבת
אוקימת׳ לחדא ענינא סלקי .אלא דאביי הוי
 252בד״ה
בתוה״ב שם סב ,א ועיי׳ בבד״ה שם.
משום .וכ״כ הרי״ף והרא״ש וכ״ה בחי׳ הרא״ה ובתוה״ב
 254לפנינו:
 253ב״ב בבד״ה שם.
שם ובר״ן.
 256אמנם
 255כ״כ בחי׳ הרשב״א.
דאמר.
בחי׳ הרמב״ן והרשב״א והרא״ש כ׳ דלא חיישינן
במתנה לגניבת דעת ,וההיא דשמואל דפייסי׳ לטבורי׳
כעין מכר הי׳ .ועיי׳ בראש יוסף שהק׳ לד׳ רבינו
דהו״ל לגמ׳ לאתויי ברייתות ז־גמ׳ דלא איירי במכר
כגון הא דר״מ אל יסרהב אדם וכו׳ .ותי׳ דהו״א דזה
רוקא בישראל וקמ״ל דאפי׳ בגוי .ועיי׳ לקמן הע׳ .258
 257כ״ה ביראים השלם סי׳ קבר ובסמ״ג ל״ת קנה.
וכ״כ בקרית ספר פי״ח מהל' מכירה מדנפשי׳.
 258ועיי' בסמ״ק סי' רס״א שאינו אסור אלא מדרבנן.
וכ״ב הב״ח בדוו״מ סי׳ רכח ד״ה ואף אם .ועיי' בעבודת
המלך פ׳יב מהל׳ דעות• ה״ו שב׳ דגם דעת הרמב״ם
משמע דהוי רק מדרבנן ולכן לא הביאו בסהמ״צ.
ודייק שם עוד בעבוה״ט מדברי היראים שב׳ דגניבת
דעת הבריות שייך במידי דממון ,ומשמע דדוקא בכה״ג

הוי •איסור דאורייתא ,אבל בלאו מידי דממון לא הוי
אלא מדרבנן .ולפי״ז יש ליישב קו׳ הראש יוסף (הע׳
 )256מדוע לא הביאה הגמ׳ ברייתא דמסרהב במקום
[דברי שמואל ,דאילו ברייתא זו לא איירי במידי
ודממון והוי רק איסור דרבנן ,ושמואל קמ״ל איסור
דאורייתא וזה דוקא במידי דממון כההיא דפייסי׳
 260ב״ק קיג ,א.
 259ויקרא יט ,יא.
למבורי׳.
 261עיי׳ באצ״ת ע׳ גנבת דעת הע׳  8שהק׳ שהרי
מצינו לש׳ גניבה על גניבת דעת בבראשית לא ,כז
 262פ״ז ,ה״ג.
ותגנב אותי ופרש״י גנבת את דעתי.
 263כ״ג היראים והסמ״ג שם .ולפנינו :שבעה ,וכ״ה
בתוספת ראשונים 264 .לפנינו :הראשון 265 .כ״ג
 266כ״ה לפנינו ■ובפרש״י ובחי׳
בתוה״ב שם.
 267ד״ה טרפה וכ״ה בתום' הרא״ש*
הרשב״א.
 269לפנינו נוסף :לאשקויי.
 268צ״ל :דמ״מ.
 272לפנינו:
 271לפנינו :אין.
 270כ״פ רש״י.
 274לקמן ע״ב
 273בד״ה אין.
לעובד כוכבים.
 275בד״ה רב אשי.
ד״ה אמר.

קכט

חולין צד ,ב

ניחא ליה טפי דתהוי כולה בחדא גוונא דהיינו
שלא הכריזו ובשני מקומות ,מלאוקמי׳ במקום
אחד ובתרי גוונא .ואיכא למידק  276דמ״מ בין

לאביי ורבא רישא דאוקמ׳ מר במקום שאין
מכריזין ומר במקום שמכריזין והכריזו ,דתרוייהו
הדא היא ,אמאי לא חשו לגניבת דעת ,או שמא
יתננה לו בפני ישראל כדאמרי׳ לעיל אמתני׳.
וי״ל דאינהו ס״ל דליכא גניבת דעת בדורון,
וסבירא להו נמי דלא מחמירין כולי האי דנגזור
שמא יתננה לו בפני ישראל .וכי היכי דלא גזרינן
הכי במם׳ ע״א  277גבי ביתא דחיטי .ואינהו
מוקמי ליה למתני׳ כשנוי׳ קמא דלעיל במקום
שמכריזין ולא הכריזו.
רב אשי אמר כשאין  278מכריזין ומציעת׳ 279
שמא ימכרנה לו  280כפני ישראל .כך הגירסא
בפל הספרים המדוייקים והוא גר׳ רש״י ז״ל !28

ותום׳  .282ופרש״י ז״ל  283דמציעתא איירי
במקולין ,ולכך חשו שמא ■ יהיה שם ישראל
כדרך שהם במקולין ,וכשזה מוכרה לא״י אפי׳
בסתם סבור ישראל הרואה שהיא כשרה ,דקסבר
דאסור למכור לא״י נבלה וטריפה סתם משום
גניבת דעת .מהישאין כן ברישא דמיירי בשולח
לא״י דורן מביתו דלא שכיח דלהוי ישראל התם,
וכי האי לא גזרינן שיקחנה אותו ישראל הרואה.
והא מתנית׳ פליג׳ אמתני׳ דלעיל דאוקימנא
דאפילו בדורון איכא למיחש שמא יתננה לו
בפני ישראל .וכתבו בתוספת  284שבחינם דחק
בזו לאוקמי פלוגתא בין מתני׳ ומתניתא .והא
הוי יכול לומר דרב אשי מארי דההיא אוקימתא
דהכא לית להו האי טעמא ,וסבירא ליה דמתניתין
משום גניבת דעת ,או משום דחתוכה דא״י
מידע ידיע כשנוי׳ קמאי דל^ל .ולפי שיטה זו
ליתא להאי שנויי׳ דלעיל דגזרי׳ שמא יתננה
בפני ישראל ,דהא אביי ורבא ורב אשי לא ס״ל
האי טעמא .אבל הגאונים ז״ל  285כולם קבעוה
הלכה ,וכן בדין ,דדוחק גדול הוא לאוקמי סתם
סוגיא דלעיל דלא כרב אשי דסוגיא דגט׳ היא,
וסתם סוגיא דגמרא היינו כרב אשי כדכתיבנא
בריש מכילתין  .266ועוד קשה לפ״ז דמשום
דמוכרה לא״י סתם ,היאך לוקחה ישראל בתורת

 276כן הק׳ ותי׳ התום׳ שם וכ״ה בחי׳ הרמב״ן והרשב״א
ובתוה״ב שם סב ,ב 277 .סה ,ב 278 .לפנינו :כולה
במקום שאין 279 .לפנינו נוסף :גזירה 280 .לפנינו
 282בד״ה אמר.
 281בד״ה גזירה.
ליתא.

קל

כשירה ,והלא מקום שאין מכריזין הוא שמותר
לימכור להם טריפות ונבלות שלנו .ומשום
גניבת דעת נמי ליכא בזה ,שהכל יודעין שבמקום
זה כל עיקר תקנתינו לא היתד ,אלא כדי שנמכור
להם טריפותינו בסתם לכל הפחות .לכך הנכון
דהא דקתני מציעתא שאין מוכרין נבילות
וטריפות לא״י מפני שמטעיהו ,שאין זה אלא
במוכרו לו בתורת שחוטה בפירוש דבהא ודאי
איכא משום הטעותו דעתו ,ואיכא למיחש שמא
ימכרנה לו בפני ישראל בתורת שחוטה ואתא
למיכל מיניה .דהשתא ,ודאי אפי׳ במקום שאין
מכריזין איכא למיחש שהרואה אוכל ,דהא סבור
דכיון דמכורה היא שנותן א״י דמיו אסור
להטעותו בזה בפירוש ,וכדקתני מפני שמטעהו.
ורישא דברייתא בשולח לו סתם ,ולכך אין בו
משום גניבת דעת ולפיכך א״צ ליטול ממנה גיד
הנשה .ומתניתין בשולח לו בתורת שחוטה,
דבהא איכא משום גניבת דעת .והיא הנותנת
דאיכא למיחש שמא יחננה לו בפני ישראל,
ולכך צריך ליטול ממנה גיד הגשה .והא דקתני
תנא בהא דהכא רישא בסתם וסיפא במפור׳,
אורחא דמילתא נקט ,דבדורון שולח סתם אבל
במכר מוכר לו בפירוש ,כיון שא״י נותן דמיו
ואומר .לו דכשד שיהיה נבהל על המקח ,שאם
הוא לא יקח ממנו הרבה יש אחרים שיקחו ממנו.
היינו סברא דרב אשי .אבל אביי ורבא ס״ל
דבמקום שאין מכריזין אין במוכר משום גניבת
דעת ,ואפי׳ במוכר בתורת שחוטה ,שהכל יודעין
שחזקתו ותקנתו למכור להם טריפות שלנו
ולהשביח מקחו אומר לו ישראל שהיא שחוטה,
ואי סמיך א״י עליה איהו מטעי נפשי׳ .והיא
הנותנת שאין לחוש בזה לשום ישראל השומע
דלייתי׳ למיכל מיניה .ודוקא במקום שאין
מכריזין ,או שמכריזין והכריזו ,אבל במקום
שמכריזין ולא הכריזו מודים הם שאסור למכור
להם טריפה ונבילה אפילו סתם .ולהכי אוקמא
במציעתא במקום שמכריזין ולא הכריזו .ומיהו
הילכתא כרב אשי ואפי׳ במקום שאין מכריזין
אסור למכור ולתת נבלות לא״י במפרש בסך
דשחוטה אבל בסתם מותר .ובזמנינו עכשיו

 285ל״מ .וצ״ע שהרי כל
 284שם.
 283שם.
הפוסקים הרי״ף ,הרמב״ם ,הרשב״א והרא״ש כתבו שאין
לגזור שמא יתננה בפני ישראל ואסרו רק כשנתנה
 286לעיל ב ,ב
בפני ישראל כגי׳ רבינו בסה״ד.

קלא

חידושי הריטב״א

קלב

דרובא טבחי א״י או מחצה על מחצה ,דינינו
כמקום שאין מכריזין ,ולפיכך אנו מוכרים להם
נבלות וטריפות סתם .וכל בשר הנמצא ביד א״י
אסור ואפילו הוא מנוקר יפה וכדכתיבנא
לעיל ’ .28כך הצעת שמועה זו לגרסת רש״י
ותוספת ז״ל וקרובה זו לשיטת ר״ת ז״ל 88־,
כמ״ש במהדורא אחרינא  .289ואיכא נוסחי׳
דגרסי׳ בה  290ומציעתא כשמכרה לו בפני
ישראל והיא מתפרשת על דרך שיטה זו .אלא
דלאותה גרס׳ לא מחמרי׳ כולי האי למיגזר גבי
מוכר למכור שלא בפני ישראל  ,291וכי היכי
דלא גזרי׳ בההיא ביתא דחיטי  277משום תקנות
מוכרין .אבל בשולח דורון ודאי גזרינן הכא
וכדאיתא במתני׳ לפום שנוייא דלעיל .ועובדא
דשמואל דלעיל במכר היא  ,292ולכך לא חשבינן

לא היו מכורות היה פותחם כמו שפתחם עכשיו,
ליכא הטעאה .משא״ב בזו שלא יצאו לקראתו
כלל.
ההוא טכהא דאמר  299לחברי׳ וכוי .זה המעשה
נתחבטו בה המפרשים ז״ל  300הרבה בפרושיה,
ובמהדורא קמא  289הארכתי בו והריני מקצר בו
בכאן .ונר׳ מפרש״י ז״ל  301שהמעשה היה בעיר
שהיו טבחי ישראל ,וכדמוכח ממתניתא דרבי
דקא מייתי עלה ,ובמקום שמכריזין ולא הכריזו.
והטבח הזה העיד על עצמו לפי תומו שעשה
שלא כהוגן ,שמכר ביום הזה שור טריפה לא״י.
ולא עוד אלא שמכר לו במקולין למכרו במקולין
בלא הכרזה .ונסתפק לחכמים לכשתמצא לומר
שהטבח הזה בדרך עדות אמר כן ולא לצער
לישראל חבירו ,ונאמין אותו לאסור כל המקולין
מפני עדות זו .כלומר אם לאסור כל בשר שנלקח
אותו היום בכל מקולין אלו ,וכמו שאמרו
בלישנא קמא אנו נאסרים  302כל המקולין .כלומר
דאלו אותן שלקחו מן א״י שנמכר לו אותו שור
טריפה פשיטא דאסורין .אלא ודאי משאר
המקולין הוא שנסתפקו .ובלשון הראשון הורו
להתיר כמתני׳ דר׳ .ואף ע״ג דההיא במקום
שעומדין על קו הדין היא שנוי׳ ,הא כתיבנא
לעיל  303במקו׳ שמכריזין ולא הכריזו ,דינם
כמו שורת הדין ביום שלא הכריזו .ובלשון
האחרון הורו לאיסור כיון דאיתחזק איסורא
בחנות אחת .ולאו למימרא דמשום חנות אחת
נאסור כל בשר הנמצא ביד אינו יהודי .דהא
אפי׳ נאמר שהחנות הזאת הוי כקבוע על פי
.עדותו של זה ,הא תני׳ במתני׳ דתשע הגיות
דבנמצא הלך אחר הרוב ,וכ״ש שאין לאסור
אותן שידעו ודאי שלקחו משאר חניות שהיו
בחזקת היתר .ודיינו אם נאסור אותן שלא ידעו
מהיכן לקחו כדין תשע חניות .אלא טעמא
כדפרש״י ז״ל  304דכיון שזה הטבח עשה שלא
כהוגן למכור שור טריפה לאינו יהודי שלא

 288תד״ה
 287צד ,א ד״ה איבעית.
ד״ה אמר.
אמר .וכ״ה בם ,הישר ח׳ החידושים (מהד׳ שלזינגר)
 290כ״ג בחי׳
 289ולא זכינו לאורה.
סי׳ תע.
 291כ״ד הרי״ף
הרשב״א וכ״ה בתוה״ב שם.
והרמב״ם בפ״ח מהל' מאכ״א הי״ד והרא״ש בסי׳ יח
וכ״ב הרשב״א שם ,וכ״ה בטור ובשו״ע יור״ד סה ,א.
 292כ״ב בחי' הרמב״ן ,הרשב״א והרא״ש 293 .לפנינו
נוסף :הוא .אמנם כ״ה בדק״ס בשינוי קצת :קמטעו.

 295ד״ה אינהו .וכ״ה בתוס׳
 294בד״ה אינהו.
 297לפנינו:
הרא״ש .־  296וכ״פ בחי׳ הרמב״ן.
 298ד״ה והא .וכ״ה בתום׳ הרא״ש.
ליה.
 300עיי׳ בחי' הרמב״ן
 299לפנינו נוסף :ליה.
 301בד״ה אנו (הראשון והשני).
והרשב״א.
 303צג ,ב ד״ה שלימה.
 302צ״ל :נאסור.
 304בד״ה דאיתהזק .וכ״ה בחי' הרשב״א ובתוה״ב
ב״ד ש״ב ל ,ב.

משום גזירה זו .והיינו דאוקימנא ברייתא
כשמכרה בפני ישראל ,דהשתא חיישינן שמא
יקחנה ממנו אותו ישראל .וזו היתד .שיטה נכונה
אלא שאינה בנוסחי׳ דרש״י ותוס׳ והגאונים
ז״ל ,285

אינהו  293מטעי נפשייהו .פרש״י ז״ל  294והא
דאמרינן לעיל שלא יפתח לו חביות המכורות
לחנוני ,כשאומר לו בשבילך אני פותהם .והקשו
בתוספות  295כיון דקתני התם אלא א״כ הודיעו
מכלל דאפי׳ בסתם אסור .ועוד דודאי ר״י לא
הוי משקר לומר לעולא שבשבילו היה פותחם.
לכך פי׳  296דהכא היינו טעמא דכיון דחזי׳
שמכריזין להאי בישרא ,ה״ל לאסוקי אדעתייהו
דטריפה היא .וכן במר זוטרא בעובדא דבסמוך,
דרבא ורב ספרא לדרכן היו הולכין ולא
לקראתו.
והא קמטעינן להו ’ .29והקשו בתוספות  298מה
הטעאה הוי כיון דאילו הוי 'ידעי הוי נפקי
לקראתו ,וכדאמרי׳ לעיל בעובדא דרב יהודה
דהביבא ליה עולא דהוי פתח ליה .ותירצו דשאני
התם שבשבילו פתחם עכשיו מ״מ ,וכיון דאפי׳
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קלג

חולין צד ,ב

קלד

בהכין.
ומורי הרב הרא״ה זלה״ה  307היה מפרש דאלו
במקום שעומדין על קו הדין הכל מודים שאין
לאסור כל המקולין בעדות זו ,אלא שתהא דינו
כדין תשע חניות וכמו שאמרנו ,ואין לנו להוסיף
על חטאתו פשע ולהוסיף איסור על זה מה
שהעיד הוא וליחוש שערבב כל החניות .אבל
החשש זה היה מפני שהיה במקום שמכפוזין,
שלפי עדות הטבח נמכרה כאן טריפה בלא
הכרזה .והיו מסופקים אם מה שקבלו עליהם

חומרא לאסור יום הכרזה בהיכר זה דוקא ,או כל
שנודע לנו בודאי שהיתר .שם טריפה ,דינו כאלו
היתד .שם הכרזה לאסור כל בשר הנמצא ביד
א״י ,כאילו היה במקולין בשר טריפה ,שכן הדין
ביום הכרזה .ובלשון הראשון הורה רבי להתיר,
דכיון שלא היתר .שם הכרזה ממש ,ואדמנייהו
כאידך ברייתא דר׳ ,ודיינין לה כדין ט׳ חניות.
ובלשון האחרון כיון דאיתחזק איסורא הרי זה
כאילו הכריזו .והילכתא כלישנא בתרא לחומרא
והפי׳ הזה נכון מאוד.
ולענין בני אדם שלקחו בשר מן המקולין בחזקת
היתר אחר שנשחטו שם בהמות הרבה ,ואחר כך
נמצא מחט או טריפות אחרות באחת מן המקומות
שנמכרו בחניות ההוא ואין הלקוחות יודעין עתה
מאיזה מהם לקחו ,יש אומרים  303שהכל אסור
על ספק כדין ט׳ חניות מוכרות בשר שחוטה
ואחת מוכרת בשר נבילה ,שאם אינו יודע מאיזה
מהם לקה ספיקו אסור .ועוד בהא איתחזק השתא
איסורא בחנות זו וכדאמרי׳ בלישג׳ בתרא דר׳.
ויש מרבותי׳ נר׳  309שאמרו שאין הנדון דומה
לראי׳ .דההיא דתשע חניות מפני שהחנות של
טריפה הוי לה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה
דמי .והכא אין דין קבוע .שאין דין קבוע אלא
כשאותו הקבוע מבורר וניכר לעצמו במקומו,
כההיא דט׳‘חניות ,וההיא דוארב לן וקם עלין ,310
דאיתחזק א״י אחד בין ט׳ ישראלים 1ג ,3וא״י
ניכר שם ומבורר לעצמו .אבל דבר מעורב אינו
עושה דין קבוע להיות כמחצה על מחצה ,דא״כ
האיד חד בתרי בטיל מן התורה .ועוד דאפי׳
בההיא דט׳ חניות לא אמרו ספיקו אסור אלא
לפי שהתחיל הספק בשעת המקח וקודם שפי׳
למקום אחר ,דה״ל ספיקו במקום קביעות .אבל
הבשר הזה כשפי׳ לא היה בו ספק כלל ובחזקת
היתר עמד עד עכשיו ,ועכשיו נולד לו ספק על
בשר שבביתו ,ה״ל בנמצא הלך אחר הרוב ,דכל
דפריש מרובא פריש  .312ולא עוד אלא שאם

 306בד״ה
 305בד״ה אנן .וכ״ה בתום׳ הרא״ש.
 307עיי' בבד״ה ב״ד ש״ב ל ,ב.
אנו (השני).
 309כ״כ
 308כ״כ הרא״ה בבד״ה שם כט ,ב.
בחי׳ הרשב״א ובתוה״ב שם .ועיי׳ תום׳ צה ,א
 311כתובות
 310דברים ים .יא.
ד״ה ספקו.
 312כ״ה בחי׳ הרשב״א ובתוה״ב שם ל ,א,
טו ,א.
וכ״ה בר״ן בשם התום׳ .ועיי' בש״ך יור״ד סי׳ קי
סקי״ד שהסביר מחלוקת הרא״ה והרשב״א בא׳ שלקח
בשר מן המקולין שהיו בחזקת כשירות ואח״ב נמצאת

טריפה באחת הבהמות שנתפזרו חתיכותי׳ ולא ידוע
היכן הכשירות ודרכן הטריפות ,והלוקח יודע בדיוק
מאיזו מקולין לקח בשעתו ,הרי לדעת הרשב״א לא
אמרינן איגלאי מילתא למפרע שהמקולין בחזקת
טריפה היתה ,והשתא נולד הספק ומותר ,ולדעת
הרא״ה אמרינן איגלאי מילתא למפרע ואסור .אבל
בנידון שא׳ לא ידע באיזו מקולין קנה ובשעה שקנה
היו כולן בחזקת כשירות ואח״ב נתגלה באחת המקולין
טריפה וידעינן היכן הטריפה בדיוק ,רק שהלוקח אינו

בהכרזה למכרו במקולין ,ואף לביתו לא היה לו
למכרו ,וחיישינן רעשה גם כן שלא כהוגן למכור
ממנה או מאחרי׳ טריפות לאינו יהודי למכור
במקולין ,וערבב את שורת המקולין דהוי רוב
חניות דאיסורא .וא״ת אם על ערבוב המקולין
הוא דחששו מה ענין לזו מתני׳ דרבי דמיירי
בנמצא .וי״ל דהא בהא תליא ,שאם אנו חוששין
לערבוב כל המקולין ,פשיטא דכל בשר הנמצא
ביד א״י אסור .ואם לאו אוקמא אדינא שהוא
מותר .ובלשון הראשון שהורה רבי להתיר ,אמרו
ר׳ לטעמיה דתניא מקולין ורוב טבחי ישראל
בשר הנמצא ביד א״י מותר .וה״נ כיון דלא
איתחזק איסורא אפי׳ לדברי טבח אלא בחנות
אחת ,והשאר רוב שהם כשרים ,כרוב טבחי
ישראל דמי׳ .ובלשון האחרון שהורה ר׳ לאיסור,
אמרו דלא דמיא הא לההיא מתני /דהתם לא
איתחזק,־שעשו במקולין דבר שלא כהוגן כי הכא
שעשה הטבח שלא כהוגן ,ויש לחוש שערבב בי׳
כל המקולין ,ואין כאן רוב טבחי ישראל .זו
שיטת רש״י ז״ל למעיינין בה כראוי .וקרוב לזה
פי׳ קצת תוס׳  305כאחד מן הפני׳ שפי׳ כאן.
ומיהו קשיא לי טובא למה הוצרך רש״י ז״ל 306
לפרש במקום שמכריזין ולא הכריזו .ולא פירשה
בעיר העומדין על קו הדין וכפשטה דברייתא
דר׳ דמייתי עלה .ואולי טעם דבריו מפני שהביאו
המעשה הזה על שמעהת׳ דלעיל דאיירי כולה

פרק

כלים

טבעת

עשר

שנים

אדס

מטמא .שלשה דברים ר׳ צדוק מטמא וחכמים מטהרין ,מסמר השלחני ה ,וארון

של גרוסות ,ומסמר של אבן השעות ,ר׳ צדוק מטמא ,וחכמים מטהרין.
ארבעה א) דברים רבן גמליאל מטמא וחכמים מטהרין ,כסוי טני של מתכת של
בעלי בתים ,ותלוי המגרדות ,וגולמי  0כלי מתכות ,וטבלה שנחלקה לשנים.
ומדדים חכמים לרבן גמליאל בטבלה שב חלקה לשנים אחד גדול ואחד קטן ,הגדול
ש דינר שנפסל והתקינו לתלותו בצואר קטנה ,טמא.
טמא והקטן טהור.
סלעא) שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה ,טמאה .עד כמה תפסל ויהא רשאי
[ח] האולר ,והקולמוסא) ,והמטוטלותג),
לקיימה ,עד שני דינרין ,פחות מכן נ) יקוץ
נ)

וו ,של .שלחני.

י) ק ,וו ,מכאן .א ,מיכן.

[ו]

א) וו ,ארנע.

[ח]

א)

ק,

6
והקלחוס.

ר ן,

וגלמי.

[ז]

א)

וו ,וכן סלע.

נ) וו ,והמטוטלת.

כי ההטעיות שכאלה מותרות עם הגוים אייו
נכון ודעה בלתי נכונה ,אמר ה׳ בתורתו
הקדושה 35במי שמוכר את עצמו לעובד עבודה
זרה או לעבודה זרה עצמה כמו שנתבאר
בפירוש  36אמר וחשב עם קונהו ז ,3ואמרו
עליהם השלום 35יכול יגלום עליו ,תלמוד לומר

עד שיצרפנו ,עד שירדדנו וישחיז את קצהו
ויעשהו כעין מקדח .וצורף שם אומן המתכות.
ושלחני ,החלפן ,ויש לו מסמר בתיבתו שתולה
בו את המאזנים  .32והלכה כחכמים בכל.
[ו] מגרדות ,מגרדות של מתכת שמתגרדין בהן
במרחצאות ותולין אותן שם ,כל מי שנכנס
לוקח מגרדת ומגרד בה הרגלים והשוקים .וגולמי
כלי מתכות ,כבר בארנום תכלית באור בפרק
שלפני זה .33וטבלה שנחלקה לשנים ,היא טבלה
של חרש שיש לה לזביז כמו שקדם .והלכה
כחכמים.
[ז] בצואר קטנה ,כפי הידוע שתולין מעות
ודיגרין בצוארי הנערות הקטנות .וסלע הוא
ארבעה דינרין ,ושקל הוא חצי סלע והוא שני
דינרין .ואם נשאר מן הסלע פחות משני דינרין
אינו מותר לו להניחו כמות שהוא אלא קוצצו,
שאנו חוששין שירמה בו מי שאין בו יראת
שמים* 3ויתננו במקום שקל והוא פחות משקל.
ויש כאן דין אומר אותו הואיל ונתגלגלו הדברים
לענין זה .והוא ,שהמקומות שמשתמשין בהן
בדינרין ובמעות במנין ,אסור לאדם להחזיק
דינר או מעה שחסר ממשקלו שתות או יותר
אלא יקוץ ,וכל שכן שיתנהו או יטעה בו גוי.
כי זה שחושבים המוני בני אדם ואפילו יחידיהם

להתעלם ממנו .ואחזור לענין המסכתא.
[חן אולר" ,אלמקט" והוא כלי שבו הותכין
קצות הקולמוסין .ואמרו כאן והקולמוס ,רוצה

 32בנדפס השמיט דברי רבעו וכתב משלו "ושלחנים
ישמשו במסמרים באוצרותם יסגרו ויפתחו בהן"
 34בנדפס .אדם
 33מ״ב.
ודברי הבל הם.
שאינו מכירו" וגם ד׳ תרגם .אום שאינו רגיל" ושבוש
" 35פי מחכם
הם בי לא הבינו דברי רבעו.
תנזילה" בתורתו שהיא בתכלית השלמות והחכמה.
 36בקדושין
ובנדפם ״בדין קנינו״ ולא הבין ולא ידע.
כ ,א פירשו או לעקר משפחת גר זה הנמכר לעבודה

 38ספרא
 37ויקרא כר .נ.
זרה עצמה.
 40גם
 39ספרא שם.
שם .בבא קמא קיג ב.
בנדפס וגם ד׳ לא דייקו בתרגום המונחים הערביים
 41חולין
הללו ,וכל אחר תרגם בערך כרצונו.
 42בבא ק.מא קיג ב ,מימרא דר׳ פנחס
צד א.
 43וכן פסק י־בינו בהלכות
יאיר.
בן
דעות פ״ב הל׳ י ,ואסור לגיוס דעת הבריות
ואפילו דעת הגוי ...ואפילו מלה אחת של פיתוי

וחשב ,ידקדק עמו בחשבון ,וענין יגלום יערים
עליו ויטעהו .ואמרו" 3אם כן דברה תורה בגוי
שתחת ידיך קל וחומר לגוי שאינו תחת ידיך,
אם החמירה תורה על גזלו של גוי קל וחומר
על גזלו של ישראל .וכן אינן מותרין האונאות
והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסלוף עם *°
הגוים ,אמרו עליהם השלום  41אסור לגנוב
דעת הבריות ואפילו דעת הגוי ,וכל שכן אם
יהא תלוי בכך חלול השם שאז יהיה העדן
חמור יותר » ,ויושגו לאדם תכונות רעות על ידי
כל המעשים הרעים הללו  43אשר העיד יתעלה
על עצמו שהוא מתעב אותן כשלעצמן נעשו
עם מי שנעשו ,והוא אמרו כי תועבת ה׳ אלהיך
כל עושה אלה כל עושה עול .44וכבר חרגנו
ממטרתינו כאן ,אבל היערנו על מה שאין ראוי

עז

לו 

תשס

שדה

חולין צד ע״א

צופים

ולפי״ז יוצא לנו שבכגון נידוננו שחושב עי״כ להפיק מועלת של

עוד יעוין בספר יד הקטנה שם בסק״א שכותב בלשון :מלת

ממש שיתקבל עי״כ למשרה בבית חולים ,בכל כגון זה
יש לומר שגס הח״ת ז״ל יודה שאין עונשם של אלה כעונש
המשקרים ללא דבר.

מדבר שקר משמע אפילו כל שהו ע״ש ,ונראה דר״צ
דבכל גוונא שהוא ,אפילו כשאין תועלת בו ,או אפילו אס יצא לו
תועלת ולא יזיק לאחרים ,או אפילו כשלא מובלט השקר כל כך,

בדם עדיין יש להעיר על הח״ת ז״ל ,כי בשע״ת שם לא כתוב
מהפרט הזה שכותב הח״ח שהוא זה אפילו כשבודה מלבו

וכל כדומה לזה ,בכל גוונא אסור לשקר ,או לערב דבר שקר
שהוא ,וכלולה האזהרה על כך במלת מדבר דר״ל מכל דבר שקר
שהוא .כן כותב שם היהק״ט בסק״י דאפילו נגד הגוי לא ישקר

ספור דברים כדי להחשב בין החכמים ויודעי דברים הרבה ,ויתכן
איפוא שזה כן נחשב כבר כמגיע לו מזה כמעט הנאה ואשר
מאידך אין הפסד לאדם בדבר ,שעל כגון דא סובר השע״ת הנ״ל
בסימן קפ״ו שאין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר.
באופן שיש מקום פקפוק לקביעת הח״ח ז״ל עונש חמור גס
על כגון דא ,כי הניתן לדייק מהשע״ת היא שעל כגון
דא אין עונשם כעונש המשקרים ללא דבר וכנ״ל.

וכדברי האמורים אנו למדים גס מדברי ספר יד הקטנה ס״י
מה׳ דעות סק״ט שכתוב שם בלשון זה :החלק השלישי
בשקר שאין בו שוס הפסד לזולתו ,וגס אינו אוהב השקר מבלי
תועלת ,ובסיפור דברים לא יחליף מכפי ששמע ,והגדת מאורעות
לא ישקר ,אבל יחליף וישקר על אודות חפצו וימצא הנאה

בשקרותו ,אע״פ שאין מרויח ממון ולא יפסיק לאדם בדבר,
אמרו רבותינו אשר גס זה אסור שנאמר למדו לשונם דבר שקר,
אבל אין ענשו כעונש המשקר ללא דבר ללא תועלת עכ״ל ,הרי
לנו גס מדברי היד הקטנה דכל שמחליף ומשקר מפני שימצא

הנאה בשקרומו ועושה זאת אודות חפצו ואודות אחה מועלת
עצמי שיפיק מזה ומבלי להפסיד עי״כ לאדם בדבר ,בכל כהאי
גוונא אע״פ שגם זה אסור משום למדו לשונם דבר שקר ,מכל
מקום אין עונשו של זה כעונש המשקר ללא דבר וללא תועלת,
ואס כן בודאי כלול בזה איפוא גס כשעושה כן כדי שיחשב בין

עיי״ש.
וסיים שם :לאור האמור והמתבאר נראה להלכה בנידון שאלת
כבו׳ ,כי אסור לשנות בפרטים שמפרסמים ,וגם לא

להעלים סרטים אס הענין משמנה על ידי כן ,והגם שאין העונש
בזה כעונש המשקר ללא תועלת ,ומכל שכן לא כמי שמזיק עי״כ
לחבירו ,אבל הוא בכלל למדו לשונם דבר שקר ,והאמת צריך
להיות נר לרגלנו .ע״כ.

גט׳ .שם .עיין שו״ת שבט הלוי (חלק ב סימן קיט) שנשאל בדין
גבאי צדקה שאוסף מעות עבור ת״ח גדול שהוא במצוקה
גדולה ,ושאל אם מותר לו לומר שאוסף עבור הכנסת כלה כדי
שיקבל יותר ,והשואל אמר להגבאי שדבר פשוט שאין לשנות

מצדקה לצדקה כמבואר בשו״ע יו״ד והביא מדברי הש״ך סי׳
רנ״ו ס״ק ז׳ שבני העיר יכולים לשנות מצדקה לצדקה ,אבל דוקא
דבר שהוא קבוע ואס יחסר להם יגבו פעם אחרת ,וזה לא שייך
הכא.
וע״ז השיב :ולדידי יראה לענ״ד1מותר לשנות רק הדבר ספק
בידי אם מותר להטעות אח חבירו לומר שגובה להכנסת
כלה ,אבל אס כבר גבה להכנסת כלה יראה יותר דמותר לשנות.

עיי״ש מ״ש מכאן.
גט' ,שם .עיין שו״ת אגרות משה (חלק יו״ד א סימן קפד) בדבר
נכרי ששכר דירה מאחד ורוצה דוקא שיקבע לו מזוזה

החכמים ובין יודעי דבר ,וכדומה ,וג״כ אין עונשו כעונש המשקר
ללא דבר וללא כל תועלת ,בהיות ומוצא בזה עכ״ס לפי דמיונו
הנאה עצמית ותועלת וסיפוק רוחני מדומה ,ומכש״כ שנכלל בזה
בהיכא שחושב שאולי עי״כ יוכל במשך הזמן להתקבל לאחה

בפתחו שרמ״א ביו״ד סימן רצ״א סעיף ב׳ מחיר במקום דאיכא
למיחש משום איבה ושירע משוס זה לישראל ,ונסחפק השואל,
באם החשש הוא רק שיצא הנכרי מהדירה אס הוא כמו שמרע לו

עבודה.

שמפסידו שכר הדירה שיזדמן שוכר אחר או שהוא רק כמניעח
הריוח ואולי אף משוס הפסד אסור.

ןןכ״פ הגם שיש לומר שבכה״ג הנ״ל אין עונשם כעונש
המשקרים ללא דבר ,ובפרט היכא שחושב שעי״כ יוכל
להגיע כסופו של דבר שיחקבל לעבודה בבית חולים כבנידוננו,

מכל מקום ברור הדבר שגס בכהאי גוונא אסור מיהת הדבר
משם למדו לשונם דבר שקר וכנז״ל.

ואחר אריכות מסיים :נראה לדינא בעובדא זו שאס מה שיצא
הנכרי מהדירה יהיה בשביל האיבה ,וניכר זה ממה
שאמר לו שלכן יצא ממנו וישכור מעכו״ס אחר שגס שם הרי לא
יהיה לו מזוזה הרי נמצא דיצא משוס איבה ,יהיה מומר לו לקבוע
מזוזה בפתחו .ואס אמר שישכור מישראל אמר שהוא יקבע לו

ואמנם מצינו בספר יראים להר״א ממין ז״ל סי׳ רל״ה דס״ל
דשקר שאינו בא לידי רעה לא הזהירה חורה עליו
יעו״ש .ולדברי יראים אלה צריך להיות מותר הדבר לכגון נידוננו,
אבל מלבד מה שרבו הסוברים דלא כוותיה דהיראים ,אלא ס״ל

יהיה אסור .ומצד הפסד השכירות עד שימצא שוכר אחר נראה
שאין להתיר ,ואס הוא באופן שאין להשיג שוכר אמר יש מקום
להתיר למה שבארתי להרמ״א דשירע משוס זה הוא אף בידוע

בפשיטות שגם נכה״ג ישנו באזהרה ,כדמובא לעיל בדברינו.

שהוא רק חשש הפסד ממון .אבל רק באדם שמשכיר דירות

חוץ מזה מסתבר הדבר שאפילו להיראיס רק איסור חורה אין
בכה״ג ,אבל איסור מדרבנן מודה שפיר שישנו עכ״פ
אפילו בכהאי גוונא ,וככה מבאר באמת בפי׳ תועפות ראם על
היראים שם עיי״ש ויש להאריך.

מזוזה הרי אין יציאתו מצד איבה אלא מצד שרצונו במזוזה שלכן

לפרנסתו דבאין פרנסתו מזה אין להתיר כשליכא חשש איבה.
וטח ששאלת אולי יקבע לו מזוזה פסולה ,פשוט שאסור
כמפורש בחולין דף צ״ד דאמר שמואל אסור לגנוב דעת

הבריות אפילו דעת נכרי ואיפסק כן ברמב״ס ובש״ע ,דהנכרי
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שדה

חולק צד ע״א

■•-הא מבקש ממנו מזוזה לקבוע בפתח כמו שעושין ישראל והקב״ה
שומרם שהוא רק במזוזה כשרה .ורבנו הקדוש ששלח לארטבן
מזוזה שאימא בירושלמי פאה ה״א ברור שהיהה כשרה ,ומה
שהבאה מספר יד שאול שלא כחב לשם מזוזה אלא לשס קמיע
הוא טעות שאסור לכתוב פסוקים בקמיע כמפורש בסימן קע״ט
סעיף י״ב .וא״כ ראיה גדולה שבידוע שהנכרי לא יבזה מומר

מדינא ליהן לו אף שיש לחוש לשמא ימות ויבזו היורשין ,ורק
שמהרי״ל אסר לחומרא בעלמא משוס שהוא ראוי להחמיר
כדבארתי להרמ״א ,ומה שרבי לא הממיר אף שארטבן לא ביקש
ממנו שישלח מזוזה הוא משוס שהיה לו איזה צורך גדול בזה אף
שלא הוזכר זה .ולא מובן כלל מה הרויח היד שאול בזה שר״ל
שלא הימה כשרה דלענין ביזוי גס כשאינה כשרה למזוזה אסור
לבזות דלא גרע מהלכות ואגדות שאסור לזורקן ולבזוחן כדאיחא
בסימן רפ״ב סעיף ה׳ ואסור ליכנס לבית הכסא כדאיתא שס
כסעיף ו׳ והאיסור ליחן לעכו״ם הוא מחשש בזיון שאף בפסולין
אסור ,דרק להביא מרה״ר לרה״י אסור אף בתפילין שנעשו
לקמיע בעירובין דף צ״ו וכן אין ניצולין מפני הדליקה כדאיחא
כשכת דף קט״ו אכל לאיסור בזיון שוין כשרין ופסולין ,אלא צריך
לומר דאיירי כליכא חשש כזיון שא״כ יש להתיר אף ככשרה .ע״כ.
גט /שם .עיין שו״ת אגרות משה <חלק חו״מ ב סימן ל> כאיסור
גניכת חשוכות לשאלות מכמני הסיום שעושה המדינה.
ת״ל :כדכר שאלתו על מה ששמע שכישיכוח ממירין להמלמידים
לגנוב את התשוכות להשאלות כמכחני הסיום שעושה המדינה
(רידזענס) כדי להונות ולקבל אח התעודות שגמרו בטוב ,הנה דכר
זה אסור לא רק מדינא דמלכותא אלא מדין התורה ,ואין זה רק
גניבת דעת שג״כ אסור כדאמר שמואל בחולין דף צ״ד ע״א
שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עכו״ס וכ״ש הכא
שהוא גניכת דעת לכולי עלמא אף לישראל ,אלא דהוא גם גניבת

דכר ממש דהא כשירצה לפרנסתו במשך הזמן להשכיר עצמו אצל
אחד לעכוד כעסקיו ורוצים ברוב הפעמים כמי שגמר היטב
למודיו דחול והוא יראה לו התעודה איך שגמר בטוב ועל סמך
זה קבלוהו שזהו גניבת ממון ממש.

ואין לו לטעון ולומר שאף אם קבלוהו לעבוד אצלו אדעתא
דהכי הוא כמקפיד על דבר שאינו צריך שרשאי לשקר,
חדא דאף אם הוא אמש שאין להקפיד הוא ודאי קפידא ובטלה
קבלתו ,וגם שאסור לשקר בכל אופן אף שאינו נוגע לשום דכר
דאינו מהתלת מילי דרשאי לשנות (בב״מ דף כ״ג ע״ב> וגס אם ידע
שהוא משקר לא היה סומך עליו בכלום ויגרום שיחשוד לאחר

כשיחסר איזה דבר דאומו לא יחשוד מחמח שלמד בישיבה ומחזיק
לת״ח ואיש נאמן ויסלק להאחר ממשרחו אף שהאמח שהאחר לא
לקח ,ואס היה יודע שזה שלמד בישיבה שיקר לו לא היה בטוח
לסלק את האחר .ועוד דכאן שמקפידין אינשי ודאי שייך להקפיד
דיש ודאי דברים דמי שהוא בקי כלמודי מול הוא יותר יודע
בעניני עסקי פרנסה ממשא ומתן וממילא ודאי אסור אף
למחשבתו שירויח עי״ז בלמוד התורה ,שגס בשביל למוד התורה
אסור לגנוב .ואס חשקה נפשו בחורה אין לו לדאוג שמא לא ידע
כל כך ולא יהיה לו סימן טוב עלייהו ,אבל האמת שאין בזה ענין
בטול תורה דמאחר שהולך ללמוד למודי חול הוא רק עצלוח

צופים

תשסא

בעלמא כשלומד באופן שלא לידע כי הזמן הוא עכ״פ מבטל

ואדרבה מתרגל שלא לידע מה שלומד ומתרגל לעצלות.
אבל ברור שעצם הדבר ששמע מע״כ הוא שקר משונאי
הישיבות ומאלו שרוצים להחריב הישיבות ולהעליל עלילות
ברשע כי אדרבה ידוע שבני הישיבה הס מאלו שאף בלמודי מול
עדיפי מתלמידים שלומדים בבתי ספר שלהם ואל יחוש

להשמועות של שקר אף שהיה נכתב זה בעתון מפורסם לשונא

תורה ויראי ה׳ ויכול מע״כ לומר בפה מלא שהוא שקר וכזב
משונאי תורה ודת ישראל .ע״כ.

וע״ע בשו״ת שבט הלוי (חלק י סימן קסג> וז״ל :אודות הבחינות
שעושים במוסדות החינוך למיניהם ,והציונים כמובן
קובעים בטיב התעודות ,והתלמידים או תלמידות מרשים לעצמם
להערים באופנים שונים להשיג ציונים טובים שאינם מגיעים להס,

ושאלת כבודכם אס מרמה והערמה זאת הוא דרך נכון ,היות
שיש מבקרים אתכם שאתם מוחים ע״ז ולפי דעת המבקרים יש
כמין רשעות אם לא מניחים התלמידות להערים כרגיל.
ואומר בקיצור כי חמה אני אס יש בכלל ספק בנדון הזה ,דאיך
אפשר להעלות על הדעת לעשות לכתחלה דבר כזה
ובפרט במסגרת חינוך ,דדבר פשוט להלכה דיש בזה גדר גניבת
דעת ,שאסור לגנוב אפילו דעתו של גוי כמבואר חולין צ״ד ע״א
ובשו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח ס״ו ,ופשוט דאיכא גס לאו דלא
תשקרו ,ועשה דמדבר שקר תרחק ,ועיין שבועות ל״א ,וגס איכא
בזה דרגא ורגילות לרמאות ,וע״ז אמר הנביא ירמי׳ (ט׳ ד׳) למדו
לשונם דבר שקר העוה נלאו ,ועיין סוכה מ״ו ע״ב ויבמות ס״ג
ע״א עד היכן הדברים מגיעים בחינוך .וגס יוצאים עי״ז מכשולים
בעתיד ע״י העלמת האמת בחעודות אם צריכים להתקבל לאיזה
עבודה או חינוך והמקבלים חושבים אותס למומחים ,ואינם,
וגורמים היזק ניכר לנותן העבודה ועוד ,ועל הכל הפסד מדות
להרגיל תלמידים נגד האמת שמזה המכשולים הגדולים בדורינו,

והאמת אהובה מכל ,כמובן אס יש ספק בדרגת הציון אפשר
ללכת לפנים משורת הדין .ע״כ.
ועיין שו״ת משנה הלכות <ח״ז סי׳ רע״ה) אס מותר לתלמיד
להעתיק בבחינה ,או להגיש על שמו עבודה שעשאה
מבירו.

גט /אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו וכו׳ .עיין
בספר נחמד למראה <דף נ״ס מ״ש בדברי הסמ״ע (סימן
רכח) דאע״ג דאסור להפציר בחבירו שיסעוד אצלו כשיודע שאינו
סועד ,מ״מ מותר להזמינו פעם או פעמיים שיסעוד אצלו.
וע״ע במל תלפיות (שנת תת״ו סי׳ ק״ס ראי׳ למ״ש הסמ״ע
הנ״ל שרק להפציר בו אסור גניבת דעת אבל לומר לו
פ״א או שתים סעוד אצלי מותר .וע״ע בשו״ת שמע אברהם (סי׳
ל״א).

גט' .אל יסרהב אדם בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו
שאינו סועד .קשה למה נקיט אל יסרהב דמשמע אס
אומר לו פעם אחת ליח לן בה ,כיון דטעמא הוא משום גניבת
דעח שלא יחזיק לו טובה בחנם ,אם כן אפילו פעס אחת אסור
לגנוב דעתו ,ולמה נקיט אל יסרהב ,וכן באידך דאל ירבה לו
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שדה

תשסב

חולץ צד ע״א

בחקרובח למה נקיט אל ירבה הא אפילו דבר מועט לא ישלח לו
כיון דידע דאינו מקבל ,וכדמצינו בהך דשמן דאמר אל יאמר לו

סוך שמן מפך ריקן דמשמע אפילו פעם אחה לא יאמר לו דהא
לא אמר אל יסרהב בחבירו לסוך שמן מפך ריקם.
ותירץ הבן יהוידע דהמם גבי שמן הגניבה דעח מפורשת בפיו
שאומר לסוך שמן מן הסן והוא ריקם דאין שמן בפן
כלל ,אן כאן הגניבת דעת צפונה בלב דהוא יודע מהשערת שכלו
שזה לא יסעוד אצלו ושמא טועה בהשערמו ויסעוד אצלו ,לכך
פעם אמת או שמים יאמר לו אכל לא יסרהב לומר לו יותר כיון
שראה שאמר לו ולא קבל.
ומה שאמר ואס בשביל כבודו מותר ,היינו אס בעל הבית יושב
על שלחנו והביאו הסעודה לפניו ובא ונכנס חבירו לביתו,
דודאי משוס שורת דרך ארץ צריך להזמינו שיאכל עמהס ,ואס
אינו מזמינו נראה כמזלזל בכבודו ואהבתו ,אך אם יסרהב הוי זה
a

גניבת דעת ואסור דכיון שהזמינו אפילו פעם אמת או 3׳ פעמים
קייס שורת דרך ארץ מה שראוי לנהוג עס ריעיס ואוהבים
ומכובדים ,וכן אס מנהגם לשלוח תקרובת לקרובים ואוהבים
כשיהיה אצל המשלח נשואין או ברית מילה אס לא ישלח לחבירו

נראה שמבזהו שאינו חושב אותו כלום ,ולכן אע״ס שיודע בו
שאינו מקבל ישלח משום שורת דרך ארץ ,אבל אס מרבה הוי

גניבת דעת.

גט /ולא ירבה לו כתקרובת וכו׳ .עיין כספר נחמד
למראה (דף נ״ה אס הוא עושה זאת כדי שיקנה את חבירו
לאוהב אס מושר.

~

צופים

וכבר קדמו בפי' זה מהר״א פוסק (בשם השמועה) בס׳ כורת
הברית (בקונט׳ נוטפות מור אות נא) .אלא שהקשה ע״ז
דא״כ אפי׳ לגוי יאסר מפני גנבת דעת ,כדקי״ל אסור לגנוב
דעתו של גוי .ולכן נ״ל שהעיקר כפשוטו .וה״ט כדאמרי׳ (ברכות
נז >:כל דשקיל שכבא מניה מעלי בר ממסאנא וסנדלא .ואין
מראין לאדם חלום אלא מהרהורי לבו ,ושמא יראה בחלומו
שנוטלו ממנו בחזרה ויחוש לסכנה סגוליית .ע״כ.

גם הגרי״מ טוקצינסקי ז״ל בגשר החיים ח״א
דברי הס״ח הנ״ל ,וכ /ושמעתי מהגאון
י-שלדעחו נפל ט״ס בדברי הס״ח ,וצ״ל מנעל שלדחולין צד .ולפ״ז אין מקור כלל למנהג הנזהרין

(עמוד נח) הביא
הרצ״ס פראנק,
מתה .וכברייתא
במנעל של מת.

וכ׳ שהיא סברא גדולה .עיי״ש.
רעי׳ק בשו״ת בית דוד ־ לייטער

(סי׳ לא)

שכתב ג״כ כן מפי

השמועה .ע״ש .וכ״כ עוד שם (בבית דוד סי׳ קמה) ,בשם
ס׳ עצמות יוסף .וע״ע בשו״ת שאילת משה (סי׳ עד) ,שהביא ג״כ
דבר זה בשם העצמות יוסף ,דלא מיירי במנעלים של אדם שמח
מיתה טבעית ,אלא על מקרה שמתה הבהמה מנשיכת נחש.

וסיים בצ״ע .עיי״ש.
וע״ע בשו״ת אגרות משה (חלק יו״ד ג סימן קלס שכותב :הנה
בדבר לבישח מנעלים של מי ששבק חיים לכל חי ,יש
נזהרים בזה מפני שאיכא בצואת הר׳ יהודה החסיד שלא ללבוש
מנעלים של מת ,אבל שמעתי שהגרי״ל צירעלזאן ז״ל כתב
בתשובותיו דהוא טעות סופר וצריך לגרוס מנעלים של מתה
והכוונה מעור בהמה שמתה ,והוא מהגמ׳ דחולין דף צ״ד ע״א

וע״ע שם ,אי אזלינן בתר ערך הנותן ואס לגביה הוא דבר
מועט שרי לימן.

שאיכא חשש סכנה דשמא הימה הבהמה שמחה מנשיכת נחש
כדפרש״י שם( .והספר אין אצלי) .אבל מסתבר לע״ד דאין להגיה
דאה״נ דאסר ר״י החסיד מנעלים של מת ,משוס דמגמ׳ זו

גט' .שם .עיין שו״ת מחזה אברהם (ח״א או״ח סי׳ ט״ס אי גניבת
דעת במתנה אסור רק מדרבנן.

דחולין שמעינן שיש לחוש בעור מתה לשמא מחה ע״י נשיכת
נחש אף שהוא מיעוטא דמיעוטא ,משום דלסכנה יש לחוש אף

גט׳ .לא ימכור אדם להכירו סנדל של מתה וכו׳.

לדבר שלא מצוי כלל ,לכן אסר ללבוש גס מנעלים של אדם שמת
דשמא מת ממחלה מתדבקח ,ואף שלא שכיחא שלא ידעו שהיה
חולה במחלה מתדבקח ,מ״מ הא יש לחוש לסכנה גם לדבר שלא
מצוי ,אבל א״כ הוא דוקא בלא ידוע ממה מת דבידוע שמח
ממחלה שלא מחדבקת אין לחוש ,דלא מסתבר שאסר מנעלים של

וכ' ע״ז והרבה נזהרים בזה בעירנו

כל מת בשביל גזירה דמנעליס של מת שלא ידוע ממה מת .אך
אפשר שאסר למי שאינו יודע ממה מת אף שאמר לו המוכר
והנותן לו שמח ממחלה שלא ממדבקת או מרוב זקנה ואין לו

כספר חסידים (סי׳ תנד) כ׳ ח״ל :לא יעשה אדם צדקה
בדבר שיש בו סכנה .לאחד ניתנו לו מנעלים של מח ,ורצה לתת
אותם לעני ,אמרו לו ואהבת לרעך כמוך ,אלא תמכרס לנכרי שלא
יבא לידי סכנה שוס יהודי .ויתן המעות לעני .ע״כ .והובא בספר

זבחי צדק
(בגדאד) .ע״כ.

(סי׳ קי ס״ק פו),

ועיין בשו״ח עצי הלבנון (סי׳ מס שנשאל על מנהג העולם
לחתוך המנעלים של מח לחתיכות דקות ומאבדים אותם,
שמנהגם זה עוקר הלכה מפורשת דאיסור בל תשחית .והביא
דברי ר״י החסיד הנ״ל ,ודקדק בדבריו שלא הזכיר מתחלה
שאסור ללבוש מנעלים של מת ,ותנא היכא קאי .ולכן כחב ,שנ״ל
שיש ט״ס בדבריו ,וצ״ל מנעלים של מתה ,וכוונתו למ״ש כאן לא
ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה ,בכלל של חיה שחוטה ,מפני
ב׳ דברים ,אחד מפני שמתעהו ,ואחד מפני הסכנה .וזוהי ג״כ
אזהרת ריה״ח שלא ימכרנה לישראל אפי׳ מודיעו שהיא של מתה
וליכא גנבת דעת ,דאכתי איכא משוס סכנה .ולפ״ז נפלה בבירא
כל חומרת העולם בזה .עכת״ד.

לסמוך על דבריו מדין ע״א נאמן באיסורין כיון דנמצאיס בני
אדם שאין לסמוך על דבריהם ,לא רק כשמכר לו שיש אלו
שחשודין על איסור דאונאה ,אלא אף כשנתן לו במתנה שלא ירויח

כלום בקבלתו נמי אין לו לסמוך עליו דאולי אומר זה מסברא
ואומדנא בעלמא מחמת שסומך על רובא שרוב המחלות אינן
מחדבקוח ואינו חושש למיעונוא אף לסכנה .אבל למי שידע ודאי

ממה מת אין טעם לאסור.

ואף שאיכא כמה דברים מהצואה שלא ידוע הטעם שאפשר
שגס צואה זו היא בלא טעם ידוע לנו ,מ׳׳מ מה שאיכא
לפרש שהוא מטעם ידוע לנו יש לפרש כן כוונח צואתו ולא
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שדה

חולין צד ע״א

להחמיר על מה שליכא נועם .ולכן מנעלים של אחיו ז״ל מוחר

ללבוש מאמר שידוע לו אופן מימשו.
שוב כחב :והנה לכאורה קשה הא דתניא המס בחולין לא
ימכור סנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה מפני ב׳
דברים אחד מפני שמחעהו ואחד מפני הסכנה ,והא בשביל
הסכנה יש לאסור אף כשיאמר לו שהוא סנדל של ממה ,דאף
שהלוקח לא איכפת ליה משוס שאינו חושש למיעוטא מ״מ כיון

שבסכנה יש לחוש למיעוטא יש לאסור לימן לו ,דהרי אפשר
שמסכנהו שהוא אסור אף שהוא ברצונו דאסור לאדם לסכן אף
אח עצמו ,ונמצא שאיכא בזה איסור דלפני עור בין כמדרשו בין
כפשוטו דהא גורס לו לעבור על איסור זה שאסור לסכן עצמו
שהו^לפ״ע כמדרשו ,וגס כפשוטו דהא אפשר שמסכנהו ממש,
והמקבל הא הוא עור בזה שחושב שליכא סכנה.

צופים

תשסג

וניחא לפ״ז מה שהביא הגמ׳ דין זה המס בחולין דאיירי
בגניבת דעת ,אף שזה הא לטעם הראשון הוא אונאה
ממש דממון ,וטעם סכנה הא נמי לא שייך דהוא עוד גרוע
מגניבת ממון באונאמו ,אבל לפ״ז לטעם השני ליכא לא סכנה ולא

אונאת ממון דאף שהוא מזק ממש כשל שחוטה ,אסור מאונאה
שמכריחו להאמינו ולקנות ממנו דאס היה יודע שהיא ממתה לא

היה מאמינו שיודע שאין בה סכנה ,משום שג״ז היא אונאה
האסורה .וגס ניחא מה שנקטה הברייתא דין זה במכירה ולא

בנתינה כהסיפא דאותה ברייתא דלא ישגר חבית של יין ושמן צף
על פיה שאיירי במחנה דבמכירה פשיטא שאסור ליתן לו יין
במקום שמן אף בלא דין אונאה ולא מלה המכירה כלל אף ששוין
בהדמיס ,אלא דאיירי במתנה שאמר לו ששולח לו חבית זו וא״כ

הי״ל למינקט גס רישא במתנה ,וג״כ היו שייכין 3׳ הטעמים
דאף דאינו לוקח דמים הא איכא איסור גניבת דעת במה שאומר
לו שנותן לו סנדלים מעור חזק דשחוטה ונתן לו רק סנדלים

ולבן צריך לפרש דאיירי שהמוכר יודע בודאי ממה מחה

מעור גרוע דמתה וטעם סכנה ודאי איכא ,דהוא שלס״מ

הבהמה שלא היה זה מנשיכח נמש ,שלכן אס היה מודיעו
ומאמינו היה מומר .משוס דבבהמה ליכא למיחש שמא היה לה
מחלה מחדבקת שחיק לאנשים דכמעט ליכא דבר כזה ,ומעור
חזירים שמשמע בחעניח דף כ״א ע״ב דממדבק מחלה מהס
לאינשי הרי אין הדרך לעשות מעורם מנעלים אלא הנכרים
האוכלים בשר חזיר אוכלין גס את העור דעור חזיר כבשרו כדתנן
בחולין דף קכ״ב ע״א ,ונמצא שהסכנה היא רק באס ממה
מנשיכת נחש כדפרש״י ,שלא שייך שיטעו באומדנא שלכן

שבארחי לא היה שייך טעם מפני הסכנה דהרי איירי שיודע
שליכא סכנה שבמתנה שאין להגותן שוס ריוח היה נאמן לומר
שיודע שליכא סכנה ,דענין אומדנא ליכא בבהמה לומר שאולי
טעה כדלעיל ,ונמצא שלא אינהו בזה שיהיה מוכרח להאמינו דאף
כשהיה אומר לו שהוא משל עור דבהמה שמחה כדרכה שליכא
סכנה נמי היה מאמינו ,ולא היה במתנה אלא טעם אחד ,ובשביל

כשמאמינו שאינו משקר היה מומר ליקח הסנדל ללובשו ,אבל
כשאמר לו שהוא מעור של בריאה שמוטה אסור לבד אונאח
הממון דאין עורה חזק כשל שחוטה גס מפני הסכנה ,ולא מצד
שאיכא סכנה מאחר דאיירי דיודע שמתה כדרכה ולא מנשיכח
נחש ,אלא מצד שמכשילו בהאיסור שהיה אסור לו לקנות ממנו
אס היה אומר לו שהיא מבהמה מחה שיודע שממה כדרכה שלא
מנשיכח נחש ,משוס שמחשש סכנה היה אסור לו להאמין לסמם
ע״א ממשש שמא מחמח שאינו חושש למיעוטא משקר לומר
שיודע שאינו מנשיכת נחש ,ובאמירחו שהוא משמוטה לא עלמה
על דעחיה לחשוש שמשקר ,והוו שני הטעמים מצד אונאה ולא
חשש סכנה ממש ,אבל מדא אונאה היא בהחפץ שהוא ענין שיוי
ממון מצד שהעור דממה אינו חזק כשל שחוטה ,וחדא אונאה
היא אף שבעצם אינה אונאה בכלום אבל אונהו בהאמנה שאם
היה אומר לו שיודע שליכא סכנה לא היה מאמין לו ועשה
שיאמינהו שזה ג״כ אונאה האסורה .וכהא דאמרינן בעדות ממון

כה״ג שאסור אף שהוא אמת משוס שנאמר מדבר שקר מרחק
בשבועות דף ל״א ע״א בשלשה שנושין מנה באחד שלא יהא אחד
בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו המנה ויחלקו ת״ל מדבר שקר
מרחק ,אף שהוא אמח כדבריהם והאחד כופר בשקר שנמצא
שהוציאו אח שלהן שלא יוכל לכפור ,משוס דכיון שאס היו יודעין
האמת שהמנה שייך גס להם לא היו הב״ד מאמירס להם ובשקר
עשו שיאמינו להם אסור ,וכעין זה הוא אונאה דכאן ,אך לא היה
שייך להביא כאן הקרא דמדבר שקר תרחק דנאמר בקרא בדין
ישיבת ב״ד ,אבל אסור זה גס כאן מדין אונאה דלא גרע זה

מגניבת דעת שנמי אסור.

שהיה רוצה האיסור גס מטעם האחרון הוכרח למינקט הרישא
במכירה.

ואיכא ראיה מכאן גם אס נימא כמו שכתבתי שאסר ר׳ יהודה
החסיד גס כשיאמר לו המוכר והנותן שהמנעליס הס
ממת ממחלה שאינה מתדבקת שאין לו להאמינו בחשש סכנה
שחמור מאיסורין ,אם לא שידוע לו שיש להאמינו דקים לו בגויה
שהוא אדם שאינו משקר ולא יאמר באומדנא שבזה נראה שנחשב
כיודע בעצמו שמותר .ע״כ.
גט׳ .ולא יפתח לו חביות וכו׳ .עיין בספר אורחות צדיקים
(שער החניסות) וז״ל :ויש חניפות רעה מאד ,כגון אדם
המחניף לחבירו ומדבר עמו דברים מתוקים כדי שיסמוך עליו
ויאמין לו ,ואחר שיאמין לו ויסמוך עליו הולך עמו ברמאות ,וזה
כענין שנאמר (משלי א יז  -יח)" :כי חנם מזורה הרשת בעיני כל
בעל כנף ,והם לדמם יארובו יצפנו לנפשותס" ,פירוש הפסוק:
הציידים עופות ,זורקים חטים ,ובאים עופות לאכול החטים על
הרשת ,ואז יהיו ניצודים ־ ולזה דומה החנף הזה .ואסרו החכמים
להחניף ,ואמרו שלא ישלח אדם דורון לחבירו ויודע שאינו מקבל,

או יקרא לחבירו לאכול אצלו ויודע שאינו אוכל .וכן אם אדם
רוצה לפתוח חבית יין למכור ,ובא חבירו לקנות יין ,לא יאמר לו:
אני רוצה לפחוח חבית עבורך ,וכל זה וכיוצא בזה נקרא גניבת
דעת ,ואסרו חכמים ,זכרונם לברכה ,להחניף ולגנוב דעת הבריות.

גט׳ .ולא ישגר אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף
וכו׳ .כתב הרמב״ס <פ״ז מה״ב ה״י) וז״ל :לא ישלח אדם
למבירו חבית יין ושמן צף על פיה שמא ישלח לו אדם חבית
שכולה יין וידמה שהוא שמן ושמן הוא שעל פניה בלבד ויזמין
אורחים ויתבייש וכן כל כיוצא בדברים אלו המביאים בושה לבעל
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תשסד

שדה

חיליז

הסעודה אסורין ,עכ״ל .וכ׳ הכ״מ גס זה ברייתא פ׳ גיד הנשה
לא ישגר אדם לחבירו חביח של יין ושמן צף על פיה ומעשה בא׳
ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה והלן וזימן עליה
אורחים ונכנסו מצאה שהיא של יין וחנק את עצמו .ופרש״י ושמן
צף על פיה כסבור שהכל שמן ומזמן עליו אורחים ובטוח שיש לו

שמן הרבה לצרכן .וחנק את עצמו ,שלא היה לו מה להאכילם
ובוש מהם ,עכ״ל.

וכתב בשו״ח פעולת צדיק (חלק ג סימן קעח> ח״ל :וקשה לי
האי דקאמר רבי׳ שמא ישלח לו אדם וכו .,דמה טעם
הוא זה ולא היה לו לכתוב אלא לא ישלח אדם לחבירו חבית של

<■׳״-

יין ושמן צף על פיה שמא ידמה שהיא שמן ושמן הוא שעל פניה
בלבד ויזמין אורחים ויתבייש כל׳ הברייתא לבד .ואפשר לדחוק
דהכי פירושו לא ישלח אדם לחבירו חבית יין ושמן צף על פיה
פירוש חבית שיש בה מעט יין בשוליה אפשר שעושה כן לפי שאין
לו שמן הרבה כדי מילוי החבית ולעולם דהשמן הרבה שאין היין
רק למלאת החסרון שבחבית .והטעם שמא ישלח לו אדם דהיינו

מבירו אותו ששלח לו חבית של שמן שמחליף עמו כשולח לו חבית
שכולה יין ושמן מעט הוא שעל פניה בלבד ויסבור המשלח הא׳
דכמו שעשה עמו כן שלח לו ויזמין אורחים על השמן ויתבייש
שאין בו די .דייק נמי לשון רבי׳ שכ׳ בחלוקה א׳ חבית יין ושמן
צף על פיה ובחלוקה שנית שהיא החליפין כ׳ חביח שכולה ק
דמשמע דחלוקה ראשונה לאו כולה יין גם בחלוקה א׳ נקט ושמן
צף על פיה ובחלוקה שנית ושמן הוא שעל פיה מוכח הפי׳
שכתבנו שיסבור השני שכמו ששלח לו שמן הרבה ומעט יין
בתחתיתו כן עשה לו חבירו והחליף עמו ויזמין אורחים ויתבייש
זהו הנלע״ד ביישוב ל׳ רבי׳ .ורבי׳ נתן טעם זה מסברתו משוס
דאפשר דכפי ל׳ הברייתא יתכן שיבדקנו אס כולו שמן או אס יש
דבר אמר מעורב בו או לאיזה סיבה אחרת יבדקנו ואז יתברר לו

O

אס להזמין או לאו .ואין לחוש שיזמין
לחבירו שמן ומעט יין מעורב בו ואז
דכמו שעשה עם חבירו גס חבירו כן
יבדקנו ויבא להזמין אורחים על סמך

בלא בדיקה משא״כ כשישלח
גס מבירו יחליף עמו יסבור
יעשה עמו ויסמוך ע״ז ולא
שכולו שמן ויתבייש.

והנה ראיתי בספרים כ״י ובמגדל עח הגי׳ כך שמא ישלח לו
אדם חבית שכולה שמן וידמה שהוא יין ושמן הוא שעל
פניה בלבד וכו׳ .ולפי גי׳ זו הכי פירושו לא ישלח אדם לחבירו
חבית יין ושמן צף על פיה שמא ישלח לו אותו אדם חליפין חבית
שכולה שמן וידמה שהיא כולה יין ושאין בה שמן רק אותו שעל
פניה ויזמין אורחים על היין לסעודה ויתבייש .ולגי׳ זו תתישב
(מתישב) שפיר טפי טעם רבי׳ שמא ישלח לו חביח שכולה שמן
וידמה שהוא יין וכו׳ ,דבזה אחי למטעי ולומר כמו ששלחתי לו כן
שלח לי וחמין אורחים .דאי לגי׳ הדפוס קשיא דאיהו ג״כ יסבור
דכמו ששלח כן החליף עמו ולא טעי דאיהו גופיה הכי נמי עבד
עמיה חבריה ודוק .ואפשר עוד לפרש דברי רבי׳ שכ׳ שמא ישלח
לו אדם וכו׳ .שהכוונה בו להוכיח האדם השולח מבית יין ושמן
צף על פיה שלא יעשה כך ואמר שהגע עצמך אלו ישלח אדם
לחבירו חבית שכולה יין וידמה שהוא שמן מי לא אתי למטעי
להזמין אורחים על השמן ויהיה בושה לבעל הסעודה והאיי

צד ע״א

_

צופיים

פירושא דייק טפי .דלפי׳ ראשון קשה דהיה לו לרבי׳ למנקט

שמא יחליף עמו מבירו וישלח לו וכו׳.
ואחר שנים ראיתי שהרדב״ז בלשונות הרמב״ס ח״ב סי׳ נ״ח

נשאל על זה ד3גמ׳ משמע היפך שזימן אורחים והוא
היה צריך לשמן .והשיב שס יעו״ש מה שפירש בו לא ישלח אדם
וכו׳ ,אע״ם שהודיעו שהיא של יין שמא ישלח לו אדם אחר חבית

שכולה יין סתם וידמה שהוא שמן כיון שלא הודיעו שהיא יין כמו
שעשה חבירו ושמן הוא שעל פיה בלבד ויזמין אורחים וכו׳ .נר׳
מהלשון שפי׳ שמא ישלח לו דהיינו זה ששלחו לו ישלמו לו <ג״כ)
אחרים וכו׳ .והביא שתי הגיר׳ ומסיים בה ולימדנו ז״ל כי בשני
דרכים אפשר יבא לידי בושה בין אס צריך לשמן או ליין כי מי

שהוא צריך לשמן ידמה שהוא שמן ומי שהוא צריך ליין ידמה
שהוא יין והשמן (הוא) שעל פיה ואינו כן אלא כולה שמן ע״ש.
ועיין בס׳ בנין יהושע דף ד׳ ע״ב ובש״ע ח״מ סי׳ רכ״ח.

גט׳ .והלך וזמן עליה אורחים .פירוש זימן האורחים בשביל
סיכה שדרכם היה לסוך בשמן ולא בשביל אכילה ,וחבירו

ששלח לו החבית הוא היה שותף שלו שהיה להם כרמים שיש בהם
נטיעות גפנים וזתיס ,וחבירו יושב בכרמים ועוסק בזחיס וגפנים
למלאת מהם חביות למכור וגס לצורך ביתו ובית שותפו ,ונזדמן
ששלח לבית שותפו חבית יין ושמן צף עליה והוא חשב שכולה
שמן מפני שבאמת בכרמים שלהם יש להם זתיס וגפנים שעושים
מהם שמן ויין ,והלך חמן אורחים עליה לסיכה כי כן היה דרכם
להזמין אורחים לסיכה בלבד כמו שמזמין לאכילה ולשתיה של יין.
ובזה נתרצו הקושיות של הרב תורת חיים ז״ל ואין צריך לשנות

הגרסא .בן יהוידע.

גט׳ .ואין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם וכו׳.
כתב בשולחן ערוך אורח חיים (סימן קע סעיף יט> אורחים
הנכנסין אצל בעל הבית אינם רשאים ליטול מלפניהם וליחן לבנו

או לעבדו של בעל הבית ,אא״כ נטלו רשות מבעל הבית.

וכתב המגן אברהם שס <סקכ״ג) ח״ל :לשון הרמב״ס אין
לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם וליתן ביד בנו וכו׳
שמא יתבייש בע״ה שהרי אין לו אלא מה שהביא לפניהם כו׳
עכ״ל משמע דאס הרבה לחם על השלחן שלא יחסר להם רשאים
ליחן להם וכמ״ש סי׳ קס״ט ס״א ,וביש״ש פג״ה ס״כ כתב
דדוקא לעבדו אסור אבל לשמש המשמש בסעודה שרי .ע״כ.

והמשנה ברורה (סק״מ) כתב :הוא מקנת חכמים מפני מעשה
שהיה כדאימא בחולין צ״ד מעשה באדם אמד שזימן
ג׳ אורחים בשני בצורת ולא היה לו להניח לפניהם אלא כשלש
ביצים בא בנו של בעה״ב נטל אחד מהן חלקו ונתן לו וכן שני וכן
שלישי בא אביו של תינוק מצאו שמחזיק אחד בפיו ושתים בידו
חבטו בקרקע ומת כיון שראתה אמו עלתה לגג ונפלה ומתה אף
הוא עלה לגג ונפל ומת ע״ש .וכתבו המ״א וא״ר דדוקא בכה״ג

דש״ס שהיתה סעודה מצומצמת ומתבייש בעה״ב כשיחסר להם
אבל אס יש הרבה על השלחן שלא יחסר עי״ז רשאים ליתן להם
ולפ״ז כ״ש אס כבר כלו לאכול ונשתייר מותר ליתן להם
מהשיריים ובספר שמן רוקח חוכך בכל זה להחמיר.

שדה צופים ־ חולין <הוצאה שניה> פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן עמוד מס
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שמן רא
כולל שרת על ארבע חלקי ש״ע בהלכה
ובפלפול וגם דרשות והספדים

1

מאת הרב הגאון האטתי מו״ה אשר אנשיל אשכנזי זצ״ל
שהי׳ מלפנים אבדק״ק פאלטישעני (מדינת רומעניען) ובסוף
ימיו ראב״ד דק״ק סטאניסלוי (גאליציען) ,בן הרב הגדול
והקדוש מו״ה מרדכי אשכנזי זצ״ל אבדק״ק פיפטי וראב״ד
בסטאניסלו? ונכד להגאון הקדוש צדיק ים-ד עולם מו״ה משה
דוד אשכנזי זצ״ל אב״ד דק״ק טאלטשווא ואב״ד בעיה״ק
צפת תובב״א:
בהוצאות ובהשתדלות בני חרב המחבר דל.

-----------

מוגקאטש׳
:דסום המשובחת של הרבנים הנגידים טייה שמואל זנויל כהנא
וחתנו טו־ה שזר הכהן פרי עד נ• ,,

בשנת בשמן למאר
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שסן

חלה או״דז סי׳ ס״ג ס״ד ס״ה

ראש

חשיבו נמי מחובר ואין בהם מעילה וניתנו להנות בחלוש ג״כ בניו יה" למפרע תקח טעות דסאיכא עדים שנא מכר א״ע רק
'יגשים דלנ״ת למה׳יש ומש״ה פרין לר״מ צריך לבנוחס ביומי׳ בשביל כן ודומה למ״ש הנוו״ז מדע סי׳ פ״ה וסוסי' רמ״ב יש״ן
וסשינו כמחובר מה״ט וסתינח לר׳׳מ משא״כ דל״ל כמחובר דמיין חו״מ סי׳ ר״ה סק״ד במלוה שמכר שדסללוה ומקר מודעת שאינו
עלייסו מעילה בחלוש ומש״ה מועלין נמי במחובריןרק משום מוכר לו רק כדי שיחי׳ לו ממה לגנוח ממנו ע״כ גובה ממנו
דלנים למה״ש ניתנץ להנוח במחובר אמאי אין מועלין בשיורי ואל״כ הוי מקח טעות אע״ג שלא גילס לצוס כלום בשעת מכירה
■הלישכס גופייהו נימא ומועלין נחלישין לר׳ יודא מועלין בדמי רק לעדים וא״כ אם לא ישחרר האדקאם בניו הוי למפרע מקח
המשנה וליד לכחנוח כהונה כלל וכן באבני ירושלים שנשרו טעוח ונפסד העבד ממנו ושלא בישות מסל לו שפעה והיכא שיש
מועלין בהם לרימ ור׳ •ודא בר פלונחי׳ אין מועלין בהם ואי לו פסידא לאדון ליכא עשה דלעולס בהס חעבודו כמ*ש נמג״א
מפכיק ממני׳ אמאי אין מועלין בהם כהי דניחנו להכות בהם סי״צ סק״ל בשם הרץ משוס דהוי כמוכר לו ונם י״ל לדעה
במחובר מ״מ בעודן מלושין הי׳ בהם מעילה מעיקרא לר׳ •ודא סרמב״ם דלאו דלא יהי׳ קדש ליכא בשפחה ורק משוס הסרת
אע״ג שסי׳ עומדים לבנין ה״נ לכשיחלשו יחזרו למעילתןכדמעיקרא הבנים איכא איסור מס״ת כמ״ש בס׳ החינוך מצוה חק״ע ובעצי
ונרכ לא אפיק מחני׳ רק ברייחא ובחדושי למס' שבח דמ״ח ע״ב ארזים סי׳ ט״ז סק״ח ונגוונא דנד״ד ליכא סקרת הבנים ליכא
כמבמי עוד ראי׳ דבעומד לכן אינו כעשוי אם אינו עומד עחח איסור מהית והתימז אם ישחרר אם נניס שיהי׳ לעבד משפחתו
אבל כשלא ירצה לשחררם איכאהסרת סגנים ועבר האדון אקוד
לזה והארכחי שם בק״ד :
דאוריי׳ של לפני עור ע״י שמסר לו נע״כ שפחה והוא לא סיס
ענד למפרע דהוי קנין בטעות -,ובזה יש לישב קושים הריטב״א
לעיל דט״ו מאחר דמוכר עצמו אין רבו ומסר לו שפחה כנענית
אס מומר לגנוב דעת הבריות לצורך מצוה נקתפק רק בע״כ אבל מדעת" מותר העבד בשפחה א״כ למה א״ל זיל
י המניא ארח p״ קכ״ו וע״ בש״ך סו״ע *pip׳ רצ״ב גנוב הי״ל למכור א״ע בעבד עברי עש״ה ,ולסנ״ל כיסא דנבה״ג
שעז״ג אל תבהולגנב .וניל ראי׳ שמומר גניבת דעח לצורן מצוה לא היה מוסר לו שפחה כנענית רק מדעת העבד ”ל שמא לא
והוא בש״ס קידושין קוים האומר אי׳ אישפזוכני׳ דר״ש ממזר הוי ירצה האדק לשחרר בניו ולעבור בלעולם בסם תעטדו דאע״ג
ואיל אס הייתי מכירן קודם שנשאם הייחי משיאן עצה לנוהר תה" בטל למפרע ולא ס" נרע מ״מ ליכא איסור צפני עור על
בנין שישא שפחה וא״א דוקא דיעבד מאי ניהו היאן מנקיב האדון דהא מרלץ העבד ישא שפמה ואדרבה רק על העבד ים"
ל" פצה לעשוח איסור ומשני דהוי איל זיל גנוב ואיזדבן נעבד איסור וי״ל אאעבב״ז וקבור וקיבל אס" בלא שיחרר וכס״ג כפנו
מברי והוא חמוה דאין לן עבירה גדולה יוחר מגניבה ונדחק התר ב״ק דלף ,ע״ב ,ועי׳ תוק׳ ב״ב ד״ס ע״א ד״ה יתיב מוכס
דאקור לגנוב אפ״ דעת עכו״ס ואפ״ במקום מצום.
רשיי וחוק׳ דהוי מצי לשנוין דא״ל עכור עצמן נע״ע ועדיין חיקשו
מאי משני החרצן על קושיית המקשן איך מינסב ל" פצה לעשוח
איסור בזיל גנוב הא ג״ז איסור:
דהנס בש״ס קידושין די״א ובכתובות דני׳ס א" סמפון
אי מלוה הבאה בעבירה איי״ס הוא מה״ת או מדרבק
בעבדים ליכא וע״כ אוכלין בתרומה מומין שבגלוי הא
נ״ל לפשוט מש״ס מעילה די״ט ריש ע״א מן הקודש
*
קנה ,ל" וממיץ שבסתר מאי כ״ע ל" עיני׳ הא למלאכה קא בעי
ל" וסרמב״ס פנו״ו מה׳ מכירה הי״ב הוסין! ח״ל שאין העבדים לקודש כנק שלקח ממעות הקדש קנס בהם קני זבים אד הביא
להשירש המעה אלא למלאכה וכ״כ בעוחו״מ p״ רל״ב ס״י וצ״ל חטאתו ואשמו מן הקודש ולמש כיון שהביאו לעזרה ""ס וספל
שנשמר מזה הרמב״ם דלא היקשי מומץ שבסתר אחר שהם מומץ ולר״ע ליי״ח עד שחרק הדס וכיק שיי״ס כמי שתוציאו למילין דמי
לגבי אשה כמו ריח הפה או החועס 6״כ עבד שרבו נותן לו ומעל כחרש" ,,וקשה הא עבר עבירה בשוגג דמועל בהקדש ואין
שפחה כנענית והולדות שלו י״ל דהוי מום שאץ שפחה מזדקקת יי״ה קרבנו הא הוי מס״ב ואפ" לרעת הקוברים דרק לדידי׳ י£ר
לעבד שיש בו מום כזה ע׳׳כ כ׳ הרמב״ם שאץ קונץ עבדים רק מה״ב ולא לאחרים מ״מהכא איכא עבירה בשוגג ג״כדהאסייב
למלאכה ולא לתשמיש ולולדות ועכצ״ל  pדהא ברייתא דהתם קרבן מעילה בשוגג וא״כ לא נפער מאחריות ואמאי מעלופכל״ל
בקידושין די״א מיירו בלוקס מוחזק שלא פרע עדיין כדמוכח עש״ס דמס״ב אינו רק מדרבנן אבל מדאורי׳ ""מ קרבנו במה״ב וסבא
־דנ״ב ריש פ׳ המוכר פירוש וכמ״ש הרעב״ס ב״ב שם .ובשעמ״ק קאי אקרא דתמעול מעל ,וע" שאג״אס״צ״ח שכתב דסאי דשוסל
כתובות דנ״ח וא״כ איך יאכל העבד תרומה ניחוש שיאמר הלוקח של נטלה לא יי״ח לס״ד אי מצות ליהנות מתנו הוא משום מסב״ב
לולדות קמתי העבד ומאחר ש״ש בו מומין שנסתר אץ שפחה ובשעה״מ וטעה״מ פ*מ מלולב כתבו בשם חידושי מב״א יבעגס
■מזדקקת לי ואיני ראוי לתשמיש והוי מקח טעות ,וא? יאכל דק״ג נדב שכי דליי״ח משוס כדי שלא יפגוד עבירה דנמדלס ®"י
בתרופה יעי׳ חר« ס" רנ״ב סכ״א יסכ״ג לענץ זרעוני גינה ואי נימא דליי״ח שוב ליכא עבירה ונכה״נליייח מלוה בלאעעגגא
הנחכלץ ולא צמחו ולוקח מוחזק יכול לומר לזריעה קניתים דמסב״ב ,ולפ״ז קשה סכא דאי ליי״ח קרננו ליכא מנדלה במולא
מחש בכתובות ועכצ׳ל דגענד הכל-קוני! אותו רק למלאכה ולא מקודש לקודש כמ״ש רש" בהדיא סכא וא*כ למה מועיל קרבנו
ואיכא עבירה דמעילה נימא דליי״ס וניתקן .איסור מעילם־■
לולדות וכדמשני הנדס ב״ב שם לענץ גנב או קונייסעוס דכל
פבדים כן הס וס״נ לענץ למלאכה קבעי לי׳ קאי על כל אדם וע״כ נ״ל דסכא אפ" לא יי״ח קרבנו לא יתקן הלאו לפי״ע
דא" בתעודה דל״ב וברמנ״ס סיס ס׳ סעודה הי״א המשנה
מיב אח" לוקח מוחזק א״י לומד לולדות לקחתי העבד וע*כ
אס הקדשים מקדושה לקדושה עובר נל״ח אס" מקלה לסעודה
ליכא לנעלם מקח טעות במומי! שבסתר:
ול©״ז מיהי שרוצה לטהר בניו ומוכר א״ע מש״ח לעבד יכול ובה״ב למזבח ואע״ג שלא הועילו מעשיו מ״ע עובר ע״י שסוקדגץ
 למסור מודעה גפני מדים שאינו עוכר א״ע לעבד רק לשם קדושת אמרח ע*ש,וא״כ במוציא מעות הקדש לקדושה coubמ* שסאדק ימשול לו שפחה כנענית וישחרר בניו ויה" מותרי׳ אפי׳ לא י״ח קמנו ואינו נדיב קרנן מעילה מ״ע ל״ת איכא
לבא נקהל ואץ זח ןנקח עעות דענד למלאכה קבע* לו ולא מ״מ ומאחר דל״ת זו א״א לו לתקנו עוד שעיר יי״ס קמנו בהבאסי
נוצדות רק גנבת דעת קונס איכא כדאי׳ בטוחו״ע סי׳ רכ״ח לעזרה לר״ש או נכזרק הדם לר־י וחייב קיק מנדלה תד״ז מוקן
ק*י ונחנדע שם סק״ז ובמקום מצום ליכא איסור גניבת דעת :גס לאו זה כמו שמתקן לאו דמנדלס נדי קרק מעילה ואץ "ל
מהאי דמשני הנדס קידישץ ס״פ האומר דא״ל זיל גנוב ואיזדנן אפ" למ״ד מה״ב דאו׳ הנ״מ נאם העבידה כבר נמשים אבל המר‘
•®"ט שיגטב דעס בעס״ב וימקול בפני עדים שאיני מוכר א»ע שנרי דנימא שמקיים המלוק •סי׳ תיקון סלאו שעיר *"לי*■®
 Pמעויס וימכור א״ע אח״ב בע״ע ,ונזה לא יעשה שוס סמצוה כפי שיתק[ הלאו ולא יהיה עבירה אנדב ונירש
ג״כ הידסה מסמז״א שם דעדיץ איכא׳איסיל שיעשם
™*י
למאן דליל מה״ב כ&9״ל:
”®* ■ Fהיי בניו ויעבור געשה דלעולם בהם מעבודה ומי מזר׳ תי סוגסד׳ע-סרא ד״ה ההוא עסקזרמל פמדהמיזמז
לק״מ דד״ה ל״ק אלא גגי  )fanשאינה מכפרם נפידג
 pמיש .ולסכ״ל א״ש דאם לא ירצה סאדאלשחרד -
עסא״כ

סימן ס״ד
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שבט

מכד

הלה

יו״ד סימן קסג

הירושלמי הלא לא הביא ע״ז רק הפסוק הושע <ח׳ י״ל) וישכח

סימן קסג

ישראל את עושהו ויבן היכלות וגו /והיינו או רבוי בניני
ביהכ״נ שלא לצורך ,או לבנות היכלות ברוב פאר ושקעו כספם

ב״ה ,יום ה׳ דברים בין המצרים תש״ם לפ״ק.

ע״ז ,וע״ז הקפידו וקבעו דלמוד ת״ת לנערים או חולים עניים

כבוד ידידינו הרב הנכבד וכו׳ ר׳ משה רייס שליט״א

עדיף ,הא סתם צדקה לעניים אינו עדיף גס מרבוי ביהנ״נ

מנהל חינוכי סמינר בית יעקב תל אביב.

או בנין היכל פאר לבית הכנסת ,אמנם הגר״א כאן הקשה
ממה שכ׳ תוס׳ ב״ב ט׳ סוף ע״א דצדקה עדיף אפילו מבדק

אחדשה״ט בכבוד,

מכתבו

הבית של בהמ״ק ומכ״ש בית הכנסת.

קבלתי ,והאותיות שאלוני ,אודות הבחינות שעושים

במוסדות

החינוך

למיניהם,

והציונים

כמובן

ובס׳

ערוך השולחן הקשה ,דאיך יתפרש דהתוס׳ כפשוטו

קובעים כטיב התעודות ,והתלמידים או תלמידות מרשים

דצדקה עדיף מבדק הבית הא בקרא דנחמי׳ (י׳ ל״ג,

לעצמם להערים באופנים שוגים להשיג ציונים טובים שאינם

ל״ד) מפורש דשלישית השקל זה שהתחייבו עצמם ניתן ללחם

מגיעים להם ,ושאלת כבודכם אם מרמה והערמה זאת הוא

המערכת ומנחת התמיד ואיך אפשר דליתן צדקה עדיף

דרך נכון ,היות שיש מבקרים אתכם שאתם מוחים ע״ז ולפי

מהקרבת תמידין ,ונדחק מאד בהבנת דהתוכף ,ובעניותי דאין

דעת המבקרים יש כמין רשעות אם לא מניחים התלמידות

הפי׳ דאס לא נתנו ישראל כ״א שלישית השקל שהי׳ בטול

להערים כרגיל.

תמידין וכו׳ ,אבל הפי׳ שהתחייבו עצמם שיהי׳ בבדק הבית

ואומר

בקיצור כי תמה אני אס יש בכלל ספק בנדון הזה,
דאיך אפשר להעלות על הדעת לעשות לכתחלה

סכום גדול זה כדי שיהי׳ בטחון שיהי׳ באפשרותם להקריב

כל הקרבנות בזמנם כמו שקלי צבור ,אבל אין

nf>t

אומרת

דבר כזה ובפרט במסגרת חינוך ,דדבר פשוט להלכה דיש

שיש בטול אם לא יתנו כ״א מישראל חלקו וע״ז כ׳ תוס׳

בזה גדר גניבת דעת ,שאסור לגנוב אפילו דעתו של גוי

דלהרחיב למצות צדקה לעניי ישראל דשכיח יותר הצורך להם

כמבואר חולין צ״ד ע״א ובשו״ע חו״מ סי׳ רכ״ח ס״ו ,ופשוט

מהרחבת בדק הבית דצדקה עדיף ושפיר קאמר הגר״א דכ״ש

דאיכא גס לאו דלא תשקרו ,ועשה דמדבר שקר תרחק ,ועיין

צדקה נגד בית הכנסת דהיינו או רבוי בתי כנסיות ,או צורכי

שבועות ל״א ,וגס איכא בזה דרגא ורגילות לרמאות ,וע״ז

בית הכנסת כשמן למאור שכ׳ מהרי״ק וכיו״ב דג״כ מסתבר

אמר הנביא ירמי׳ (ט׳ ד׳) למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו,

דכה״ג צדקה סתם ג״כ עדיף ,וע״ע בעה״ש שם מש״ב

ועיין סוכה מ״ו ע״ב ויבמות ס״ג ע״א עד היכן הדברים

בביאור שיטת השו״ע.

מגיעים בחינוך .וגס יוצאים עי״ז מכשולים בעתיד ע״י

אבל

בנין בית הכנסת כשאין להם מקום כלל ,וצדקה סתם

העלמת האמת בתעודות ’אס צריכים להתקבל לאיזה עבודה

להרחיב לעניים וכיו״ב י״ל דביהכ״ג עדיף גס לשיטת

או חינוך והמקבלים חושבים אותם למומחים ,ואינם ,וגורמים

תוס׳ ב״ב ט׳ הנ״ל ,ואס מתרמי להו צדקה של פדיון שבוים

היזק ניכר לנותן העבודה ועוד ,ועל הכל הפסד מדות להרגיל

או צדקה שיש בה סרך פקו״ג הלא מוכח בש״ס דפדיון שבוים

תלמידים נגד האמת שמזה המכשולים הגדולים בדורינו,

עדיף ,ועיין לקמן בשו״ע סי' רנ״ב ס״א בזה.

והאמת אהובה מכל ,כמובן אם יש ספק בדרגת הציון אפשר
ללכת לפנים משורת הדין.
והרני דו״ש בלונ״ח ,מצפה לרחמי ה׳.

סימן קסה
ב״ה ,יום ה׳ נצו״י שלהי אלול תשנ״ז לפ״ק.

סימן קסד

כבוד ידידי האהוב ההגה״צ בן גדולים וצדיקים איש

חמודות רבי ישראל אליעזר אדלר שליט״א.

סיטן רט״ט טט״ו
אחדשה״ט וש״ת באהבה,

יש מי שאומר שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה,
ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים

יק דתו
א.

בענין גניזת מחברות וכיו״ב המרובים מאד ומתגלגלים

בכ״מ ,כבר אמרתי בעניי דאם יש בהם ד״ת אס אפשר

עדיף ממצות בית הכנסת.

משמעות

קבלתי ואשתדל לענות על שאלותיו בקצרה עכ״ס.

מקור הלכה זו בירושלמי סופ״ה דשקליס

לגנוז בקל ובמציאות לגנזם ואס א״א מוטב לשרוף אותם

ובתשובת מהרי״ק שורש קכ״ו ,דאינו מדבר

כאשר הוזכר דרך זה בתשובת כנסת יחזקאל ובגליון מהרש״א,

כשאין להם בית הכנסת כלל ואין להם מקום להתפלל דגם

וכתנאי שאין בהם שם משמות הקודש[ .ודע
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הלכות אונאה וגניבת דעת

 .שהמוכר מזלזל בממכרו מפני שאין חפץ זה ערב עליו או מפני שדחוק למעות
ולכך עד שתות הוא בכלל דמי המנח ואין עליו שם אונאת כלל מ״מ ירא
שמים יחמיר לעצמו שלא יכנס לספק ל*ת של תורה ה ואפי׳ אם המתאנה הו0
תנר ובקי ביותר ואין דרכו לטעות אין תולין האונאה אלא בטעותו וצריך
להודיע טעותו ולפרש לו שאף שש,יה כך וכך איני חפץ למכור או לקנות אלא
בכך וכך ואץ לך עלי כלום:
ו וכשטפרש כן מותר אף אם האונאה היא שתית או יותר ז ואם האונאה
דור :".שמתאגה המוכר היא נדולה כ״ב בכדי שאין הדעת טועה כלל אין צריך לפרש
נת־יג_; לו כי ניכר הדבר שמזלזל בממכרו מפני דחקי למעות ח וכן בהע״ב המוכר כלי
”  £תשמישו ביוקר א’צ לפרש שהדבר ידוע ללוקח שאילו לא הרבה לו בדמים לא
ט יא" :היה מוכר כלי תשמישו ני והוא שהלוקח יודע שזה המוכר הוא בעה׳ב ולא תגר
' "י; אבל אם אינו יודע צריך לפרש לו י וי׳א שאפי׳ ביודע שהיא בעה׳ב אם האונאה
י ־יתירה על שתות צריך לפרש לו כי אין דרך בעה׳ב למכור כליו ביותר משתות
על שווי[ ויש לחוש לדבריהם :
 .ה וכל שיעור שתית שאמרנו אינו אלא במעות בשומת שיווי המקח שאין כל
י " 6אדם יכול לצטצם בו ודרך העולם למהול עד שתותי 6אבל אם היה טעות
 ,,ונ במדד .או כמשקל או במנין הסחורה אפילו פ־א יתירה הייב להחזירה לעולם
«מן« בכל ענין יב אא'כ היתרון הוא בענין שאין הדעת טועה בו כלל כגון במקום
שנהגי למנות המעות שנים שנים ולא א׳ א׳ ומצא יתרון מטבע א׳ או נ׳ או ה׳
וכיוצא בהם ממספר הנפרד שאינו זוג זוג שבזה א״א לתלות בטעות המנין אלא
מתנה היא שנתן לו כל היתרון או שננב ונזל ממנו סכום כזה ומתבייש להחזיר
לו והבליע לו בחשבון או שאיש אתר גנב או נזל ממנו ונתן לזד .שיבליע לו
בחשבון בין שהמעות הם דמי מו״ט בין פירעון חוב בין הלואה שהלוה המלות
’י '°ס' ללוה ומצא בה הלוה יתרון כזה יג אבל אם נהגו למנות א׳ א׳ כמו שנוהגין
עכשיו תולין כל היתרון בטעות במנין שטעה במנינו כמה פעמים כמספר היתרון
וחייב להחזיר לו לשלם :
’י נר'ל  1יד הנושא וניתן באמונה אינו חושש לאונאה כיצד הפץ זה בכך וכך לקחתיו
סי י״״פ כך וכך אני משתכר בו אע*פ שנתאנה בלקיחתו נזו וכל המתאנה איט רשאי
י״י׳ להונות אחרים בשביל כך זה מותר כוז שהרי זה כמפרש לו שלא יסמוך על שתוי
הפקח אלא על הדמים שקנה הוא s
ט! מ״מ ז יז הנושא ונותן באמונה לא יחשוב הרע באמונה והיפה בשוויו שאם קנה
, ,׳״' עשר יריעות בעשרה דינרים ויש בהן שאינן שוות דינר ויש בהן ששוות יותר
לא יחשוב הרעות כל אחד בדינר והיפות בשוויין וע»ז יטולהריוח שיתפשר עמו
ח  •wשאין זו אמונה אלא אונאה רק יחשוב הבל באמונה כמו שקנאן יחד ייז והואשמוכרן ג׳ב ביחד אבל אם מוכר הרעות בפיע והיפות בפ״ע מוכרן בשויין
מלבדהריוח שטטלכמו שמתפשרעמו:
'יי”"’"1׳ ח הנושא וטתן באמונה ינו מעלה לו על דמי הסקה שכר הכתף המוליך מבית
לחטחו ושכר הנמל ושכר הפונדק אם הביא מעיר אחרת כ ובןשאר כל הוצאות
,
וכוללם בדמי המעה וע׳ז יטול ריוח שנתפשו־ עמו אבל שכר טירהא לאיכלל
בדמי המקח (כי הוא בכלל הריוח מן הסתם בדעת בני אדם שנוטל ממנו כמו
שגתפשר עמו ולא בדמי המקח הואיל ולא הוציא מעות ונמצא שאם ס־ללו
בדמי חמקת במתם ואיט מפרש כן להלוקח הרי זה מטעהו ומאנה אותו):
6:
 .מנ״ם ט כשם שיש איסור אונאת במו״מנא כך יש איפור אונאה בשכירות ובקבלנו•
””?™ ובחילוף ממבע וכן כג אם הסלע חסרת שתות ממשקלה יש בה איפור אונאת
ג להוציאה בסלע יפה כג אם מוציאים הסלעים במנין ולא במשקל שאם מוציאיםי”’" 6במשקל אפיי חפרה כל שהוא עובר בל״ת אם מוציאה ביפה שגא׳ " לא תעבו
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תתסז

עול במשפט במרה כמשקל נד וי״א שלא אמרו שיעור שררת אלא כפתורה
אבל מע-ת שלהוצאה ניתנו וההב־יש אינם יוצאים כ״ב אין דרך העולם למחול
על חש־ונם אלא עד חצי שהית א־בל~ םחצי שתות ואילך והצי שתות בכלל דרך
העולם להקפיד עליו ויש בו איפור אונאה ויש להחמיר כדבי־יהם •כה אבל כה רש•’ ושים'
שש רא׳ש שה
בפחות מהצי שתות מותר להוציאה לבתתלה כיפה מואיל ואי; כה הפשר כלל
פי־ כ־ וכווי
למקבלה שינם הוא יוציאנה כיפה משא״ב בפחית משררת כפתורה נו וכל מ כי משנה שס
שאינו רוצה לקבל ממבע שנהם* פחות מחצי שתות אינו אלא נפש הרעת ע־א לפי' הראש
פז והוא שיוצא בהוצאה ע״י הדחק אבל אם אינו יוצא אפילו ע״י הדחק אפור ו;•׳ ולא נטי!
שנא ע־ש ויו׳י־ו
להוציאה ביפר ,אפי׳ הפר טעם ואם הוציאה -והחזירוהו לו נח אפילו אתר י״ב
הי ט:
חרש כני י״א שחייב לקבלו אם מבירו :
כו נט' הם ע״נ
י ל וכל ממבע שנפתח ונחשי מחצי שתית ממשקלו אפור לקיימו בביתו מפני כ?ו ע•' הטמש
שבקל מרמי; כו להוציאה כיפה (וכמו שאפ-ה ההורה להשהות מרה השרה ננוי! דה׳ה הנא
כביתו שנא' לא יהיה לך בביתך ונו׳ •שלא יבואו לרמות בת כמו שית׳) ולא דת• משים
אונאה מד עיש
ימשרנו לאנס אי לתני מפני שמרמין בו אתרים ולא יעשנו משקל ולא יזרקנו כני א׳ו מש ם
לתוך שברי כפז שהרי אפור לקיימו •שמא יבא אח־ וירמה בו להוציאו ביפה ונא שני כנל
אלא ידרבנו אוי יקבנו באמצעו לתלות בצואר בתו  .אבל לא יקבנו מ; הצר עיש ובמשנה
למלן פט־ו מה'
שמא יבא את -ויחתוך מקום הנקב ואם הפר עד שעמד על חציו בנון סלע
מטרה מש ׳ש
•שעמד על שקל ושקל שעמד על דינר ודינר על חציו מות־ לקיימו •שאז אי לימת הימנ׳ה
אפשר לרמות בו מפני שתפחת •שלו ניכר לבל לא אבל אם עמד על פחות מחציו כט דנינ׳ס פי'כ
אפור לקיימו מפני שאפש־ לרמות בו להוציאו בחציו שהוא שקל או דינר ‘או מה' מטי הי׳ג
הצי דינר ביו; •שתם משבעות היוצאים לב וממבע שאי; לוקחי; אותו אלא במשקל צ בר•’ -שה
לא משנה כניה
מותר לקיימן בבל עני; שבל הלקהו ישקלנו:
פי’נ מיו
יא לג אשיר להטעות לנכרי ובן בל מרמה שבעולם אשירה במי״ט אפילו נב רייו
לנכרי בנו; לד אש יש מוש במקחו צריך להודיע ללוקח אע״פ •שהוא נירי ל; מרדכי
שהרי זה מטעהו וגונב רעתו אש אינו מודיעו וה״ז כגונב ממנו ממון ואשור מן לו רמנ״ה פי־ח
מהי מטרה ה א
ההורה כטו שית׳ בה׳ גזלה :
טיש״ט חו׳ט
יי ואפי׳ לננוב דעתו ברב -שלא יניע לו הפשר להנברי אמור מד׳יש לה כנו; ס• דטו סט 1
למכיר לו בש־ נבילה בחזקת •שהומה ואף לגנוב דעת הבריות לו בדברים לה תיל•; צי ט׳א
אפי׳ במלת אתת של שפת חלקות או גניבת דעת או במעשה שמראה שעושה לו רטטה שש
בשביל; ואינו עושה אסור מפני שמחזיקים לו מוכה בחנם :
יג לו כיצד לא יפחה הכית יי; העומדת לתפתה מיד מפני שכבר מכרה לחנוני לונרי-חא
(א) וזה שבור שפתחה בשבילו להשקותו יין חזק ונפטר על ירו הפטר גדול חונק שה
•שהרי הכית זו שפתחה תישאר חשירה ויתקלקל יינה ויבא להחזיק לו טובה
צנן נמרח שה
בהנש לח (אא״ב הוא חביב עליו שהיה פותה בשביל'׳ אלא צריך להודיעו שלא
פתחה בשבילו כי לש מ; המחש אי; לו להעלות על רעהו שבבר מברה לחצוני לט תום' שה
מ*נ ויה אינה!
אבל בדבר שיש לו להעלות ברעהו שאינו עושה בשבילו ומטעה עצמו ושבור
שעושה בשבילו מ כגון שפגע בהכירו בדרך ושבור זה שיצא לקראתו לכבודו מ נ«־ שם ע״נ
א״צ להודיעו ובן כל כיוצא בזה :
מא ני”' ש□
יד מא לא יפציר בהכירו שיסעוד עמו והוא יודע •שאיני שועד מב ;ואלו היה
ע־א
סועד לא היה מפציר בו) אבל בלא הפצר מג מות־■ לומר לו פעם ושתים בוא
מכ כ״ה כוונת
ואבול
יש'• שה דאל־נ
משיה היותי
קונטרס אח-ון
(א) ע׳ תום' דצ״ד בע״ג ולהסמ׳ע צע"; אלא ודאי דכיונת השוד הפתיחות רי-יל הנפתחים מ׳ש •וו■־,
נ!נ שמיננ שס
עתה שהיא פו־־חז ?יחצני שחנק לו כני ו:״מ ברת׳יש ע״ש ונ״מ ?זל' השיר שאינו פיתח;
הי,־ח
כשגילו פו' חדעתיה שענד; פז׳ ולא שפתח; ונ״ה נהדיא נרא"ש ו:ן ברמזים ע״ש :
כד רת׳ש פ*י
ונינו הי־ י׳ט
נאט׳ שם נג נ
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מד נריי׳ ואכול עטי אע״ם שאין דעתו שיאכל עטו בי זהו כבודו שמכבדו לאכול עטו מד ולא
cc
ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל (ואילו היה מקבל לא הי׳ מרכה לו אבל
מה גר.׳ מה אם הוא חביב עליו בעני; שהיה מרבה לו אם הי׳ מקבל וכן אם היה מפציר בו
:כ
לסעוד אם הי' סועד אע״פ שיודע שעכשיו לא ופעור ולא יקבל מותר להפציר בו
לסעוד ולהרבו׳לו בתקרובת שאקזו גניבת דעת כיוןשהוא חביב עליו באמת והוא
מבקש באם־ להנחותו ואיו מונע בצדו אלא מצד חבירו שאיט רוצה נמצא שאם
חו נר״ת׳ יהדק לו טובה א־נת בהנם) אבל לא יאמר לו מי פוך שמן טפך זה והוא ריקן לפי
כה שיודע בו שאינו רוצה לסוך (אף שאש היה רוצת (ב) לסוך היה נותן לו שמן ט״ם
עכשיו איט מבקש באמה להנחותו בי יש מונע מצדו שהפך ריקן ואין בו שמץ
ייהזיק לו טיבה בהנם ובן כל כיוצא בזה) וכן לא ילך לבית האבל ובידו בלי ריקן
לפי שיודע ט שא״צ לו (כי הרבה הביאו לו כבר להברותו בסעודה ראשונה
שהאבל אסור לאכול משלו ובל העש מברין אותו וסבר האבל שגם זה הביא לו
ויחזיק לו טובה בחנם כיון שעכשיו לא הביא כלום אף שהיה מביא לו אם היה
צריך לו) ואם הוא עושת בן כדי לבבדו בעיני הבריות מותר וכן בכל דבר שעושה
בדי לכבדו בעיני הבריות אין בו משום גגיבת דעת :
רז גריית׳ טו מו לא ישלה להכירו חבי.ת יין ושמן צף על פיח מח מפני שיסבור שהכל
□£
שמן ויזמין אורחים עליה ובטוח שיש לו שמן תרבה לצדכם ונמצא מתבייש :
מחרש",
מנו גדיי׳ ט! מט לא ימכור עור של נבילה בהזקת שחוטה כי עור הגבילה איט חזק כ’כ
כטו עור השחוטה ונמצא טטעהו:
< רמנ״ס  Pנ אסור לאדם למכור להכירו קרקע או מטלטלין שיש עליהן עסק ודין לאיזה
אדם עד שיודיענו ללוקח שאע־פ שהאחריות עליו אין אדם רוצה שיתן
מעותיו וירד לרין ויהיה נתבע מאחרים :
נא מכנה
נא אפור לפיכם את האדם ובהמה וכלים העוטדי׳ להטבר אדם כגון עבד
ב’מ כ׳
כנעני שהוא זקןוצובע שער ראשו וזקנו כדי שיראה בחור ובהמה נב להשקות•
ע גס׳שס
טי סובין שטנפחין אותה הוקפץ שערותיה כדי שתראה שטנה וכן אסור לקרר
יג טור ולקרצף איחה נדי לזקוף שערותיה והבלים אסור לצבעם שירא• הרשים נג ואין
ס־ רש״י השבה שמשביהש בצבע בנד העילוי שמעלה אותם בדמים נד מפני שסוברים
שהם חדשים ונמצא מטעה ומאנה אבל חדשים מותר לצבעם כדי ליפותם (וכן
<ה משנה ליפותם בשאר מיני יפוי אפילו אש נה מתעלים בדמים יותר מן השבח שמשביח
ס "•:ו הואיל ואין באן מעות ואונאה שהמופיף דמים בשביל יופיין מוהל הוא מדעתו):
דמר:ץ יט נו אסור לנפח בקרבים כדי שיראו שמנים ורחבים נז ואסור לשרות בשר
ונוס
במים כדי שילבין ויהא נראה שמן ואס מנהג כל הקצבים לעשות כן והכל
נתטין
רב״י יודעים ממנהגם נח יש מי שמתיר לפי שאין כאן א-נאה כיון שהכל יודעים
נמיש
שהוא ממנהגם (ושובר נפשו ירהק מזה כי אעפ״ב יש להוש שיסבור הקונה שהוא שק
באמת שהרי יש הרבה שכנים בעולם ובשביל בך •עושים כן כל הקצבים):
סותל
»
רש״י  2מו אסור לערב מעט פירות בהרבה פירות יפים שלא יהיו ניכרים בהם ויטכיר
גנ״מ שה
מברייתא הבל בחזקת יפים ם ואפילו שניהם יפים אלא שא׳ יפה מהבירו סא והרש
נ״ם שה וישן אסור לערב זה בזד■ וזה בזה כי הישן עושה קמח הרבה יותר מהחדש
נח שמ״ע
והחדש יפה מטנו אם הלוקח רוצה להכניסו לאוצר לישט:
נט משגה
שס  2סב התגר מותר ליקה פירות טובים ורעים מבטה מקימות וליתנם במטרה
<ט לפי"
אחת לטבור טמנה אפילו אין הרעיש ניבדיב מפני מיעוטם אי מפני שרוטים
הרא׳ש לטובים בסראיתם לפי •שהכל יודעי׳ שהוא קונה ממקומות ויש במטרה שמוכרח
ס כת״מ
סא רה״ס
ממנת
0נ מפנה
קינטרש אהרון
ס׳ (ב) ע׳ פוס׳ ד׳ צ״ד ע׳ ב ודו״ק אגל י:״ש הפמ״ע נ״ע דנהדיא קחני בסיפא דבשביל כבודו סוחר
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ונחנק בין נטי כנסמיע ה־',ע לנטד שננד״הא ובכטד בבהמ״ע נין פצח לדיר,ן הוא זוחק
נדו; וניע:
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ממנה תערובת טוב ורע ובהזקת כן קונים בימנו ובלבד שלא יתכוין ליקה הרוב
ממקום הטוב כדי שיצא על? הקול שה*,א קונה הבל ממקום הטוב וקינח גם
ממקום הרע ומערבו עמויבענין שאינו ניכר בו
סג מקיש שנהנו לערב מים ביין כין הניתות שהיין תיסם והמים מתערבי׳
בו יפה ונעשים יין מותר לערב כשיעור שדרכם לערב ולטבור סתם ואין כאן
אונאה לפי שהכל יודעין שדרכם לערב כן ובחזקת כן קינים וטי שגתערב טיס
ביינו יותר טכשיעור שדרכם לערב או אתר הניתות או כמקים שלא נהט לערב
ה״ז לא ימכרנו בחנות אא׳ב הודיע לקונה שאז מותר למכרו בחנות סד (לקינים
לשתות) אבל אסיר למכרו לתגי אע'פ שמודיעו שמא ירמה בו אתרים:
כג וכל זה כמקים שאין כל הקונים יין טועמים החלת אבל סה במקום שנהם
שכל מי שקונה ק טועם• תחלה מותר ’‘ערב בו מים לעולם סו כענין שירגיש
הטועמו ובמקי׳ שאין הכל טועטץ םז אםיר ל'לרכ אפ'לו " 1קשה ברו ™י
הגיתות סח שהרך יותר טוב לשתות מתקשה ונם דמיו יקרים יותר אבל הרך
בקשה מותר ובין הניתות מותר סט אפי׳ קשה ברך מפני שכשגותנין םעט קשה
ברך בין חניתות הוא משביהו שמתקיים מ אבל במקום שהכל מועטין תחלה
מותר לערב לעילם בענין שירגיש חטועטו:
כר עא אסור לערב שמרים ביין או שאר■ משקים אפי׳ כל שהוא ולמכור בסתש
עב ום'ט אש רונה בצ" הב'ת "! של'םה בל צדה בכו וכ 1כשנא לםדוד
יבול לערב השמרים עם היין וטיכר לו הכל ביחד אם אין המנהג בעיר בהפך
:ג אבד לא יערב בו שמרים מחבית אחרת אפילו מכר לו שתיהן מפני ששטרי
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כה עד מותר לברור הפסולת מתוך הנריסין ומן הקטניות כדי שיראו יפים ללוקח הוגש׳ שש
ואיני כטטעהו לפי עה שזהו דבר הניאה לעינים ויכיל הלוקח לראות ולהכין 5מ דא״ש
כטה שוים יותר בשביל שה־ציא מהם הפסולת וטוב לו להעלו׳ בדמיהם כדי שלא ” מ":
יצטרך לטרוח ולבררם עו ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת בתחתונים :ע גס׳ שס
כו עז כל תפירות ותבואה וקטניות שיש בהן פסולת אי מתליעות או עפרורית עא מ:גה
אפי׳ צרורות ואבנים •מוכרן במרה א*צ לבררן אם נתערבו מאליהן שהרי הן עג גס׳
גראין ללוקח ובלבד שלא יערב בידים לפיכך אסור לברור צרור מתיך חטיו של שש
הכירו שמפסידו המין במרת הצרור .כשיטברן שיצטרך למדוד הטין תחת גר”'
הצרור ואם בירר ישלם לו הפסדו ולא יחזיר הצרור לתוך החטין שהרי אסור עד מבנה
בס
לערב בידים אפילו כל שהוא :
בז עח כשם שאונאה בסו׳ט כך אונאה בדברים שגא׳ ן,שא תונו איש את עט.תן עה גד,׳
ויראת מאלתיך זו אונאת דברים ענו ונתלה אונאת דברי׳ מאונאת ממון שזי עי נושנה
ניתנה לחשבון וזו לא ניתנה לחשבון וזו בממונו וזו בנופו והצועק על אונאת שש
דברים נענה  toלפגע שהיא צער הלב וקרוב להוריד דמעות •י
כה סא כיצד היא אונאת דברים היו חסרים מבקשים ממט תבואת לקטת לא ע־« .שני.
יאטר לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו אלא שטתבוין להתל בו דרך בזק נ״״ w
או בתמרים ואע״ם שיבול להתנצל לומר לו הייתי סבור שיש לך ה״ז דבר המסור ” גמ'
ללב וע״ז נאמר ויראת מאלה־ך אני ה׳ וכן לא יאמר לחבירו בבטה תמכור חפץ פי־ש"’
זה והוא אינו הפין לקנותו א• סב שאין לו דמים אלא שכוונתו להטעות את »
חבירו ואחייב כשלא יקנה יכיר הכירו שנתכוין להטעותו ויצר לו ואציל שלא ;ס ־י”'
יאמר לו דברי קנטור אע’פ שאין בחם נטת ודופי שיש בו עתה סג שזה אסור פב פסחי'
משום לה״ר אלא שמזכיר לו מד .שבבר היה כטן אם היה בעל תשובה לא יאמר ?’, j
לו זכור מעשיך הראשונים אם היה בן נרים לא יאמר לו זכור מעשת אביתיך ־׳ ’דע"
או שמזכיר לו טה שהוא עתה שלא בלשק ננאי ודופי אלא בלשון תוכחה כנון נ״ו
אם היו יסורים באים עליו לא יאמר לו בדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך
כסלחך

שלשגת

—■<
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נלייתא הנוע נאמנת דאין לו אמאס • ונזה נס ניטול <מן9ז אין לר
ומקסווא גס נע־מ מאין ■ לך אונאה • גם ניטול כקס| אין
לו !מלין איל ועיי■ נסבונח פהר״ט שסדה־ה גבניה שלקסו מקם
נשוספוסואפל א• לסנילו הן ליק• ונך ייזום וטול סלקי ערלאסזניל
שיווי סמקס לומל גנך מך אני ממל לך אלא שימול סייווס מו
שאומר ננו־נ כיזם אני מקסלק וכאלו אמה קניח הכל דנין מהאנס
מונל או לוקק אין נו אונאה דדינו ממ־ש נמו הנו׳נ כאמונה • חסו
המנהג הקבוע ניןהקוסליס נמיוקסים מזורה אסד נשוססוס מים
או גימל שא׳ מהס לוקס סלקו וסלק סנילוואעסיי שיהי׳ אונאה בדגל
מושלג• נץלסוקיףוניןננלוע כלמה לו ואיןאומלהשב •ע־שבר דלא
מלד המנהג לנד דדינא קענדי ע־ש ומשמע מרגליו אלו ג־נ דאף
נדגל מופלג לא הוי ניטול מקס ג׳נ ח״ב נדינא •
HOD 1כ) אלא נכו מסמל פסו כימו לו ריווס • הימנים
נמייג מסי מכירה קיים נזה־ל אגל כנר מלמו ממי
שהיא מובל א״ט מוסיף אוהו בל המקס אלא משיש ואומי לו נו״כ
אני משמני וביי• נלס־מ כממד נזה כיון דמוקי לס נש־ק נקוגיין
נלייאיי• דיהני ד• למאה דמכיוע מגמרא שאם הראשון לא היה נוסן כלל
סי■ מוטל בכל בלמו מובל נטל מלנד היסוס שהמנה מסו ואניק
נדעם רנינו ז׳לאהד כהוא מכיש נשי׳ דנן איך לא הזניל מכ׳ז כלל
ב״ש «־©ק נדנל • וגש דבלי ההלש־א ופהלע־ב אינם מנכי׳ לנאורה
ונעו שכסד באמם מ־ז נניאולי העהימ־ש בס וג׳ באינו סוק כלל •
אך לכנ ר דנני המהישא ומהרמיש נכונים מאדדגאווח מה דמוקי
נש ס נלדראיי• סהם סונלי קנניס מוחנים לשניוסם הכר טרסם ד׳ לק׳
נמגול מריסס אין הכייוש שגס כאן נמנו ד׳ לק׳ ס־ט • דהא יוה
אינם מסנים לק למי כאינו לק שלים וכיכול למכור והמעוה שנוטלים
מנול כסייהש מסזינים להם נטושלס אנל זה כקנה מהם במעונזיו
ודאי א-נס הופכין לו ש־ט רק במוזילי• המקס נגדם כדי
פיופל להשסני קיט ולפעמי• ינולץ להשסנל ניוסל • ומעוזה
פשיל קאמל נש־ס דאף דדלך המוכלים לימן לכלים למנוי נעד שיט
ד׳ לק■ • א־נ כשזה השלים קנה סמנו נעדעכרה זהוניי • ועיש שלא
כמן צוש־ט ניון שהוא הקופי נעלמו • יק הוזיל גגי שממיר נוטל
מנונל ע־י שכיס • י א זהובים והוזיל גני׳ דיני שיוכל להשחיר ש־ט
א־נ היי הזיא נמה מני אס־ כ נאמנה ביונל לחשוב שנסן י״א זהובים
אף שלא נתן יק ירד ניון כנתון יו־ד סי• ניכוי שיט שלו וכיון בנוני
לו נדיגי ייוום הי׳ הרא סיטול הדינר ייווס יק השיט שפלה נ-כ
דיני כמו כטמני י לשאר בליס למנוי ■ אף כאינו קונה גדמים
שלו • דאש לא כן מה ממיס יומי מכלים א׳ • נזס אמיו נש׳ס
דסיט לא יקס ואקול לסשוג כן כיון שנאמנה סכי לו לליל לסגוג
האסם רקמה ננסן נעדו קן בשיה זהוניס • ני השיט כני נחן לו
המוני היינו ביהי׳ ננללנהניווס שיטול• א־כ אס הי• לולה ליטול שגי
דינליןאסז־ גמד ש־ע • וא• ליוום הי• לו לענוד באמונת נעד ליוום בני
דינרים ניוןדהעזנר גלל הש ט נהכיווסהי■ ליה להלוקס ג״נ לכנותו
נשה ליווס ולננסי יאות למנוי יק נעד כניזסוניסלווס וכיון שנסללה
נדיני אפד לטס א׳נ א-י לסנוע יוסי אף שזהו שכלטיסמו נכיון
שסמיד אין הלוקס נוסן ב־ט לק המוני טסן ש*ט לשלים וכיון כזה כללו
נהניווס>שהיס נוטל אף אם צא היה קוסי נבנהו יק שליס נעלמאמ־מ
הוא הפקיד לנפכיה נעה שנהלצה במעט כיחס אננ אייל סוץ ס׳ט כיון
שתמיד אין הצוקם טסן ש-טיק המוכר טסן ב ט לכלים וניון כזה כללו
נסייווס• א״י לספוג נאמנה לק הקלו כנסן להמוני והש־ט הויל לכללו
נשה ליוום וניון שנסללה נניווס דיני נסללה וז־נ ופ׳ נכוונה העהרשיא
ומהיס־ש לק בקנט נעובץ ונומסם נטיש ועיין נאק׳ז בנ׳נשההייטניא
חיל ומיהו נאסנא ולא יהביד׳ לק־ מסן לו זה הלוקס האפיון ש׳יט
נגיש • זנוונסו יעדנקטהש־ק נלכדו" שהמוכליס נוסנין ש׳טננן א״י
לסטע ללוקס ניגן שהעוני כנל נסן לו וכללו נהליוופ שישחנל והויל
לסשוב נהייווס נלנקש נייוום יוסי ונאסור טכא־נ נאחיא דנאיהני
הפוני יקהלוקס טמן שיט נפניוכי ע׳י שלים וסיקור שפיל אף סמני
נאמנה יכול לספוג בשלה זהונים כננזן נאטם להמוני וגס א־זהג שיט
מה שהיה ליין הלוקם ציסן אף אם ה“ יק שכיס וקיקור לנד וכיון
שמכל לו נעד מני י״ווס לייך ליסן לו סון הדינר ש-טכפדדך הנוקם
לישן •אמנם דעה הימנים וטושיע שאין לסלק נדגל דלף במקום שהלוקס
נוסן שיט ה״נו כשהוא כק שלים וקלקול לנד אנל צא כשהוא נעצמו
סוסי וא־י צומי מס אני ממיס הלא אף אם לא יאסי הקמת היה טחן
לי דיני שיטדיטללופרלואם נן כיון פאסה קופי סי־ לך לבקש יומר
ניווס וסי׳הגסייהספשיס בידי אס לקטסו או צסדול• וכיון בנסלציס
נמכר א• ליוום צא אסן לן יוסי דאין בוס סוסי יכול לנקס שיט וקלקיוס
חה מדייק סימנים נלשנו סזסנ אלא עפים וא*ל כדג אני מפסלי
רל דסויצלסלצו גשם כיווס ולבקש ייווס יוסי ולאנסויס שיט ונ״ון
שנסללה נמעט סייוום הפקיד לנמסי־ ואין נסן שוס קהילה סהש־ק
דהמ׳ק פי״יי נשסמונלי׳ טסניסב־ט וסיהנשהלוקסין טסנין ש־טוז־נ
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ממלגא אנל נפלנא אין לו אולאס ונירושלעי דנקט 2
דוקא • ומדש הסיק׳ בקידושין דף פ״נ ע־ש• ולאיח נק׳ 1

עד פלג לאו
שמידע עי־ג מעניית כמפה עליו «דש החוק׳ נמונוה יףצהדמוקי
גס נבהוקיי והוזל ופה מיילי נמכלה פות מנת נמאסים היי דק-ל
לירושלמי דסלג דוקא ואץ זה כדאי לדסוס דניי תםיך והסוס׳ נשיג
דקידושץ דאף דגירוהלסי ססנווקי צבסוקיל היינו לי־י ודל ק־לשס
נאפס דאין אונאה לקיקפוס וי? דהיינו נמלגא יק ניוסל מפלגא •
ועיי׳ מימי׳ נקי׳ קט קיק שג׳ נסוף דבליו דעהירושלמי אדלנס יש
לאי׳ דדוקא ניומל מפלגא יש אונאת עיש גס מס שעמד נשעס־מ שה
על הסוס׳ קידושין דף מ־נ ע׳נ • שמזנו ומיהו קשה דמשסע הנא
לסיי׳ס דנקיקעוס ל־ש ניטול מקס כו׳ דקושי׳ זו תיקשו נקשיטוס
רף לפי נלקס יש-ימידנ אדל־נ וכפו שהקשו נפ׳הזסג דף צ׳זנאסח
ע׳ם • ולמדד ייל נסמיטוס דייג אדליג לא הקשו דנני היללו »׳«
דהא יקאמל ר׳ג ניטול מקש "ל• היינו ניומל מפלגאיק דנאןלפיכ׳ת
דאמ׳ ינא נקמה אליבא דרג הא דאמל יוחל משחות נטל מקם היד
במטלטלי׳ אנל נהקיקע לא ׳ משמע דנלל לא • עדקאעל נקסס יומר
עכסוח אין אונאה לקיקעוח • משמע דאץ אונאה כלל דאל׳י סאיך
קאמל סחם דניוחל עשתות אין אונאה ■ תא ניוחל עסלגא יש אונאה
וע־נ דאין אונאה כלל ושפיל ההשו • מסא׳ל מליו דאטל זנין שוה
מאה נעאחי׳ דלא עיילי לק נסלגס שפיל ידעו גס טקושיסס דיש לפלק
נין פלגא ליחל מסלגא • ומיז חיללו דמ׳ע ייל דגם כאן נפצגא או
ניוחל מסלגא יש להם אונאה • ופ*ש נשעה׳יז לישג דלחני הקשו
המוס׳ מקידושין דמיילי נאסץ נמלקו דניא הדל עוכל נסלק סנילו
הלי דאפי־ נמונל קיל דאין נו ג״ע ע*ש • ואינו מוע כלל דזיל נמל
טיזעא דפסלקי׳ נין לוקס למונל י משוסדנלוקס ייל דפביד אינ׳רזנין
ארעא •והל עשוי׳ • פשא׳כ במוכר ונ״ז שייך נעוכל קרקע ננקף •
אבל נאסין שחלקו נהי ■ דניא הוי אוכל עיע כיון ימונל וקונס ניסד
דמונל הלקו נעד סלק סנילו■ א׳כשפירפייך גס נמונל דמנידיאינשי
דזנין ארעא ניומר עשויי׳ • וגס נעיקל הסילוק שכתב דלהכסדס
נבע דף ס-א ע*נ הי׳ מקום לסלק נץ ללוקס למוכר’ליסא כלל להא
הלבב •א נחג שם צ«צין;דלא אמרי■ הדמים מודיעים משוס דאין אונאה
לקרקעות והדסים מודיעים שיין גס גגי מוכל דאם לא נחן לק דמי
ניס או בדה ניפא דהרמיס מודיעים • ועיז כמג הלשניס משוס לאין
אונאת לקיקעיס הלי דקגלסחלשנ־ם אימא גסנמונר ופהננינהוא
ג־כ מימרא דל־נוע*נ דנם נסונל י־ל דעניד אינם דעזנץ נפסום מפוי׳י
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םל*ב

(כ״ג) בך סכייוס קרקע אץ לואונאה• עקמיע קיקדז
שג• נטעמא דסכייוח ליומא מסכי הוא ■ ולכאורה
יש לדקדק על הקמיע דהא נפיק דף נ־ו ע׳נ נעי ל׳ זייא בנילוח יש
לו אונאה או אין לו אונאה מעני אמי לפמנא אנל לא שכירות איד ליש
א״ל סי נסינעתני עולם ממכי קמעא נתיב והאי נעי ניומא מפני
הוא ואיה אס ניעאדשכייוח ליומא לא ממני הוא ודאי דאין לשכייות
קלקע אונאה דהא נס גפנירוח מטלטלי■ אין נו אונאה יק ואפילו
אס שנילווז ביומא ממני הוא אפיהנשנילוס קרקע אץ לו אונאה דדין
קלקע ייל ואינ איך עבאו הקמיע לטעמא מכוס דשכייוח ליומא עסנר
היא ונדייבה עצמו נדסק בלשון הטול ע־ש ואף שנס ההיע נחג וזיל
ומהטעם הזח אין אונאה נשכירוח קרקע ה״נו דנה אי לאו מעכל
היא •לאהי׳ נו אונאה למו ננל המטלטל" ט׳פ השחא דאעיי׳סמכל
הוא ג־כ סין נו אונאה נעו נטמכל דנחעעטו סלקעוס ■ אנל הקמיע
שב■ נשסם נטעה הדין דעשום דפנילות ליומא ממני ליע וננ׳ל •
זילא בנידות יש לו
נאמת הקביסי בס על מס דנע•
אונאה • ממני א י ולא שנייוס דאין אפשר לומי כן דאיכ
למה איצטליךמיד עמיתך למעט קרקעות שאינו דני הנקנה מיד ליד
הא בזמן שהיובל נוהג כל קגיןבדה אינו אלא לפילוח נמיש במקשי
שני חנואוח יעכל לן ובשיק נחאולס נקתייע -מזה לי-ל לאין גוף
הקרקע מכול אלא תבואות בל כל הסנה עיש וא״נ הוי נעו בכירות
ראינו אלא כמו קנץ פילוח לזמן ואיג גס נפנייוס מטלטלי׳ אץ u
אונאה ומדאילטיך קיא דעיד עאימן* מונס דבכילוה ים נו אונאת ומאי
קסנע״צ״לר׳זודוסקדסכסוננא למעט קלקמות נזמו באץ היתל נוהג
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ו ( rtהפחוסוס לסטני י היניי ממה מל■ הטור
סי־ רכ־ד1
שהשמיט מאי דספני נפיק עוד ואביא שאני
מולא לסניג לי׳ לי״י דנלאיה נסי עקומי מפתם ליי • ונניע השמיטו ן
הוא נעצמו ג־נ וצריך טעס להשמטאה « והנלאה מפום דנפיק נקט 1
סמכויות צסנוני נמים ססנו־ע • קס״ק־ והגנינס דעת הואנמהדקונל
בהפקיד לננודו נמה פפססו #3ציגו • וסשאי סקילה ויתקלקל יינו •
וזה ימנלט מיד לתכנוני• ונזה שעיר אמרו לאם האולם סניג עליו
דננא־ההי■ פוחח לו מוסל י ביון דנאסת היי קסום ועתה פוססנשנילו
לק שקנוי שמפקיד • ונאעס אינו מפקיד! צנן כיון דפניג עליו ואף
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שושנת

הלבות אוג*ד< וסקה «ןץת שימן רכה

יעקב

דססילהרא׳ש צעלנוצעיג נזה ן
נסנילו .מנאי! גאו גניבה דעח • משאיל
נסחימז דנן הסיע נלאה לפמיבנאש׳ז נ־סדףסיסעיננפס
^® XnTsi ?12זהפחושוח! כנר • והגנינח דעח הוא קבול
סליטניא דלף צמיד דמוחל למיג היינו שמיים שצפו נפוליו •
מסינמול א׳נמהננד שסביב עליו וסי■ גיש מוסס
תטיי
פפו?סנ״’לו«2,יו נאמח אינו פוסס [5צ,לז ילל ׳ ואני נפחס אנלשמריס ששירשוקהשניזשדניעאקגרלסזורולעלנןכמששיליןהשס[

אך

V

!7ג’לי  aו’£להוד? שפנל נפשם ול-מ אף אם האולס הנע עליו
»» הדיו דאורם שניב  .ולפי•} לא יצדק מיש
’המ("” ,

ושוב אינו מזדקק כים■ ואירי־ל דנקט־ו דמייני נשמרים שצפו נשוליו •
ועדיין צא פירשו סהסניוש לכן מומה לערנסבל׳נ כאן ל״י‘ נפינשו

 «J7 wpwbhמי ־«־'<־ * T»iסוד to־• ״׳ A״obi 7»*0־ b-־■i
״<b» toh iX“K ”Si1׳« bi״to «b to bp־ b- 7*b orc* to־ a i־*Jb w w, 0,
מג* •ץ

tafeלא נשט הטול נאסס נדנקטו נשיס ולאשמועי׳ גסדעא שנפרדו ונעישנאס׳ז משמונדקנק•יעיג רפאני שמיים שליין משלשמן
?^מיע דלא שנישא • דמססמא אין הפנוני קונה וגמיש נשה היאטר שס ע-ע נדעם הלמנ׳ם וש־ע שפיל ייל דק׳ל דייו
 ?Jאא-ל  . s-toiS Laועיין נחום׳ שולין דף ציד מיג ד׳ה ושמן שוין נזה דאס נפרדו אקול לעכג אף נו גייס וזה נלאה «הי׳
£א »»״ל" ^ ,מניינו מ׳ש • ומאוד «« ,מל הקמ-ע שלא דעת העיש שהניא הקמיע נקים שאם•»/י »יי צייי "הין נמו של
' סנילו שלמדו מדין דכאן ונקמיעשעה עליו דאפי׳ למאן דססיל היינו
הימע "ה ,
י0״  PJ0BPמהש
ולפמ-שנסנאןנרקד
המשני נפלא
נזה נקחילש
עקמיע
שעלים •
אסור לעיג
עיש היינו היא*ש נאמה
ממסצמיכאן
טשאינגצלולפננלומאן דסמיר
נפלדו כשנפרדו השמני•
האיקול רק
מסחזסלמ-אאלא
שעמיגס
שמלים •
לערב
נקטין דינול
 ,» 55 °למיש
" * ”.עידלממ.3םאסיל לעsb 3,״ ״ . rpוהוא מחיל אף ננפריו השמנים מושל לענג ונמו שנשנו הסיס׳ מ»יין
יי)יי׳ו .
ל2$נ^ועחזיגסננים נשג דהלמנ׳ס סולק נזהעלהיאיש דף מיסד׳ה לשוד-וייס לדניישגעי׳ דנשהפמן נעיועמיו יסלל״יי
דנשסשסן נעין מדיין ימללפמ
דא»ל לער 3השמרים ולפי שיש לי מקום עיון נזה מונים אני להאריך ולמנוי והליטנ׳א שנאקיז דשה באמש קו■ המיס־ מס«־ קנלחו ומלמכעז
י,צח דהנס ממשלם נהג הלא*ש נפי המפקיד דסלנחא כרס ומושל הניס מדנלי הטור שני וגחן צו מבט מעט דקיל גיל נשיטס ספוס־
השמני לעלג תשמן שהוא מוני נדי שימנול השמרים שנשניוס עם

הכמי י , 0מפ

0זה7י»7

יי< שיידור

השמרים nVד?™? 1שמע

יי'** ???°

רמיייה

?®.f 3'’’5נ
<סי &נל
״״ו
ל;יל *”° 9יA
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רמניל\ לליל א»ל

’ל 2תח,ר ^א-ס לס לעלט
 .ד. r.
י
לעינו אס*נ נפעם ס״י יה י"*
המנילס דהי׳ הויא גיל לאסלו כיון שכנר הי■ צלול אצל השנתי והי׳
הזיא דאסול לעמו גס קודם המכירה כיון נהאסי לא ידע מזה •
וסיבי שעקשעא ננל נצללו ואפמועי׳ הראיש דמותי לעיט קודם
המנייה• אךמהראי׳ שהניא הראש גני יין שש משמע דמושר נערנו
אף אסל המכילה דהא יין חנן נמשגי■ דף ס־ דאין מעלנין פילות
נפייוה • ופרשי* שם נעהיג שאועל פילוח שית פלוני אני מוכי לך
נא יעיננו נפילוח שדת אסלח • ועיש נאקיזדרוקא נקט לשיי לאסל
שסקק אנל קודם בפקק עמו מוחל לערבו ונן כל הננוח ימשני סם
נמחני■ פירש׳י דמיילי לאסל שכבל פקק עמו ■ ועיז קחני אנל נושן לו
אח שמריו משמע אף אסל המכילה וספקיקס מוחל לעינו אך ממיש
הלא־ש לה־ר טעה דקאמר נפיק שם אי ערניח^לי מעיקרא הוו מזגנינא
ני■ וקיר לאיילי נסנוניאלמא לאפי׳ נשעה שהשמן מזוקק מוחל לערב
נו שמליו ולמוכרו מם השען ועיי■ נמהלעיש שסדנאיוה הראישממנילח
השנתי ניון דקחם סנווני מעכב אצלו למכרו מעט ממט ונעשה מזוקק
נשעה מנילה • ואפיה הוי עזנין לי* עיי מיעלגנו עיש-ולאי׳ זו אינו
לק ימוחל לעלג קודם הסכינה דלאסל המכילה אין יאיה מסנוני
דדלמא היק דהוי מזננינא והייתי מעיב אוחו קודם המליכה איו דהלא
אף
לערב קולס
נאמש טונג
הראיס־
בל
המכירה לשון
מגמפ מסיום
ומושר • וכן
הולךאסרעלהמכילה
י£נוני ולא
צלו אצל
שכט נ

L
?

שפיל וסדלנהימישג פצליארינושלשונו •דננאולההויל להקידעלסלק
למאן" יפשיל נאן אשו ,שם נצלול‘דנני נפ5ז «אינ
נקצרה
השערים עדיין מסוגרים להמון •לק דהקפיע נאמס הרגיש ►זס ד״פ
פנוגמא נזה נין החוק׳להייטנ*אדלשיטש השוק■ והלא־ש גסמאלי׳
מושר לערב אף כשנפרד וכמו שעמד נזה גיר הניס נק-ס כאס׳זושינק
נין בערים שמגוף היין קאשי מכאיב צלול דמעלסא אשי עיש לכך

האריך הקמיע ואסז בצי הסילוקים ביהי■ איש לכל השיטוח דלש״סס
הרימנ-א החילוק הוא דנבמלים לא נפרדו • משאיב נצלול •י,ול»5ום
השוק׳ והדאיב הסילוק הוא דהבמליסנאין מהיין והשמן מפא״כסצמל
דממלמא אשי ואינו מעין הסיטין ולא הי׳ בגירושין ממולם •ואחן י "
תי ךד*ט ס־א (א) רובע קטניות לכל קאה פסח׳עשק־לענין
עשלילוס נסיטין ושעוליס אמרי׳ נמלא op
פניה לכאן ולכאן נו■ והשיך שפק עליו דהא פשוש ממנע מק נלין ערש
נדמונס ענוררצמל עיש נלעניד ודאי לא נעלסמהקמיע הדיו נפפמלף
נסיטין דסקנלססושמרונע• לק דעיקרינלי הקמיע לא נאלפמזדין
עפלילוש לק דנא לפרש הדין דאין סיטין ושעורים מוין .לענין
קטניות לשעורי׳ לא ששיני נל נך נמו שיעי■ ואפי׳ ניוחר מיונע מקנל
לזה נחג הקמיע דאף דלכנין מפרירוס נקט נשים דניב דף לחי נין
להק׳ר ונין להמסקנא שיטי ושערי דמשמע דשעוריסבוס לסיטיןסי״ט
לעניו עפרירוש דלמאי לנעי לעימר דנשיטין ובעולים אינו מקבל
דפריו ועפרירושלאיס*
ועשלירוסלאגהא
להקיו• דפליך
עפלירוש אפי׳ פשוש מלונעונוונשו להקיד
נורר צלול נו• דהי׳ קיר דעפרילוח כלל לא • נזה שוה שסיר שערי
שיהאנקייסממפי
דהכיקנאןנדי
מקנל
נשיטין ושפורים
נהןארעתאלמימי דגם
מלוילמאי דנעי
דאינווגס
כיוןהס •
לשימיכוין
לכך

הראיש בני מוחל לערב נו שמריו ולמוכרו עם השמן משמע דקאי אמ.מג רובע עפרירוש שפיר מדעה גינ שערי לשיעי • דא׳ל דשעוייס יקנל יוסד
ע?הא שאי הלאיש לעיש שם דיש לחלק נין מכילוח דיין לעניכ״ז דכונע עקנל טסי לא-ואיך יגיע שעולים מקטניות אבל לפני™

,K

״?־,ויי? מל «3ו ישעו ספנים טפי מיין עיש • ונזה אפשל שפוכים לא ששיני נעו חיטין אבל אין נתח הקמיע לקבחיעתו דץ

 ,”« &“m־־.״ ־• 1ץ ?,־bi 1

■;Jota • *»TO«b»K>i״ , ,m>0״, 0־J»i
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שניוזילאנלאס קנהממנוסניוח שליין העדה נכו־נכשנא למדוד יכול
לערב השמרים עם היין ומודד לו הכל ניסד• עינ למשמע דמושרלטרג
נשעח המדידה לאשי המכילה והשקיקה■ לכךלאנסטהטולבסשמןניכ
דנפען נאמה אינו מושל לער 3יק קודם המנילהידהא כל כאיוש היאיש
הוא מסס דקאטלנשיק גני שנוני אי עלנישצי מעיקרא סוי מזננינא
וסם לא מונס לק מל פולס המכילה וכאמור .מכאיב אפינןדנקטהפול
סשם דסושללמוכי לעלנו וימדוד סכלניסד שפיר ייל דקאי שימלג קודם
המכילה לא מעש העכירה ולא אפיב • ונןע5מ« ממיש אםי 3אינו מתה לו
נשניל השמרים שהיי יכול לע» ט כשמכל לו דייקא־דמשמע דוקא קודם או
!
נסעח סטכילה ולא אסל המנירח לכך כלל גס במן נסויי• דנזה גס נשמן
מושל לעל 3ואיש ־ & 1עדנלי הניח לא נלאה כן 0כ׳ .לשיטה הימנים
יזיל והיה נמוכי סשם נשעה שהוא צלול דלא יעיב נפעם מדידה-וימדוד
סכל □ימד מ• וע־ז כש 3סס ילסלאיש מוסל לערב משמע אף נשכח
מד״יס לאסל המכירה • הכידלא נשיח לסלק להיאיסזנכל טוני קיל

SK־i b־spb־« r״ ־־■י ־״ נו «.״»
נס־ <b7p׳־«ib׳«״tobi־D11T»b״<״-«p!.־״s+1T»ii.
Krss’S

כן נגטלא דנכמויים עקנל עליו יושר מיוגע קטניום • אנכי נמציי
לא סלאחישזס משמעונז לזה • ואדרכם מט־ש הנשנים נססני׳והמדכל
עילוש שנואה • ועיז שני רב קטינא רוגע קטניות לסאה • ועלעניס
ניב לסאה של מטאס משמע דננל חטאה אינו מקנל יושי מדונ«
" .
קטניום וצ׳ע «

□*ב <ס לפיכך הנוכל צלוי • כנל עמד עיז הקמיע על הלשון •
לפיכך ומיי׳ נלס׳ע פנוי ממכירה סכי דקאי על המנהג
שיה•׳ «סצם «&ר נזה סייג הנגרר  qfeניגרי מיוגע «האיכ נמקגם
שאין מנהג אינו שייג לק נספוש מיוגע ועיין נב־מ שם סר וזיל ואם
נאמר דקאי היכא דלים ל« מנהג קאי דוקא היכא דלא הי• אלא לוע
קטמוח דאי הו• גי׳ יוסי מאי אפקדי׳ הא צייד הי׳ לגיור סכל נרש
ולכאורה יש ללמוד טסט דין שדש דנמוצא יוסי ממנע קטניום עפה
סכל אףמעסלורים פלא ימצא נסןכלזם ■ וחעהני מקווימש המפנליס
מדין זס וסניאס דהכ׳ט נ־כ לגישנא דדינא נזם שפיל אמדי׳ כיון
דאסירי

שושנת יעקב  -ג הורוויץ ,מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל עמוד מס

דלת
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שלמי

יוסף

סימן קכב

ומזה מבואר ג״כ דר״ש ס״ל דאב״ג בגו״ט כלל וכעץ בעלמא הוא .ובעיקר

מאחר דלא אשכחינן דאיקט חלב אעפ״י שקרב באימוטן שט; הבא לדקדק
דקדוק זה לא טון דהמס רב מט נמי הוה ידע דלא מימסר אלא בשוה ליקרב
הלכך לא הי׳ רוצה לאסור אלא מטעם דאיקט חלב והשיב לו רב זטד דמיעוט
הוא דהט אמר רחמנא "שוה ליקרב" אסור שאינו שוה ליקרב מומר הלכך

דהסו׳ בפסמים דכשאוכל גיד אף אי אין בגיד מו״ט הנאה איכא דמה דחשוב
כפן הוא רק להפקיע שם אכילה אבל לא לעמן דל״ה הנאה כלל נראה דרש״י
פליג ע״ז דבחולין פ״נו ב׳ מטאר בגמ׳ דאי אין בגיד בנו״נן ליכא איסור
מוקדשין בגיד ופירש״י דקאי אאיסור הגאה דמוקדשין הרי דל״ח גס הנאה

אע״ג דאיקט חלב מותר שהט מיעט הכתוב להמיר עכ״ל מטאר להדיא

וכ״כ הגרעק״א בפסחים דחשיב שלכדה״נ אי אין בגיד בנו״נו [וכנראה דבריו
קיימי לרש״י וצ״ע שלא הזכיר ד׳ תו׳ שסן ולחו׳ דפסחיס צל״ס סוגיא דמולין
דקאי אאיסור אפילה דקודם זריקה כמוש״כ החזו״א ביו״ד ליקוטים למס׳

דלא כהרא״ש יוסף דבתומב וכו׳ אסור אע״פ שאינו קרב דאי קרב משב
ואינו שוה ליקרב בשור ועז חלט מותר אע״פ שנקרא מלב כ״ש שאינו קרב
כלל אע״ס שנקרא חלב טה דהוה תותב וכו׳ ודאי דחלט מוסר טון דמיפט

מולין על סדר הדף ובזה הוי איסור אהילה ואי״ז אכילה אי אין בגידין בנו״ט.
”וכן מוכח לשי׳ תו׳ סנהדרין פ׳ דבמעילה ליכא פטורא דשלכדה״נ [הובא

קרא להמיר ,עכ״פ מטאר בדעת ר״א ממיץ דסגי בזה דקרב ע״ג המזבח
ולדעת המוס׳ בפי מט מנאי דומה לחלב וגם קרב ע״ג המזבח.

בשעה״מ פ״ה מיסוה״ת] ורש״י יסטר כתו׳ פסחים כ״ו דגם במעילה איכא

הן פטורא ושפיר י״ל דאי אין בגידין בנו״ט ליכא מעילה דהוה שלכדה״ב

[דב מאיר טננבוים]

ונראה

בטאור פלוגתם דהנה יש לסקור מה דבעי סנאים אלו אי סתם
תנאים או טלמא דתנאים אלו בשמא דחלג ולכרואה מטאר להדיא

בדעת הר״א ממיץ דמנאי דקרב ע״ג המזבח הוה תנאי צדדי וגזה״כ הוא.
דכמב דלולא הפסוק אשר יקטט הייתי אומר כל דבר שמן בבהמה נקרא

חלב דלישנא דחלב זה דבר מובחר כמו יאכלו אם חלב האק ומובחר שבהמה

זו השומן הלכך אשר יקטט להמיר שומן שאינו קרג וא״כ מטאר דאפ״ס
שנקרא מלב דכל שומן נקרא מלב גזה״כ דלא נאסר אלא מלב הקרב ע״ג מזבח

סימן קכב

וכן מטאר בסלב האלי׳ [בקטע שהובא לעיל] דאע״פ דאיקט סלב נתמעט
"משוה ליקרב" .ומה דאימא לעיל בא״ט פלוגסא דר״ע ר״י אי בעינן תוסב

כדין השומן שעל היותרת

וכו׳ או דסגי בקרוס ונקלף מטאר לכרואה דנעי עוד תנאי צ״ל בדעת הר״א

^1ום׳ בחולין צ״ב :בד״ה אמר ארי הרא פלוגמא רן ר״א ממיץ לטן בעלי

הסוס׳ בשומן שעל היומרח הכבד אי אסור משוס כל חלב לא סאכלו,
וז״ל וכו׳ א״כ למה נאמר אשר יקריט ממנה לומר לך חלב שכמוהו כשר

ליקרב אמרתי לן חלב דפנות שאין ראוי׳ ליקרב לא אמרתי לך משמע שהייתי

ממיץ דהמם כתיב ואת כל החלב אשר על הקרב דהיינו סלג אשר על הקרב
קרב ונחלקו ר״ע ור״י בחלב שע״ג הקבה אם הוא נכלל בחלב אשר על הקרב
וממילא הוא קרב וכללא דמומב הוא רק בחלב שע״ג הקרב ולא בשאר חלטס
דלא כהסמ״ג והרשב״א וספר התרומה שכתט דכללא דתומב וכו׳ הוה בכל
החלטם וכ״כ הטור בסי׳ ס״ד וכמו שנבאר בס״ד לקמן [ואח״כ מצאתי סברא

אוסר חלב הדפנות אי לא משום דאינו קרב וא״כ חלב היותרת שהוא קרב

עם היותרת אסור ,והקשו המוס׳ דלפ״ז ליתסר שומן האלי׳ שקרב עם האלי׳
ואע״ג דאמר בס׳ כ״ה דחלב האלי׳ מיקרי ,חלב סתמא לא איקרי מ״מ ליתסר

זו בקרן־אורה בא״ט נ].

ודעת

מטעם שקרב לכן נראה לי דדוקא חלב דפנות שדומה לשאר חלב ושמא אף

הסוס׳ דשר התנאים דהיינו דומה לחלב וגס דקרב פ״ג המזבח
קובעים אס שמו חלב דחלב ושומן שוגים זה מזה וכמו שטאר

תותב קרום ונקלף הוא הוה מיסתר אי הוה קרב אבל חלב יותרת ולוק כוליא

הרמב״ן (בחומש ויקרא פ״ג פ״ט) ומה דבעינן תרמי ולא סגי במה שקרב

ושומן האלי׳ שאין דומין כלל לחלב לא מיתסרי דאין קרבין בתורת חלב אלא

בלבד דדילמא מה שקרב הוא אגב ולא מתמה טנא דחלטם בלבד ,ודומה לחלב

אגב יותרת וכוליא ואלי׳ עכ״ל ובסמ״ג הובא בערוך השלחן ס׳ ס״ד ס״ק

לבד ג״כ לא סגי דלאו סימן מוהבק הוא דסלב הוא אלא בהצטרף שר תנאיו

ט״ז דתלב הדפטת טדאי סותב קרוס ונקלף ,וכ״כ בספר התרומה [הובא

אמטנן דשמו חלב ואסור משום כל סלב בבהמה לא מאכלו.

בה׳ מיימוניות פ״ז מאכלות אסורות]

וקשה

ועל

דרך זה צ״ל ג״כ בדעת הרמב״ן בחומש שם [הובא במשנה־למלן
בשגגות פי״ג) דכל דהוא דומה לחלב אסור אע״ס שאינו קרב ואס

לדעת ר״א ממיז דסגי בקרב ע״ג המזבס מסוגיא דא״ט מ״ט :גט
סלוגסא דר״ע ור״י אי בעינן בחלב תותב קרום ונקלף או דסגי

הוא קרב ואינו דומה לחלב מומר ,וסובר כדעת המוס׳ דבמה נקבע שמו חלב

בקרום ונקלף ונפ״מ לגט מלב שע״ג הקבה יעו״ש עכ״ס מטאר דבעינן עוד

רק בזה דדומה לחלב ורק סליג וסובר דסגי בתנאי אחד בלבד ולכאורה גס

סנאי דמוחב וכו׳ .ועו״ק דמשמע מהא דכמט המוס׳ ושמא אף תותב שאפי׳
חלב הדסטס לא הי׳ תוחב וכו׳ בכל זאת שייך שזה דומה לחלב והרי מטאר
ו^ז״ט כמו שהבאנו לעיל דבפיק תותב ולכאורה היא כללא בכל החלטם,

דעת הטור בסי׳ ס״ד [וצ״ע מהמורת כהנים שהטאו הסוס׳ דמטאר דבפינן
שקרק .ובדעת הרמב״ס (מאכלות אסוחת פ״ז ה״ה) לא הזטר כללא דאיזהו

סלב לא מנאי דתומב וכו׳ ולא תנאי קרב וצ״ע .ומה דסטן בגמ׳ דכ״ה דסלב

ולכאורה זה דעת הסמ״ג והמרומה שחלב הדפטת הוה ודאי תותב וכו׳

האלי׳ ליתסר והט אינו קרב צ״ל טון שהמורה קראה לו מלב ודאי ששמו

וכן דעת הרשב״א כאן ,דחלב שהבשר חוסה אומו מוסר שעל הכסלים אמר

חלב הוא וא״ג ליסתר ומשר חלב האלי׳ איקט חל 3סתמא לא איקט .אבל זה

רחמנא ולא שבתון הפסלים וכתב ע״ז שם דדוקא אי הוה תותב וכו׳ דאל״כ

קשה ממירוץ קמא שם דבעינן "שוה ליקרב" ומה איכפת לן דלא שוה ליקרב

לא הי׳ צריך פסוק דמוסר .ועו״ק דלמה התוס׳ הצריכו לומר דמלב היומרת

והט איקט חלב ובזה ודאי דשם חלב הוא .וצ״ל דהם סברו דאע״פ דאיקט

ולוק הכוליא ושומן האלי׳ קרטן אגב יותרת וכולי׳ ואלי׳ בזה סגי במה שאינו

חלב לאו ראי׳ דמלב דדילמא חלב מובחר הוא וכמו שכתב הרמב״ן בחומש שם

דומה לחלב ולק מותר אפי׳ אי קרב פ״ג המזבס ועו״ק מהגמ׳ דכ״ה קי״ז.

ולא איסור חלב איכא בזה וצ״נג

דפרין חלב האלי׳ לימסר ומשני חלב סתמא לא אקרי מה היתה הו״א דליתסר

[שלום פליישמן]

והרי אינו דומה לחלב וכמו שכתט המוס׳.

ונראה

בכוונתם דהנה הראש יוסף נקט בדעת ר״א ממיץ דשני מינים
איכא בחלב א׳ כל שהוא תותב וכו׳ אף שאינו קרב וא׳ מלב שאין

תותב טק שקרב אסור .ולכאורה דבריו נסתרים מר״א ממי״ץ וז״ל (אטלות
מ״ז חדש) ואין לדקדק הימר מדאמטנן בשלהי כ״ה א״ל רב מט לרב זטד
ואי אלי׳ איקט תמסר באטלה א״ל עליך אמר קרא כל חלב שור וכשב ועז
לא מאכלו "השוה בשור וכשב ועז" ,דמשמע דרב מט הי׳ סובר דלא דרשינן

"שוה ליקרב" אלא אעפ״י שאינו קרב אלא בכשב מיתסר ואפ״ה אי לאו משוס
דאיקט חלב לא הוה סליק אדפמי׳ דמיתסר אלי׳ ,חלב היומרת נמי ל״ש

שלמי יוסף ־ חולין :אברכי כולל פוניבז׳«תלמוד בבלי;»

סימן קכג

בענין גניבת דעת
צד .דאמר

שמואל אסור לגנוב דעת הבטוח ואפי׳ דעתו של עובד
כוכטם וכו׳ ואס בשטל כטדו מותר .ובגת׳ ב״ק קיג :אמר

שמואל טעותו מותרת ט הא דשמואל זק מכותי לקנא דדהבא וכו׳ ואבלע
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שלמי*

סימן קכג-קכד

ליה סד זוזא .וברש״י שם :ועוד טעות אסרח שעיכב זוז מדמיו והטעהו
בסשטן שלקס ג׳ במקום ד׳ ,עכ״ל .ועי״ש במוס׳ דס״ל שבמקום שיודע אשור

שהרי מצינו שנענש אבשלום וכו׳ .עי״ש כל דבריו מטאר להדיא שפעמים ג״ד
הוה מה״ת ובמילי דממון ובשאר גווני הוי מדרבנן אמנם לכאו׳ צ״ב דהיראיס

להטעותו משוס מ״ה.

גופיה ס״ל במצוה תכ״ב דג״ע שרי וא״כ אמאי פסק מימרא דשמואל דאפי׳
דעת עכו״ם אסור וכו׳ שהוי מה״ס.

והנה

מבואר דס״ל לרש״י שמומר להטעותו בידיים .וטש״ש שם כ׳ שלא
נ״ל כלל שמותר להטעותו דהוה כגוזל וטעמיה דרש״י כ׳ משום

שאסר שמשך המפץ וסייב לו רק אס דמיו הוי כמו הפקעת הלואתו ושריא,
אולם במסנ״א ה״ק ע״ז דהא שי׳ רש״י שאין משיכה קונה לגוי אלא דמים,

ונראה

בטאורו דהיראים ס״ל שמצד פרשת לא תגנוט היה צריך לאסור
גניבת עכו״ס והא דס״ל דמותר היינו מקרא דעמד ויסר גויים
עמד והתיר ממונם לישראל וכמש״כ להדיא שזהו הטעם שמוסר .ולק ס״ל

וכ״כ בשער משפט של״נ שלהטעותו הוי ממש גזילה יעוי״ש.

שהא דשיין עמד והמיר ממונם היינו על הממון עצמו אבל על גניבת דעת
במידי דממון ל״ש ,ומימילא ע״ז נשאר כאיסורו ,ועדין יל״ע במש״כ שמרבה

במרדכי וק בה״ג מימוני׳ פי״א מגזו״א הל״ד בשם הר״ס והראט״ה
הק׳ עליו ממימרא דשמעחין דאסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו

לו בתקרובת סשיב מידי דממון .ומ״מ בדבר שאינו כלל מידי דממון אינו בכלל

אולם

הפרשה של ל״ת דאיירי דממון בלבד ,ואסור רק מדרבנן.

של עכו״ם .ולא יהא דעתו ממור מממונו ,ולכאו׳ הוא פליאה עצומה על

ובר׳ יונה

רש״י ובפרט דתרוויהו שמואל אמרם.

ובר״ט

שם כ׳ טעות הגוי כאבידמו ומומר והוא שטעה מעצמו אבל
להטעותו אסור והנה נרש״י בסוגי׳ ד״ה משום דגונב כ׳ וז״ל:

ונמצא מסזיק לו טובה בסנם .וכן בד״ה לא יסרהב ובד״ה לא יפסח כ׳ בלשון

הזה .יעוי״ש .הרי מבואר דלד׳ רש״י יסוד האיסור של גניבת דעת הוא משוס
שגוזל ממנו א״ז שהוא יחזיק לו טובה שאינה מגיעה לו[ .ועי׳ משנ״ת לק׳]

ז
*

יוסף

רסא

>ימנם

בר״מ בהל׳ דעות ס״ב הלו׳ כ׳ אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי
חלקות ופיתויי ולא יהא א׳ בפה וא׳ בלב וכו׳ ואסור לגנוב דעת

בשע״ת שער השלישי אות קפ״ד כ׳ מי שממעה את סטרו
לאמור ט עשה עמו טונה ולא עשה ,ואמרו ח״ל אסור לגטב

דעת הבריות ואפי׳ דעת הנכרי ,והגה החטא הזה ממור אצל סכמי ישראל
יותר מגזל הנכרי יען וטען כי שפס שקר אשמה רבה ונמסיבגו על גדרי

האמת ט הוא מיסודי הנפש ,נראה מדבריו שהוה ק״ל מ״ט סמור גלבת
דעתו שכל הנכרי אמר מגרבת ממונו ,ולזה טאר שהטעם שהסמירו בה

סכמים הוא משוס איסור שקר .ומ״מ הנשמע מדבטו שס״ל שהאיסור הוא
מדרבנן אן לא מפרשת לא פגנוט וכדכסב הסמ״ק אלא משום איסור שקר.

ולרש״י

הבריות וכו׳ ואפי׳ מלה אמת של פיתוי וגלבת דעת אסור אלא שסח אמת

בהכרח הוי רק מדרבנן דהא איהו ס״ל שעכו״ם נתמעט מהפרשה
מקרא דרען .ולכן אי׳ לסטר גם כהיראיס דס״ל דטעמא דג״ע

ומס נכק מכל עמל והוות עכ״ל ,מטאר בר״מ שהאיסור של ג״ד הוא

משוס קרא דעמד ויתר גויים ונראה דס״ל כהר״י והגס שהגדר הוא משם

משום שקר ולק כ׳ הלכה זו יסד עם זה שלא יהא א׳ בפה וא׳ בלב ,חה״ב

שמחזיק לו טובה אך יסוד האיסור והטעם למה החמירו סה חכמים הוא

אכפ״ל אם ע״י מלה א׳ או יותר אך הר״מ להדגיש שהאיסור הוא משוס

משוס שקר .ובד׳ הר״מ גמי נראה שהוי מדרבק ממש״כ בהל׳ דעות וכן
הוטח בר״י פערלא בסמה״צ ,ולא מבעי לד׳ הגר״א דס״ל דלהר״מ ג״ע

שקר ולכן אפי׳ מלה א׳.

אסור מקרא דואכלת אלא אף להסטרים שאסור מקרא דל״ת נראה שג״ד

נסו״ד שכ׳ אלא שפת וכו׳ ,וזה מש״כ ואפי׳ מלה א׳ דא״נ כרש״י א״כ לא

ויתכן

הוי מדרבנן.

ל׳ בזה נפ״מ בכה״ג שכבר גנב דעתו האס מחויב לאמר לו דלהר״מ
מאי דהוה הוה ,אן לרש״י נראה שאס יוכל למנוע להבא שלא יכיר

[שלמה יעקובזון]

לו טובה ע״ז סייב ל׳ לו [ואולי עפי״ז יתבאר משה״ק בכס״מ אמאי השמיט

הר״מ הא דאם בשביל כבודו מוסר].

ועפ״י

סימן קכד

הנ״ל נ׳ שיטארו הרש״י והר״מ לשיטתם ,דלרש״י שיסוד האיסור
הוא שגורם לו שיסזיק לו טובה מנם לק בכה״ג שמטעהו במכר

וליכא למיסש להא הלכך שרי ,ולכן ס״ל שמוסר להטעותו בידיים ,אן הר״מ

ביאור סוגיית בשר שנתעלם מן העץ

דס״ל שהאיסור הוא מצד השקר שסה לק ס״ל שאסור להטעותו בידים,
ושטר נתישבה קושי׳ המרדכי והמר ,ובתוס׳ בד״ה אמר אביי כ׳ לסלק טן
ך^טרה למתנה .וכן ברא״ש הדא מס׳ סה ,וכ׳ בפרישה יו״ד קי״ז סק״ד
" •הטעם לחלק הוא דאי יהיב דמי דעטר שחוטה חזי׳ שאכס״ל אס הוא

דף צה.

גמ׳ אמר רב בשר טוון שנעלם מן העין אסור .מיסיט רט אומר
מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא טד עובד כוכטם מומר ,נמצא

טד עכו״ס שאני ,ס״ש ט׳ מנויות כולן מוכרות בשר שסוטה ואסת מוכרת

שסוטה או נטלה ,ולק אסור להטעותו סה .אך במתנה שלא אכפ״ל כלל ולא

בשר נטלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקס ספקו אסור ובנמצא

מסזיק לו יוסר טובה בעטר זה שרי ,וטש״ש כ׳ דלהר״מ בכל גווני אסור,

הלן אחר הרוב הכא נמי בנמצא טד עכו״ס .מ״ש מצא בה בשר הלן אסר רוב

ולפמש״כ יתבאר דלהר״מ שהאיסור הוא משום שקר הלכך בכ״ג אסור ,דהא

טבחים ואם מטשל הלן אחר רוב אוכלי בשר וכו׳ הב״ע בעומד ורואהו ס״ש

טעמא משום שהוא צריך להיות אמיתי ,אן הטור ס״ל שבמתנה הטעם משום
שיסזיק לו טובה הלק שרי[ ,ומש״כ הטור דמכר אסור בהא פליג על רש״י

נמצא עטלין אברים נבלות חתיכות מותרות וכ״ת הכא נמי בעומד ורואהו
אבטם נבלות אמאי מידי הוא טעמא אלא לרב הא איתמר עלה רב אמר

שאסור מה״ת עי׳ סו״מ סי׳ שמ״ח ולכן במכר אסור דיהיב דמי ,וע׳ בספר

מוסרות משוס נבלה ולוי אמר מותרות באטלה .עכ״ל ויש לעיין טובא בהן
סוגיא א) מהו מקור האיסור של בשר שנתעלם מן העין ומהו יסודו של

קיק על הר״מ בהל׳ דעות שם ].ומ״מ לרש״י העולה מזה שבמתנה אסור

איסור זה דאין לומר דהוא חומרא שחידש רב משום עובדא דמיימי הגמ׳

דיסיק לו טובה בעטר זה אבל במכר שרי ,וקצת צ״ב לסי״ז מש״כ רש״י ד״ה

לקמן בע״ב מההוא גברא דהוה ממסר (חליל) רישא וכפ׳ המוס׳ כאן בד״ה

פיסיה וצ״ע.

אמר דא׳׳כ לא הוה מצי למיסרן עליה דרב מכל הנן בטיחות ומתני׳ דסטן
מינייהו דאמנס מעיקר הטן לא הוה לן למסטנהו אן רב מצא עגין למיגזר

יס״ל דג״ע שרי מה״ת ואסור מדרבנן כמ״ש מנהדרין כ״ז והטור פסק

ולעצם

הדין של גניבת דעת נחלקו סה הראשונים .דעת הסמ״ג לאוין
קנ״ה דבכה״ג אסור מה״ת משום לא סגנונו .וכ״ה בריטב״א
שם בעלי הסוס׳ .אולם הסמ״ק רס״ב כ׳ ויש גרבה אמרת שאסור חכמים

סה לאחר מכן ,וכסי שהעיר כבר בחידושי רע״א כאן על החוק׳ ויעו׳ בחידושי

הטטב״א .בסוגיא בד״ה אמר ר□

כגון גרש הדעת ואפי׳ דעתו של עכו״ם ,אמנם טראים משמע דפעמיס
שהוא מה״ס ופעמים מדבריהם .להנה בסי׳ קכ״ד ר׳ שלא מגנוט קאי אממון

ב .עוד

וממעט גונב נפשות ,אבל גונב דעת הבריות בגידי דממון הוי בכלל ממון
”»«־ על לא סגנוט וכו׳ ,ואין לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן

או דלמא .דלא בעי׳ שיהא שמור אצא בעי׳ שלא יהא במצב של נתעלם ,וכל

שלמי יוסף ־ חולין :אברכי כולל פוניבז׳«תלמוד בבלי;»

צטכא לעיונא מהו גדר האיסור בשל בשר שגמעלם מן העין מי
אמטגן דצטך הבשר להיות שמור כל שפה מאז שנשמט עד שאוכל
שהוא איננו בחזקת שנתעלה /איט נאסר.

{ }2עמוד מס  270הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שלמי

סיטן קכג-קכד

ליה סד זחא .וברש״י״שס :ועוד טעות אסרח שעיכב זח מדמיו והטעהו

שהרי מצינו שנענש אבשלום וכו׳ .עי״ש כל דבריו מטאר להדיא שפעמים ג״ד

מזשבון שלקה ג׳ במקום ד ,עכ״ 3ועי״ש במוס׳ דס״ל שבמקום שיודע אסור

הוה מה״ת ובמילי דממון ובשאר גווני הוי מדרבנן אמנם לכאו׳ צ״ב דהיראיס
גופיה ס״ל במצוה תכ״ב דג״ע שרי וא״כ אמאי פסק מימרא דשמואל דאפי׳

להטעוחו משוס ח״ה.

דעת עכו״ם אסור וכו׳ שהוי מה״ח.

והנה

מבואר דס״ל לרש״י שמומר להטעותו בידיים .וטש״ש שס כ׳ שלא
נ״ל כלל שמותר להטעותו דהוה כגוזל וטעמיה דרש״י כ׳ משום

ונראה

בטאורו דהיראים ס״ל שמצד פרשת לא תגנוט היה צריך לאסור
גניבת עכו״ם והא דס״ל דמומר היינו מקרא דעמד ויסר גויים

שאסר שמשך החפץ וחייב לו רק אס דמיו הוי כמו הפקעת הלואמו ושריא,

אולם במסנ״א ה״ק ע״ז דהא שי׳ רש״י שאין משיכה קונה לגוי אלא דמים,

עמד והתיר ממונם לישראל וכמש״כ להדיא שזהו הטעם שמוסר .ולק ס״ל

וכ״כ בשער משפט של״נ שלהטעוחו הוי ממש גזילה יעוי״ש.

שהא דשייך עמד והמיר ממונם היינו על הממון עצמו אבל על גניבח דעת

אולם

במידי דממון ל״ש ,ומימילא ע״ז נשאר כאיסורו ,ועדין יל״ע במש״כ שמרבה

במרדכי וק בה״ג מימוני׳ פי״א מגזו״א הל״ד בשם הר״ח והראט״ה
הק׳ עליו ממימרא דשמעמין דאסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו

לו בתקרובת חשיב מידי דממון .ומ״מ בדבר שאינו כלל מידי דממון אינו בכלל
הפרשה של ל״ת דאיירי דממון בלבד ,ואסור רק מדרבנן.

של עכר׳ם .ולא יהא דעתו חמור מממונו ,ולכאו׳ הוא פליאה עצומה על

רש״י ובפרט דתרוויהו שמואל אמרם.

ובר״ט

שס כ׳ טעות הגוי כאבידמו ומומר והוא שטעה מעצמו אבל
להטעותו אסור והנה נרש״י בסוגי׳ ד״ה משום דגונב כ׳ ח״ל:

ונמצא מסזיק לו טובה במנס .וכן בד״ה לא יסרהב ובד״ה לא יפתח כ׳ בלשון

הזה .יעוי״ש .הרי מבואר דלד׳ רש״י יסוד האיסור של גניבת דעת הוא משוס

שגחל ממנו א״ז שהוא יחזיק לו טובה שאינה מגיעה לו .נועי׳ משנ״ת לק׳]

אמנם

ובר׳ יונה

בשע״ת שער השלישי אות קפ״ד כ׳ מי שממעה אח סטרו
לאמור ט עשה עמו טובה ולא עשה ,ואמרו ח״ל אסור לגטב

דעת הבריות ואפי׳ דעת הנכרי ,והנה החטא הזה חמור אצל סכמי ישראל
יותר מגזל הנכרי יען וטען ט שסח שקר אשמה רבה ונמסיבנו על גדרי

האמת ט הוא מיסודי הנפש ,נראה מדבריו שהוה ק״ל מ״ט סמור גטבת
דעתו שכל הנכט אתר מגטבת ממונו ,ולזה טאר שהטעם שהחמירו בה
סכמיס הוא משום איסור שקר .ומ״מ הנשמע מדבטו שס״ל שהאיסור הוא

מדרבנן אך לא מפרשת לא מגנוט וכדכמב הסמ״ק אלא משום איסור שקר.

בר״מ בהל׳ דעות פ״ב הלו׳ כ׳ אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי
חלקות ופיתויי ולא יהא א׳ בפה וא׳ בלב וכו׳ ואסור לגנוב דעת

ולרש״י

הבריות וכו׳ ואפי׳ מלה אחת של פיתוי וגטבח דעת אסור אלא שפת אמת

בהכרח הוי רק מדרבנן דהא איהו ס״ל שעכו״ם נתמעט מהפרשה
מקרא דרעך .ולק אי׳ לסטר גם כהיראיס דס״ל דטעמא דג״ע

ורות נכק מכל עמל והוות עכ׳׳צ מטאר 3ר״מ שהאיסור של ג״ד הוא

משוס קרא דעמד ויתר גויים ונראה דס״ל כהר״י והגס שהגדר הוא משם

משום שקר ולק כ׳ הלכה זו יחד עם זה שלא יהא א׳ בפה וא׳ בלב ,וזה״ב

שמחזיק לו טובה אך יסוד האיסור והטעם למה החמירו סה חכמים הוא

אכפ״ל אם ע״י מלה א׳ או יותר אך הר״מ להדגיש שהאיסור הוא משוס

משוס שקר .ובד׳ הר״מ נמי נראה שהוי מדרבק ממש״כ בהל׳ דעות וכן
הוטח בר״י פערלא בסמה״צ ,ולא טבעי לד׳ הגר״א דס״ל דלהר״מ ג״ע

שקר ולכן אפי׳ מלה א׳.

אסור מקרא דואכלת אלא אף להסטטס שאסור מקרא דל״ת נראה שג״ד

מו״ד שכ׳ אלא שפת וכו׳ ,חה מש״כ ואפי׳ מלה א׳ דא״נ כרש״י א״כ לא

ויתכן

הוי מדרבנן.

ל׳ בזה נפ״מ בכה״ג שכבר גנב דעתו האס מחויב לאמר לו דלהר״מ
מאי דהוה הוה ,אך לרש״י נראה שאם יוכל למנוע להבא שלא יכיר

[שלמה יעקובזון]

לו טובה ע״ז סייב ל׳ לו [ואולי עפי״ז יתבאר משה״ק בכס״מ אמאי השמיט

הר״מ הא דאם בשביל כבודו מומר].

ועפ״י

סימן קכד

הנ״ל נ׳ שיטארו הרש״י והר״מ לשיטתם ,דלרש״י שיסוד האיסור
הוא שגורם לו שיסזיק לו טובה מגם לכך בכה״ג שמטעהו במכר

וליכא למיסש להא הלכך שרי ,ולכן ס״ל שמומר להטעותו בידיים ,אך הר״מ

דס״ל שהאיסור הוא מצד השקר שסה לק ס״ל שאסור להטעותו בידים,
*"'הפיר נתישבה קושי׳ המרדכי והגמ׳ ,ובסוס׳ בד״ה אמר אביי כ׳ לחלק טן
מטרה למפנה .וכן ברא״ש הרא מת׳ סה ,וכ׳ בפרישה יו״ד קי״ז סק״ד
דהטעס לחלק הוא דאי יהיב דמי דעטר שמוטה מזי׳ שאכפ״ל אס הוא

שסוטה או נטלה ,ולק אסור להטעותו סה .אך במתנה שלא אכפ״ל כלל ולא

ביאור סוגיית בשר שנתעלם מן העין
דף צה.

ט׳

מנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת
טד עכו״ם שאט ,מ״ש
בשר נטלה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח ספקו אסור ובנמצא

מסזיק לו יומר טובה בעטר זה שרי ,וטש״ש כ׳ דלהר״מ בכל גווני אסור,

הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא טד עכו״ס .מ״ש מצא בה בשר הלך אמר רוב

ולפמש״כ יתבאר דלהר״מ שהאיסור הוא משום שקר הלכך בכ״ג אסור ,דהא

טבחים ואס מטשל הלך אחר רוב אוכלי בשר וכו׳ הב״ע בעומד ורואהו מ״ש

מעמא משום שהוא צריך להיות אמיתי ,אך הטור ס״ל שבמתנה הטעם משוס
שיחזיק לו טובה הלק שרי ,ןומש״כ הטור דמכר אסור בהא פליג על רש״י

נמצא עטלין אבטס נבלות חתיכות מותרות וכ״ת הכא נמי בעומד ורואהו

אבטם נבלות אמאי מידי הוא טפמא אלא לרב הא איתמר פלה רב אמר

יס״ל דג״ע שרי מה״ת ואסור מדרבנן כמ״ש בסנהדרין כ״ז והטור פסק

מוסרות משוס נבלה ולוי אמר מותרות באטלה .עכ״ל ויש לעיין טובא בהן

שאסור מה״ת עי׳ מו״מ סי׳ שמ״ת ולכך במכר אסור דיהיב דמי ,וע' בספר

סוגיא א) מהו מקור האיסור של בשר שנתעלם מן העין ומהו יסודו של

קובץ על הר״מ בהל׳ דעות שם ].ומ״מ לרש״י העולה מזה שבמחנה אסור

איסור זה דאין לומר דהוא חומרא שחידש רב משום עובדא דמיימי הגמ׳

דיסזיק לו טובה בעטר זה אבל במכר שרי ,וקצת צ״ב לפי״ז מש״כ רש״י ד״ה

לקמן בע״ב מההוא גברא דהוה ממסר (מליל) רישא וכפ׳ המוס׳ כאן בד״ה

פיסיה וצ״ע1

אמר דא״כ לא הוה מצי למיפרך עליה דרב מכל הנן בריימות וממט׳ דפטך
מינייהו דאמנס מעיקר הדין לא הוה לן למסטנהו אן רב מצא עטן למיגזר

ולעצם

הדין של גניבת דעת נמלקו סה הראשונים .דעת הסמ״ג לאוין

סה לאחר מכן ,וכפי שהעיר כבר בחידושי רע״א כאן על המוס׳ ויעו׳ בחידושי

קנ״ה דבכה״ג אסור מה״ת משום לא תגנוט .וכ״ה בריטב״א

הטטב״א .בסוגיא בד״ה אמר רט

מס בעלי הסוס׳ .אולם הסמ״ק רס״ב כ׳ ויש גניבה אחרת שאסור חכמים

/

גמ׳ אמר רב בשר טוון שנעלם מן העין אסור .מיסיט רט אומר
מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא טד עובד כוכטם מותר ,נמצא

כגק גטבת הדעת ואפי׳ דעתו של עכו״ם ,אמנם טראים משמע דפפמיס
שהוא מה״ס ופעמים מדבריהם .דהנה בסי׳ קכ״ד ר׳ שלא חגנוט קאי אממון

ב .עוד

וממעט גונב נפשוש^ אבל גונב דעת הבריות בגידי דממון הוי בכלל ממון
ועוני על לא מגנוט וכו׳ ,ואין לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן

או דלמא .דלא בעי׳ שיהא שמור אלא בעי׳ שלא יהא במצב של נתעלס ,וכל

צטכא לעיונא מהו גדר האיסור בשל בשר שנתעלם מן העין מי
אמטנן דצטך הבשר להיות שמור כל שעה מאז שנשחט עד שאוכל
שהוא איננו בחזקת שנתעלם ,אינו נאסר.
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משפטים

קכר.

רצו .גניבת דעת חמודה מגגיבח ממון
ובי יפתה איש בחולה( :כ״ב ט״ו).
מפרש בחזקוני ,לאחר שהשלים לדבר על גניבת ממון ,התחיל לדבר

על גגיבת

הלב ,הוא המפתה ,היינו החזקוני מדייק מדכתיב ״וכי בוי״ו — הוא מוסיף על הראשונים,

שמדובר בגניבת הלב ,כלומר פיתוי הוא גניבת דעת שהוא חמור מגניבת מנוון ,כדאמרינן

גדול אונאת דברים מאונאת ממון,

בבבא מציעא נ״ח ע״ב:
ניתן להישבון וזה לא ניתן להישבון.

זה בגופו ווה בממונו ,זה

וחצ .אין להשהות המתת מכשפים
מכשפה לא תחיה(“:ב״ב י״ז).
החושני מדייק שאונקלום מתרגם לא תהי׳ ,היינו" :לא תחיה" ,סתם לך מיתתה,

ללמדך כל הקודם לפגוע בה זכה ,ואם תשהה מיתתה עד שתעמוד בדין תעשה המכשפת

כשפים למנוע את מיתתה ,עכ״ל .כלומר לפיה הלכה אם אין אפשרות להרוג את הנידון
במיתה שהתחייב ,הורגים אותו בכל

מיתה שאפשר (רמב״ם הלבות סנהדרין פרק

י״ד

הלכה ח׳) כמו שבעל הטורים מביא כאן מדרש שעמלקים היו מכשפים ,הם עשו עצמם

כדמות בהמות ,כדי למלט עצמם ,לכן צוה הקב״ה להמית את הבהמות של עמלק ,כלומר,

כיון שלא הרגו את העמלקיס מיד ,הם עשו כשפים ונהפכו לבהמות כדי להימלט ,הרבי ר,
השיל ז״ל מפרש את תשובת שאול ,מדוע לא הרג" ,למען זבוח לד׳" (שמואל־א׳ ט״ו ט״ו),
כי איתא בספר החסידים ,אותם המהפכים עצמם בכישוף לדמות לבהמה ,העין נשארת כדמות
עין אדם ,ובהמה שיש לה עין דומה לשל אדם ,פסולה לקרבן (רמב״״ם פרק ב׳ הלבה

ב׳ מאיסורי מזבח) ,ושאול אמר כי לקחו אותם למען זבות לד׳ — שבדקו את הבהמות
מן המומים ,וברור להם שאינן בני אדם שנהפכו לבהמות (חנוכת התורה).

רצט .אין לאכול דגים וחלב יחד

לא תבשל גדי בחלב אמו( :כ״ג י״ט).
רבינו בחיי על התורה מפרש טעם המצוה הזאת ,כי חלב נעשה מן הדם (בכורות

ו׳ עב) והדם מזגו רע ,כשחוזר ומערבו עם בשר הרי הוא חוזר לכח הדם והתערבותם
מטמטם הלב ומוליד גסות ותכונה רעה בנפש האוכל ,וכן דעת הרופאים בהתערבות דג
וגבינה שנתבשלו ביחד מוליד תכונה רעה וחולי הצרעת ,ומה שנכתב מצוה זו לעילם אצל

החגים ,כדי להזהיר את ישראל העולים בכל שנה שלוש פעמים לרגל למקום הנבואה ,שלא
יטמטמו הלב במאכלות אסורות ,אלא שיהיה חומר שלהם זך וצלול להתבונן בדרבי התורה
ויהיה לבם מוכן להשגת ידיעתו יתברך ,עכ״ל רבינו בחיי ,וכן הבית יוסף ביור״ד סימן
פ״ז ד״ה דגים וחגבים מותר לאוכלן בחלב מוסיף :מכל מקום אין לאכול בחלב מפגי

הסכנה ,והדרבי משה שם ס״ק ד" חולק על הבית יוסף ופוסק ,שמותר לאכול דג וחלב,

וכותב שם — ונראה שנתערב הרב בשר בחלב ,עב״ל הרמ״א ,וכן הש״ך שם ס״ק ה׳
מפרש שדברי הבית יוסף הם טעות ,כי לא שמענו שיש סכנה לאכול דגים וחלב ,ע״כ,
ואינם מזכירים דברי רבינו בחיי ,שיש סכנה לאכול דגים וחלב יחד.

(שמות) גינזבורג ,שמאי{ }2עמוד מס
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זאת עונה רטנה מימים ראשונים ■יגירסא דינקותא לפי מיעוט ,השנים i
אלות
אשר טיפחתי והכיתי ממה שעלתה במצודתי לעטי׳ס ..מזומנים >
׳צג שיות ע׳נייניס * שיחת דקלי׳ס ממינים• שונים י על ס/ח״כל מניתי יתהון 13
בסימנים י ■» אחת הנה ואחת הנה זעיר שם זעיר שם ׳  ,לכמה גוונים •> כי
נהנים
לא לחכמים לחם האוכלים  ,למעדנים ■> כ"א לאנשים אשר כגיל/תאכל אביונים ! >.ה
'היום תחילת מעשי ראשית אונים > אחת שאלתי מאח ה׳ אותה אבקש שבתי _יבבית ה
כל ימי חיי ללמוד ,וללמד לשמור ולעשות צשעריס המצוייניס > ואלו צריכים ביכה ברוב
הוני׳ס * הלא המה חברים מקשיבים אנשים מהוגנים י אשר הפרישו מממונם
נדנה להדפ׳ים חמי׳מיס מראש ועד סוף זהב דרכמוניס * 'תבואתה לראש 51DV
כלפלא חריפת׳א חציו שנונים  >.חן שפתיו שפחותיו שושנים  iעושה הסל
 .לאביונים  >.יליד נפשי לגביר החכם השלם כו׳לל
לאלפים פזר נתן
נר״ו ויחי עוד לנצח רבות בשנים י ומשנה כסף
כל אישיורין כמה״ר יו0ן 5ן׳
׳ הפנים לפנים > נושא ונותן 1.באמונה שומר אמונים
■
 /שאהבה נפשי כמיס
בסבר פנים יפות להצהיל פנים  ».הגביר
מקבל את כל 'האלם,
ו הי"ו שניהם כאחד טובים דשנים ורעננים
> .סח״המ רצ״ו כמהייר
שקטים ושאננים י ־ות״ת נניס ■י אכשים ?צמים
במשכנות מבטחים ז
וישראל ישכון לבטח ישוב ירחמינו כרחם אב על בניס > 'זאפיק ית עמך מגו
ונבונים
גלותא,הושיע ימינך בירח האחניס * וההיכל תוסד וכהן גדול נכנס לפני ולפנים י כיר״א
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ידוע הוא שהקורא לע״ה הנס ממה אוחו אעפ״י>
שהמם -עצמו :שס .חשוב :הוא אמנם כירן שאינו הכס"
ןאיןשוה נו שם חכם.נמצא מנוהו וכן כקורא לעשיר,־׳
עני לזה כה,הציוי:אל.־חגזול דל כלו׳'אל תגזול").
שם דל ממנו לקרותו עשיר דזהו בזיון לו וא״ת שס c
עשיר שם מפואר הוא לוה אמר כי דל הוא כלומר .י
אה״ן דהשם שייני הוא אבל כיון דדל הוא בזיון >
לקרותו עשיר שהוא דרך ליצנות עכת״ד

כן ראיתי להי־ב משנת חכמים אות ע״ד
דכ״ו ע״ג דכת־־ דהרי למי שהוא עני
ויקראו לו עשיר ודאי יתבייש ויתבזה לפי שהוא
יויע נעצמו שאינו עשיר רק עני ואביון יע״ש והיו
הדברים האלה ליכרון ביף עיניך שלא
לבייש שוס אדס מישראל עם אלכי

אברהם

סימן ל״א

אוותה

נפשי לעמוד במ׳יש ריב״ה בח״מ
 סימן  -רכ״ח' שלא יסרהב נחנקומיסעוד עמו והוא יודע בו שאינו סועד ולא ירבה
לו נסקרו׳ והוא 'יו׳־ע שאינו מקבל ולא יפתח לו
מניות הפתוחות לחנוני וזה סו׳ שפתחם בשבילו' .י
וכל !ה נפק״ל
*
אנל בסתם אסור כיע״ש
לרינ״ה מהאי דאיתא בחולין דצ״ד ע״א תניא היה
ר״מ אומר אל יסרכב אדס לחברו לסעוד אצלו ויודע
בו שאינו סועד ולא ירבה לו בחקרו׳ויודע נו שאלנו
מקבל" ולא יפתח ליה חניות המנורות לחנוני אלא
א״כ הודיעו ולא יאמר לוסוך סמן מפר ריקן ואס
בשביל כבודו' מותר איני והא עולא איקלע לני רב
יאוד׳פתח לו חביות המכורו׳ליזנוני אודועי אודעי'
ואנע״א שאניעולא דרביב ליה לרב יאודה דבלא״ה
4
גמי כתוחי מפתח ליה ע״כ

וחד

הויון להרב סם חי* ז"ל'בדט״ז ע״ל
מדרשותיו דארי נעשה שואל נסונייא
זו דמאי מקשה הש״ס תהא דרב יאודה דפתח לעולא
חניות המכורות לחנוני דהא בברייתא אמרו ואס
בשביל כבודו מוחרוא״כ דילמא לכבודו איכוץזת״ד
ובמטו מיניה דמר זוהי שקשה דהרוא׳ ירא׳ דרש״י
ע״ה נתב בנוסח זה ואם בשביל כבודו של אורח
להודיע לבריות שחביב הוא עליו הותר ע״כ ונמו
כן כתב עוד שס ו,״ל חבורת עיר שיש שם רבים וזכז /
מתכוין להחשיבו בעיניהם שיאתרו כמה חשוב זה ’
; שזה מכבדו כל כך עכ״ד
הראת לדעת דהא דבשביל כבולו
היינו מפני הרואים שיכבדוהו לראותם
נלכד וכיון שכן דל מהנא לו׳ 'כן על עולא דגדול
כמדי ונודע בשערים שמו ואס היה הש״ם מתרץ-
הכי היה יוצא בגדעון לעולא למצפה היה שיכבדהו 5
בעיני 3כי־יורן אחעו להכי בחרו לתרץ משוס דיוגיבא.
זהיהעושהו בלא׳ה והרי תכלית הענין דבשביל
כבודו הותר היינו להראות לחביב עליו וא״כ היינו

אתה

ל'ה

אברהם

קא

הך־והוא לפוס קיושטא דתלתא דחבייב עליה
והנפש ומה־ אנו מרויחין גס .כן דלא אחויקינן ליה־c ,
יאודה .דסראס לו אהבה למראה -עיניס לפנים כ״א ;ץ
עול כתב־;c
על האתת כלנו שלם והוא ברור  :י
הרב !"ל שם לחלק בהאי דינא דאל יסרהב אדם
לחברו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד דדוקא) .:
סירוב הוא לאסור אמנם •ל איאות אוחו כ״אכבוד הוא
לא.יקרא אותו'כלל הוא בזיון דאינו חשוב■ ז
,5
• ־ r.- ■ -
בעיניו .יע״ש _ •
חכהלב יראה דאין כל חיש ושרית קתו c
על הדבר הזה הלא המה הרב ב״ח והדרי׳ r
ובסמ״ע והרב תא״ק ועט״ץ בחיית סי׳ רכ״גז וסיב ו
תורת חיים בסוגיין דפשיטא להו דהא דאיןתהרבין יז
היינו דוקא סירוב גלול אבל כעס אחת ושתים ■
מותר כיע״ש בדבריהם ועי׳נמי למין החבי״ר ברנ״הג
שם הגה״טאות י״ד ואות ח״י ויש קצת סמך לחילוק
זה ממ״ש החוס׳ בפ״ק לחולין ד״ז ע״ב נעובי׳א י!
דרפכ״י דשמע מי נפק לאפיה אל רצונך סעול
אצלי אייל הין צהבו כניו של רבי א״ל כמיומה אתה־ ן
שמודר הנאה מישראל אני ישראל קדושי׳הן יש רוצה
ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה ע״ז באו לבי־יה־י לן׳ ,
ואפי״ה אקרו קלושים שמזמין את חברו לסעו* אצלו
מפני הבושה עכ״ל  tהבט ימין וראה דנקרא ק־וש t
אע״ג דתה שמזמין לחברו הוא מן השפה ולחוץ ואיי
).
גס בזה איכא לא תונו אין קדוש ’
זמן רב הנה הראה איתי אחד מתלמידי
הישיב׳ הרכס השלם והכולל כמה״ר .
■ ־׳
מ5ב,.

וכל

דברי הרב סס חיי זייל ככל דברי אלה כהני ח־תי
וגם ראיתי בתוך דבריו שהביא להרב תעשה רוקח
במה שכתב בפ״ב תה׳ דעות הלכה וי״ו ו 1"-.וחנה
מרן כ״ת תהה למה מלא ה כיר רנינו ההיא דאה 1
לכבודו מותר וכליי ח״מ סי' רכ״ח כתב .יאפשר !
דמלתאדפשיטא היא עכ״ל ועי 1זה כתב עליו ידיד >
נפשי הכו׳ באומרו ודבריו שמעתי ולא אתבונן דהי־י
דברי מרן כליי כך הס ואס בשביל כבודו של אורח !.
להודיע־ לבריות מותר וזה כתבו יבינו לקמן אבל
הא .דשאני עולא לחביב ליה לרב יאודה כד׳ לא
ידעתי למה השמיטו רבינו ואפשר דמשום דמלתא
דפשיטא .היא ענ״ל האדם יראה 'לעיניס דתה 0נ'
מרן בבי׳י וזה פשוט הי׳ינז על חלוקה דאס חביב
לו אבל בהך דינא דאס בשביל כבודו דפסקו הטור י
דהוא חידוש יותר דהוא להראות לאחרים היינו דקא ■
מקשי בכ״מ על הרחלים דאתאי הממיט הא דלכבויו
וא״כ לא ידעתי מה בא להשיג על .,מרן כ״ת ממ׳יש
בליי דהא לא ראי זה כראי זה ורב המרחק ביניהם
זת״ד כי״ו ובעיני נראה דיפה חתה עליו ותשיב
דברים נכויזים ■
לעצמי אותי אני דממה שכ׳ הר״מ
במ ייל בסיום דבריו כיי לפתותו
שבשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא בו ואפי'מלה א׳ ■
של פיתוי ושל גניבת דער! אסור כי' תל׳ זה לב הכס

לבשאכי

ישכיל
v#l
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 a :-yew׳<סימן;לא,לב>
ימניל פיהו דנמיעוט שיחה נא ל55זל  - 2yדאס׳ו
עושה גשבייל כבודו שלא ע״ת ללחותו'מ^תר כי ׳•
ה5כןד 3׳=3יל פתוי דוקא אסור וסניית דא״כ ראיתי ׳
ת״ש הרב מרכגת המשנה אלכאנדארי ד״ה ע״ג ע״ש

ואת

זה ראיתי להרג ורע ילחץ בחי׳ לחולין
סר לרס״א ע״ג דכ׳וז״ל הא דנקט מיריב
ויינוינר׳ דמיירינאדם שאינו יודע נזשאינו רוצה./
ואה״ג דאה גלא״ה ידע נו שאינו רוצה אפי׳ נלא
ס^ 3ור3וי ועי׳ בסמ״ע סימן רכ״ח הקיח שדקדק י
_ k. - £.
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I

דברי החו״ח גם ראיתי להר׳ נמוהר״א אשכצוי ני״ו
בספרו הנחמ׳בפ״ד דדמאי דג״ן ע״ד דמראה כנים
בתורה כהלצה להניא סיעחא לחילוץ זה של הסמ׳יע
מההיא עובדא נרצ״ב עם רבי כיע״ש אלא דמה טובי
אס היה מביא ממה' שכתבו התוס׳ כדרך שדקדקני
קנן בעגיותין דלדברי הש״ס מיווס יש בראש לומר
דרבאלא אסיץ אדעתיה בעולס דגסאל ביתו לא
יבא וחטב דלכ״ע אסיר ולתא טרי ועוד הן בה
דחחילת דברי פיהו חכמה ולטונו תדנרמשכט רצונך
העוד אצלי ול׳ זה יורה דמסתפי היה כיצד .המין
אותו ויקריב אותו לרצונו ודוק
נזה נסחפקתי בהא דכחב הטור
ובהיותי
ז״ל ומרן בשייע בסי׳ זה טס
למעלה מזה דיכלל אונאת דברים היינו טלא יאמר
נימה אתה רוצה ליחן חפץ זה והוא אינו רוצה
לקנותו ציע״ש אםאיתין איסור זה לגבי המוכר
גמי ושייך ביה דלפי הטעם שכתב הרב קרבן אהרן
גס׳ 3־הר פ״ד משום דחברו שמח בחושבו שמוצא
איני׳לחפצו והוא מאנה אוחו כדי שלא ימנו׳ לאחרי׳
צאג׳ייש וה״ד־הרב מטה טמעוןשס בסי׳רכ״ח בהג״הט
אוח ט׳ לחידושא ובתוכן ראיתי אני להרב ׳קול
הרמ״ 1בפ״ד דלית ח״יוד -דמעמאטעיס משו׳ שיכול
לגרוס שאחר שרוצה לקנותו הלך לו יע״ש > א״כ c
הוא הדין והוא כטעם במוכר נמי־דהקונה חושב י
שיש לזה למכור .ואינו קונה ממקום ■אסר ועד דאזיל
ואתי אזדבן ואינו בנמצא וחדישיעורא הוא־:כקזנה י׳
כמוכר וב^רא איחאלתרזייהו וכי תמכרו ממצד או
הנה-וכדאמרובגמ׳טס וע״ט ל ה רב קול הרמז W
ליא ראיתי להפוסקיס שרמזו ■מזה׳לגבי המוכר :נתי
דלכאורה נראה לאין־שוס הפרט ביניהם וכד מעייל
שפיר יותר ק׳ י ורע הוא י לגבי המוכר אס יעשה •כזאת

;•* אברהם
רא'תי בס״הח שס בסי ,תרל״א דציזב "

־

1ו״ל ראובן שאומר טונה על הרעיה •

ואומר על רמאי נאמן הוא והאמינו לרמאי ונפר ז
כאלו גזלי אותועצאו ששיבח אחהרתאי ועוד מדבי"/׳

שהר תרחץ שאומר לר £טוב עכ"ל ־־־ י ־ והעתקתי&
דבריו כאן מכני אשד ׳ראיתי בעו״הר דהרבה איגן u
צזיהרץ בזה והורגל 1עד שנעשה להס כהיתרובהודע ".
להם גודל האיסור ישר׳ ץדושי׳ויכמעו לקול מוייס
כי לכל העם בשגגה ואלהינו מרחה כי ירבה לסלוח
אלי״ר ועי׳ למהר״י וייל סי׳ כ׳ ולרש׳יל נא׳ הגוזל ;
עצים ס’י׳ כ״ד ובמ״ש מו״הר צנ״הג סי׳ שפ״ו הג״הט
נ;; אוא מ״ן ולון ־ • • ,ז!!'״ז
■J

סימן לב

־ ׳>־ ; *

ואתבונן כמ״ש מרן בש׳יהט בחיית
עמרתי
סימן רב״י ס״ז דדין הקדש ודין
העניים ודיןהנדריס אינו כדיןהכדיוט בקניתושאלו:
אחר אדם כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש לבדק
הבית או יהיה אסור עלי או אתננו לצדקה אע״פ
שאינו מתקדש לפי .שאינו בעולם •הר״ז חייב לקיים,
דברו כו׳ דהן הס דברי הרמב״ס נכתבו וכלשונו
בפכ״ב מה׳ מצירה הט״ו וז״ל דין • ההקדש ודין
העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיוט בקניתו
שאלו אמר אדם כל מה שתלד בהמתי .יהיה .הקדש
לבדק הבית או יהיה אסור עלי או אתנהו לצדקה
אע״פ שאינו מתקדש לפי שאינו בעולם הר״ז ,חייב .
לקיים דגרו שנאמר ככלה>וצאתפיו יעשה והואיל
הדבר כן אם צוה אדם כשהוא ש״מ ואמר כל מה
שיוציא אילן זה לעניים או כל שכר בית זה לעניים
זכ׳ובהס המנים וסיים טס כרמב״ם.שהגאונים חלקו
ע״ו 'יע״ש והראנ״ד השיג עליו בזה וכתב דדוקאאס
אאר אתן לעניים כי נתחייב גופו חייב לקיים דבר
אבל אס .אמר ינתן לעניים לא וגם מרן בכ״מ שום
וכליי ח״מ בסי׳רי״ב הרגיש על דברי הרמביס בזה
דאיך בל׳ינתן .או יהיה־הקדש שיזכו העניים לחייב
ליורשים .אס לא נתחייב איהו גופיה איך יתחייב
ליורשים ותי׳ דתיירי כשנדר היה בפניהם של יורשי׳
זהס שחקו וסברו וקיילו יע׳יש
הטור שם בח״מ סי׳ רי״ב הניא חשובת
הרא״ש שחילק על הרמל׳ה בזה שכתב
מ? שאמר חוב שיש לי על פלוני יהיה הקדש או
לעניים לאו כלום הוא שאיןאדס מקדיש דבר שלא בא
\ ;• י.י' '־; י ־ > לעולם וכן הניא עודמ״ש הרא״ט בחשו׳ דאס אמדי
V
״
בית זה לכשאקחנה יהיה הקדש דלא הוי נדר יע״ש
רכות בשנים זיכני ה׳ ומצאתי הדבר r
ומור״סג״כ בסי׳ רי״ב הק׳ עלתרןבש״ע.טס דבסעי׳
• כי בפירושא •אתמר בס׳החסידיס סי׳
ז׳ ,הניא דברי הרמב״ס ונסעי׳ ט׳ הביא דברי הרא״ש
חתרס״ט דכתב־וז׳ל כשם שאסור לאדם לעמוד על
•
,
והוא תרתי דסתי־ן יע״ש
המקח בשעה שאין לו דמים כךאסור להראות שרוצה
 ..להרב הדרישה ביזית ס"סי רי׳3
למכור חפצו בשעה שאינו רוצה למוכרו ואין י לו'
וכתבו ג״כ בסמ״ע שם ס״ק כ״ב
לר׳חקנה ואץ .־דעתו למוכרו אלא יאמר כמה שום
שישב לזה דל"פ הרא״ש עם הרמב״ם  ,לדוקא בתה
זהעכ״ל הרי ויבוקש הדבר וימצא ועיין מ״שיהרב
שתלד ,בהמתי או יוציא ■אילן !.ה ..דהריוח בא.
הגדול מרן זקני בס׳ עין יהוסף לע״ו םע״ד;;,ד.״ה
ממילא כתב הרמב״ם דחייב לקיים דברו וגס הרא״ש
ר״י אומר אף לא יתנה עיניו על החקח ע״ש
מודה לו בזה אבל בחוב שיש צו כיד פ׳ או קרקע
זבמ״ש כרב שושנים לדוד ח"נדח״ירע״ג ודוק
זה

גם

וראיתי

אורח

ק!כד

שער שמעון אחד

חיים

ן

להניח טלית ותפילין לפני קריאת שמע הנזכרת דכל הקורא קריאת שמע בלי
תפילין כאלו מעיד עדות שקר( .משנה ברורה סימן מו סעיף קטן לג מחזיק ברכה

מתוספת שבת ,וכתב הוא שאמת נכון הדבר).

אשר מזה נראה לפום ריהטא להביא ראיה למה שכתבתי בספרי הקטן שער
שמעון אחד (חלק א אורח חיים סימן ב) שבקריאת שמע דקרבנות אין
צורך להיות עליו תפילין ורק במקרה כנזכר צריך להיות עליו התפילין .ודלא
כאיזה ידידים שהערו בזה .עין לעיל בסימן ט ,מה שכתבתי עוד בזה .וספר דגול

מרבבה וחידושי רע״א ז״ל שציין להם המשנה ברורה ,כעת אינם בידי לראות
הדברים במקורם.

סימן כב
שאל

השואל במה שנהגו בחוצה לארץ כאשר רואים גוי לפני התפלה מקדימים
אותו ואומרים

בערבית ,,צבח־כו בלכיר".

שמבליעים המלה פו עם המלה בקר

(כלומר

בקר־כו טוב).
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כמספר כו ,אי אריך למעבד הכי ,ואם תמצי לומר שמותר ,אי מותר לומר כן

כשמשכים לפתח חבירו היהודי שאם לא יקדמנו בברכתו יתחילו לדבר עליו כאלו
אדם בלחי מנומס ואינו בעל דרך ארץ ,ואולי מזה ישתרבב בכלל חס ושלום גם
לשון הרע ,שיאמרו שהדתיים אינם מחונכים וכדומה ,כי לאו כולי עלמא דינא
גמירי לדעת הלכה שאסור להקדים שלום לפני התפלה? עד כאן השאלה.

תשדבה.

הנה השואל נרו יאיר לא באר טעם האיסור ,ונראה פשוט שכוונתו

מטעם גניבת דעת הבריות דפסק מרן בשלחנו הטהור (חושן משפט

סימן רכח סעיף ו) :ואין לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו
ואינו עושה ,אסור .כיצד לא יסרהב שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד ...יעין שם.

ואם כן כאן שמדבר אתו כאלו מברך אותו ואינו כן ,האם זה מותר .כך נראת דעת

השואל .ואם ככה נראה שהדבר שנוי במחלוקת בין רש״י והתוספות (גיטין סב:).
ואין כופלין שלום לעובד כוכבים :רב חסדא מקדים ויתיב להו שלמא .רב כהנא
אמר ליה שלמא למר .ופירש רש״י ז״ל מפני דרכי שלום מותר ,לשאול בשלומם

אף על פי שמטיל על הנכרי שם שמים שהשלום שמו של הקדוש ברוך הוא .ומספיק
פעם אחת ולא צריך לכפול .שלמא למר .ולא היה מתכוין לברכו ,אלא לבו היה

לרבו .עד כאן .ואם כן מבואר יוצא מזה שמותר להטעותו כאלו הוא מברך אותו,
והוא מתכוין לרבו .אם כן כל שכן שמותר שמברך לשם שמים .ומיהו התוספות

שם הניחו הדבר בצריך עיון ,מטעם גניבת דעת הבריות .וכתבו :ועל חגם פירש
כן ,דלא קאמר אלא דאין כופלין לו שלום .עד כאן לשונם .ונראה דכונתם שלא

אסרו אלא כפילת שלום ,אבל לומר לו שלום למר ,אין איסור בזה ,ואם כן איכא
שער שמעון אחד  -ב ,ג חירארי ,שמעון בן אברהם עמוד מס (182הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

,אורח

שער שמעון אחד

חיים

מכה

למימר שלעכו״ם היה אומר מר .ומזה נראה שדעתם להחמיר בגניבת דעת הבריות.
וקיענין הלכה נראה ,אין ספק של התוספות דצריך עיון ,אם אין בזה מטעם גניבת
דעת ,מוציא מידי ודאו של רש״י שהתיר .ומה גם שהוא מילי דרבנן ,ועוד קצת

יש להעיר על דברי התוספות ,הלא כמו שאמרו שלא כופלים ,מטעם דסגי לי
באחת כנזכר לעיל ,אם כן מספיק לומר שלמא ,ולמה אמר למר .והגם שיש לחלק

טעם שאסרו כפילא בשלום בגלל שזה שמו של הקדוש ברוך הוא ,לא כן מר ,ופשוט
שזוהי כונת התוספות ,אבל מכל מקום למה לו לומר מר בחנם .ועוד נראה לומר

שלא אסרו גניבת דעתו רק בדברים שאם לא עושה אותם היהודי ,העכו״ם אינו
מקפיד ,כגון לסרהב בו שיאכל והוא יודע שאינו סועד ,בזה אמרו אל לו לגנוב
דעתו ,דמה לו לסרהב בחנם .וכן לא ירבה לו בתקרובת וכו׳ שכולם אי היהודי לא

עושה זאת ,הגוי אינו מקפיד .אם כן מדוע יגנוב דעתו .אבל בשאלת שלום שלא
התירוה אלא מפני דרכי שלום ,משמע אם לא יאמר לו שלום קפיד ,בזה שאומר

רק מתוך לחץ זה הדחק ,מותר לגנוב את דעתו .כך נראה בכונת רש״י דלא חש
לזה .ועיין בר״ן שגם הוא פירש כרש״י ז״ל .וכן פירש במהר״ם שיף ז״ל .וכדאי

הם הגי רבוותא לסמוך עליהם.

והנה שם מהר״ם שיף הנזכר הקשה לפירוש הר״ן ז״ל דפירש טעם שרב חסדא

מקדים להם שלום כדי שלא יצטרך לכפול הוא שלום כדרך המשיב .וכן
פסק מרן בשלחנו הטהור (יורה דעה סימן קמח סעיף י) :אסור לכפול לו שלום

לעובד כוכבים לעולם ,לפיכך טוב להקדים לו שלום ,כדי שלא יתחיל העובד
כוכבים ,ויצטרך לכפול לו שלום .מההיא דברכות (יז :).אמרו עליו על רבן יוחנן

בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ,ואפילו נכרי בשוק .וכפי פירוש הר״ן
מהו החידוש דאמר אפילו נכרי ,אדרבה נכרי כדאי להקדים לו .ותירץ דרב חסדא

היה מקדים להם

שלום כשהם רבים ,אז היה מקדים לומר להם שלום כדי שיאמר

להם פעם .אחת שלום ,ואי הוה מחכה עד שיאמרו הם היה צריך לענות פעמים רבות.

אבל באדם אחד אין הבדל בין שאלה לתשובה .ור׳ יוחנן אפילו לנכרי אחד היה

מקדים לו שלום .עד כאן .ולפום ריהטא נראה מה שהקשה לא תירץ לאחר הסליחה
רבה ,דהרי הוא מקשה לדעת הר״ו ומרן ,שיש הבדל בין שאלת שלום לחזרתה,

ואיך הוא כתב דלא נפקא מינה בין שאלת לתשובה (גם מה שכתב לפני כן בזה
הלשון :ולפירוש התוספות דבור המתחיל שלמא ,רב כהנא אמר ליה שלמא למר
וכו׳ ולא השיב לו כפל .עד כאן לשונו .מריהטת לשונו משמע דמפרש בדברי

התוספות שרב כהנא שאמר שלמא למר ,היתר .תשובה על שאלת הגוי ,כדי שלא
יכפול לו שלום ,ואין זה במשמעות לשון התוספות .ומכל מקום כפי זה ניחא

קושיתו מר׳ יוחנן ,כי גם ר׳ מחנו היתד .לו אפשרות שלא יקדים ויענה שלמא למר,

במקום הכפל ,אבל הוא תמיד היה מקדים) .ולי נראה לתרץ הקושיא מר׳ יוחנן.

בהדק עוד בלשון הגמרא דקתני :אפילו נכרי בשוק .מה הלשון אומרת בשוק

מה

נפקא מינה בשוק או במקום אחר .ונראה שזוהי רבותא דר׳ יוחנן שאפילו בשוק
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שמלא גוים כנמלים ,בכל זאת לא הזדמין מי שקדמו ,וזה חידוש יותר מישראל,

דלא נפישי כנכרים.

והרב

משמרות כהוגה ז״ל תירץ דהכונה שאמרו אפילו נכרי במלך נכרי דבמלך

כופלת לו שלום אפילו בתחילת שאלה .עד כאן .ולאחר הסליחה רבה

דחיקא מלתא טובא לומר דקאי אמלך.
הדרן לעיקר השאלה .הנה מרן פסק בשלחנו הטהור (אורח חיים סימן פט סעיף
ב) :כיון שהגיע זמן תפלה (היינו מעמוד השחר .משנה ברורה ז״ל).

אסור לאדם להקדים לפתח חבירו ליתן לו שלום משום דשמו של הקדוש ברוך הוא

שלום .אבל מותר לומר לו צפרא דמרי־טב .ואפילו זה אינו מותר אלא כשהוצרך
ללכת לראות איזה עסק אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם התפלה אפילי

זה הלשון אסור .ואם אינו משכים לפתחו אלא שפגע בו בדרך מותר ליתו לו
שלום .ויש אומרים שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו אלא צפרא דמרי טב.

עד כאן .ואם כן לדינא בפגע בו בדרך מותר לומר לו בקר טוב .והוא הדין אי
משכים לפתח חבירו לאתה צורך כגון לקרוא לו לבוא לבית הכנסת או ללכת

לעבודה וכדומה ,מותר לו גם כן לומר לו בקר טוב .ואין צורך לומר בקר־כו טוב.

ואם הוא אותה נפשו לומר בקר־כו טוב ליכא למיחש .ואפילו שמהגמרא אין ראיה
רק בנכרי ,ויש מקום לבעל דין לומר לישראל אסור .וכן יש לפקפק לפי התוספות.
אבל מכל מקום מצאתי הדבר מפורש בזהר הקדוש (שמות כג : ):ואמרתם כח לחי...

מכאן אוליפנא דהא לבר נש חייבא אסיר לאקדמא ליה שלם ,ואי איצטריך ,יקדים

ליה כדוד דבריך ליה לקדשא בריך הוא ואתחזי דבגיניה קאמר .ואי תימא דרמאות
הוה ,לאו .דהא כל מאן דסליק ליה לקדשא בריך הוא ואתחזי דבגיניה קאמר ,לאו

רמאות הוא .עד כאן לשונו הקדוש .ומכאן דאית חותכת שמותר לומר לו גם
שלום־כו .לפני התפלה מאחר שאומר זה להשם מותר ואין בזה משום גניבת דעת.

ועין שראתה במלא הרועים ז״ל בחידושיו לגיטיז שם שכתב על דברי התוספות

הנזכרים לעיל שהניחו בצריך עיון מטעם גונב דעת הבריות .כתב הוא ז״ל
עיין בזהר פרשת וישלח( .קעא ):דאין בזה גניבת דעת וכן עשה יעקב בהשתחויתו

לעשו וכן דוד מה שאמר לנבל ואמרתם כה לחי כולהו לקדשא בריך הוא קאמר.
עד כאן .וכפי דברי הזהר שהזכרתי מבואר שדוקא אם כוונתו להקדוש ברוך הוא
מותר ,אבל כאן בגיטיו לפירוש הרש״י מכויז על רבו ,וכהאי גווגא אין ראיה

שמותר .וכן ראיתי בניצוצי זהר שם בוישלח שכתב עיין באגרא דפרקא אות קס״ה

דהוכיח דאם מתכוין לאיש אחר והרשע סובר דנותן לו שלום מיקרי רמאות ואסור.
אבל אם כוונתו להקדוש ברוך הוא לא מיקרי רמאות ,דבלאו הכי הראוי לכל בר

דעת בעת דברו עם הבריות שתהיה כוונתו להקדוש ברוך הוא .עד כאן.
וכדברים האלה כתב הרב הנזכר גם שם בשמות הנזכר לעיל .ובכן לסכום מותר

לומר לפני התפלה שלום כו .ואין חשש בדבר מאחר שמתכוין לשם
שמים .אבל מכל מקום עדיף לומר בקר טוב מלומר שלום־כו .א) קורה לפעמים
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חבירו יודע שאסור להקדים שלום לפני התפלה ,ויהי כאשר ישאלנו איך אתה אומר

שלום לפני התפלה ,מה יעננו ? ב) גם הוא ילמד ממנו לומר שלום לפני התפלה
במקום בקר טוב ג) הלא הרגילות הוא לומר בקר טוב .בבקר ,ומה לו להיות יוצא
>

דופן ,לומר שלום-כו ולמה לו להיות סדבראהת בלב ואחת בפה ,טוב ויפה להיות
דבר אמת בפיהו ,ועולה לא נמצא בשפתיו .והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים.

ועיין בספרי הקטן שער שמעון אחד (חלק א אורח חיים סימן יז) שהבאתי

להאי ענינא דברכה ושלום לפני התפלה ומה שכתב הרב כף החיים מהזהר
שאסר לברך רעהו לפני התפלה• וכעת ראיתי בזהר (שמות רכו :):דאסיר ליה

לבר נש לאקדמא שלמא לחבריה עד לא יצלי צלותיה .ורזא דא אוקמוה דכתיב
מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם קללה תחשב לו .ולאו איהו אסור עד דמברך
","".ליה ברזא דקול גדול דאיהו עקרא דשמא קדישא .ועיין שם בניצוצי זוהר .שציין
לכמה מקומות ובכלל למה שכתב דרכי משה (סימן פט) שהוכיח מכאן דהקפידה

רק כשמזכיר השם ,אולם הרי "שלום" שמו של הקדוש ברוך הוא .עד כאן .ואם כן
כפי זה אם אפשר לו לברכהו בלי שם שפיר דמי .וזה ניתן להתאימו למה שאסר

מרן נתינת שלום משום דשמו של הקדוש ברוך שלום ואסור להקדים כבוד האדם

לכבוד המקום בשמו של מקום (עיין שם בכף החיים) והתיר בבקר טוב.
וכעת אחרי שנדפסו הטורים הללו קבלתי מכתב מידידי שאהבה נפשי החהש״י

הרב אברהם כהן שליט״א וזה מה שהעיר בענין הנזכר :ספר ישכיל עבדי

אינו מצוי אתי ,אולם לא ידעתי מת כל החרדה הזאת! הרי הדבר כבר פרוש

כשמלה בהמשגה ברורה ז״ל (סימן פט סעיף קטן יא) דאם מברך חברו בשם ה׳
דהיינו שהשם יברכו וירחם עליו וכיוצא בזה מותר עיין שם .ופשוט משום דהוא

נותן כבוד לה׳ ומודה כי מידו הכל .ובנדון דידן הרי מברכים ואומרים מי שברך

אבותיו הקדושים וכו׳ יברכך ה׳ וישמרך וכו׳ ובמיוחד אם גם מוסיף בתחילת

הברכה ,יהי שם ה׳ מבורך וכו׳ (כמו שמזהירים חז״ל אפילו בדעלמא) ובר מן דין

בנדון דידן אין לנו כל ענין פרטי ואישי עם אותו האיש המתברך ולא למען כבודו
ויוקרתו ,אלא רק למען אותה המצוד .ששלם במיטבא לבית הכנסת ,ונמצא
שהברכה עצמת היא שלא לשמה• דוגמא לזה מנהג הכפרות (שהוא מנהג ותיקין

והאריז״ל סמך ידו עליו כידוע) שנוהגת אנשי מעשה בארץ ובחוצה לארץ לעשותן
דוקא באשמורת ערב יום הכפורים עם עמוד השחר לפני התפלה ,ונוסח הכפרה
מלאה ברכות שיכנס לחיים טובים ולשלום וכו׳ ואין פוצה פד .ומצפצף ,והטעם
•

ודאי פשוט כנזכר לעיל ,שהתוצאה היא מצור .לתת זה לעניים .ועוד החי יתו אל
לבו לחזור ולהתעורר בתשובה וכו׳ וכו׳ אם כן מכל האמור וגם בצרוף דברי כת״ר

נראה לעניות דעתי אפילו שאיני כדאי ,להתיר בשופי בלי פקפוק ,ודברי הזהר
הקדוש שהביא כת״ר ,יכולים לפרשם בברכה סתם בלי הזכרת ה׳ למשל תצליח

תהיה בריא וכו׳ וגם בלי תוצאה ומטרה של מצוה ,ובכך יתאימו ויכוונו הפשטנים
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על המקובלים דאפושי פלוגתא לא ממשען .עד כאן לשונו הזהב .ולאור האמור
למעלה ,אדרבה בשם הוא שאסר הזהר הקדוש וכן דייק מלשונו הדרבי משה כנזכר

לעיל ,וכפי זה ניחא ההיא דכפרות בנוסה המקובל זה חליפתי וכו׳ שאין בו כל
אזכרה מפורשת ,מותר בלי פקפוק .ועיין עוד בכף החיים (סימן תרה סעיף קטן ג,

ח) נוסחאות אחרות• ומיהו בר מדין ההיא דכפרות לפי מנהג האריז״ל אין בה חשש
לפי המבואר שם בכף החיים (סעיף קטן ד ).שכתב :וזמן שחיטתו הוא בליל ערב

יום הכפורים באשמורת קודם עלות .השחר

אחר הסליחות .אם כן אכתי לא

הגיע זמן תפלה( .ועיין לקמן סימן כז—כח).

אגב מה שחשב ידידי הנזכר שבכל גוונא מותר לברך בשם ,לי נראה לשון
המשנה ברורה לא מראה כך ,אלא הכוונה אם זה בכינויי השם מותר .וכן

ראיתי בפרי מגדים שציין לו הרב הנזכר וראיתי לו שהניח בצריך עיון אם אומר
מי ששמו שלום יתן שלומך .ואם כן כל שכן בשם ממש• ולולא דמסתפינא אמינא

דלשון הזהר שכתב :עקרא דשמא קדשא .הכוונה השם ממש ,וכפי זה ניחא שפיר
הערת הדרכי משה הנזכרת לעיל שהעיר על הטור .וסרה מהר תלונת ניצוצי הזהר.
אלא דמוטב להשוות ולקרב את הדעות.

ואחרי

זמן ראיתי בתשובות מהר״י ברונא ז״ל (סימן קיג) בענין שהגוי מברך
את ישראל בשנה טובה והישראל עוגה שנה טובה על כל ישראל^דלאו

שפיר עבדי ואיכא בזה משום גניבת דעת .וההיא דגיטין שכתב הרש״י כוונתו
לרבו ,הכ״ג כתב שהשיב גניבת דעת .ועוד הרהור ודאי שרי ,אבל הוצאת פיו
בערמה אסור .עד כאן .ומבלי להאריך כי אין זמן ,מכל מקום יש לומר מה שאסר

כשמתכוין על בשר ודם ,אבל להשם ברוך הוא מותר וכדעת הזהר .ומה שרצה
ללמוד ממה ששואלידגש^ומם ,להשיב מיבעי .לכאורה אי מהא לא אריא דיש לומר
כל טעמא מפני דרכי שלום ,וכל דליכא חשש איבה שפיר דמי וכאן שעונה לו

כדרכו ורק מסיים בה שזה יהיה על ישראל ,ובודאי המדובר בצורה שלא ישמע
ויבין הגוי ,ואם כן ליכא חשש איבה ואין ראיה מזה שאסור .ויש ליישב ואין הזמן

מרשה להאריך•

סימן כג
שאול

שאל האיש אשר דרכו נמהרה ללכת לעבודתו ואל משאו וצריך יום יום

להתגלח כי כך דרכם והבא אינו מגולח הרי הוא ללעג חם ושלום ,ולפעמים
גם צריך להתרחץ אתרי זה ,ואם יחכה עד שיתפלל במנין ,אין השעה מספיקה לו

מאומה ,ואדרבה לפעמים השעה דחוקה למדי ואחרי תפלתו תכף וירץ החוצה
ולפעמים וינס גם לפני הגמר ,לכן נאלץ להתגלח לפני התפלה האם מותר ז

תשובה.

לכאורה לית דין צריך בושש והלכה פסוקה היא (הרמב״ם ז״ל הלכות
תפלה פרק ו הלכה ה—ז) :כיון שהגיע זמן מנחה גדולה לא יכנס
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מגן אברהם
[א] לאורחו .פי׳ להיות
אצלו אורש עי׳ בחולין
דף צ״ד ע״א p[ :אין

השמן מקבל דלים.
דלים לשון יופי וזיוף
ניאי׳ כגמרא אין נו
דלים .ובילקוט גרס אין
ני מעל לקוני( .עי׳
כילקוט ומ״ש שם פי׳
שאס מערכין דנר כשמן
אין מקנל אומו מ״מ
יכול לזייף שהשמן
ושאר
למעלה
צף
המשקי! נשארין למטה:

[ג] שפתים דולקים
נצ״ל:

חסדי דוד:
ג שבעה גנפין הן

נו׳ .מונא כמכילתא
פ׳ משפטים ובילקוט
שס והנן מילי יר׳׳מ
וירינ״ז נטעם תשלומי
עני!
אינם
דו״ת
לנא! ונראה דנשמטו
ממקומן ושייכי לעיל

נר״ס נשר דרשה
שהשמירה
דרינ״ז
מורה נגננ ונו׳ וכן
היא שנויה ישד נגמ׳
ע״ש־

W

שירי מנחה
לא תניף עליהן
ברזל .נמ״נ קדושים
סי״א וילקוט שס סי׳
ונמנילתא
מרכ״ד
סו״ס ימרו רינ״ז
אומר הה״א אכניס
שלמות וגו׳ אכניס
המטילות שלום והרי
הדנריס ק״ו ומה אס
אכניס שאין לא רואות
ולא שומעות ולא
מדנרוח ע״י שמטילים
ישראל
כין
שלום
לאביהן שנשמים אמר
הכתוב לא מניף עליהס
נרזל אדם שמטיל שלום
נין איש לאשמו כין
משפחה למשפעה נין
עיר לעיר ונין מדינה
למדינה וכין אומת
לשכרמה עאכ״ו שלא

הפורענות
חנואהו
ע״ש וכאן מתמצק
לשני דרשות הא׳ דלא
מניף וגו׳ והר דאננים
שלמות ועי׳ רמנ״ס
פ״א מניהנ״ת הי״ד
דאנניס שלימות הוא
עשת שיהי׳ שלימות אף
כלא נרזל ועי׳ נזה

כתי״ג~[ :ג־

שבעה

גנביפ .הובא במכילתא

כד

מנחת יצחק

תוספתא בבא המא פרה ז

מנחה בכוחם

יבא וישתעבד לבניו .כצ״ל :בני תודה שהן בפרה .מ״י לבניו גרסינן .ורצה לומר בני אדם והיינו שנמכר לעבד לפי
,ההורה שהכפרה ייתר מכל ?קומוה^ג ז ,גנבין הן .ז ,חגי שגנב :ג שבעדלעבים .קמשיב הכל לקמן למעלה מזה וכו׳
נגבים מחולקים בדין וחושב והולך :א) גונג דעת הבריות ,שהוא למעלה מזה וכו' ואיכא ז׳ והוא (א) הגונב דעח הבריוח וכולן
דבר המסור ללב וענשו מסור לשמים והוא קיל מסוגים שמונה בכלל ( )3גונג איסורי הנאה שפטור לגמרי (ג) את השטרות
משלם קרן (ד) את הבהמה משלם
אחריהם שהם חייבי ממון ואפי׳
מיחה ביד״ש קיל מממון שהרי והמליך עליו עול ב״ו לפיכך אמר הכתוב כפל (ה) טבח ומכר משלם ארבעה
חייבי מיחוח ביד״ש נוחגין ממון תבוא אוזן ותרצע שלא שמרה את מה וחמשה (ו) הגונב נע״ח שנידון
ומחכפרין .ב) גונב איה״ג .ג) ששמעה ד״א הוא לא רצה להשתעבד בנפשו (ז) הגונב ד״ח שמוחר:
משלמי קרן .ד) משלמי תשלומי לקוניו יבא וישתעבד לבנותיו ואומר (דברי□ והמסרב .בכלל גונב דעח:
נפל .ה) משלמי משלומי דו״ה .ו) מ) מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל " וכי שמכורות .ופותחן בלא״ה והוא
גונב נפש .ז) הממגנב אחר חבר :מה ראה הכתוב לפסול את הברזל יתר חושב שבשבילו פתחו :בילקוט
הגירסא הגירה בחלחן ואת החול
גונב דעת הבריות .שמראה מכל מיני מתכות מפני שהחרב נעשה
נפול :אע״פ שאמרו אין השמן
לבריות שאינו עושה שוס רע
ואדרבא יש מהן שלפי הנראה ממנו והחרב סימן פורענות והמזבח סימן מקבל .שצף למעלה מ״מ מטעה
טובה קעביד :והמסרב .מפציר כפרה מעבירים דבר שסימן פורענות מדבר שיסברו שהכל שמן ואית דגרסי
בחבירו :לאורחו .להיוח אצלו שסימן כפרה והלא דברים קל וחומר ומה שאין בו דלים שאין בו דופי (מ״א)
אורח :ואין בלבו לקרותו .רק אבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא ואעפ״ב אסור לערב ובילקוט
ען שיודע שחררו לא ירצה גונב מדברות על שמטילות כפרה בין ישראל הגירסא מפני שאמרו :גדול.
דעחו להחזיק לו טובה בחנם לאביהם שבשמים אמר הכתוב לא תניף נגנב הוא ל״ד שרצו לגנוב דעח
כסבור שמן הלב מפציר בו כן :עליהן ברזל בני תורה שהן כפרה לעולם העליון כביכול והראיה שאמר
בתקרובות .נוחן לו מתנה -על אחת כמה וכמה שלא ליגע בהן אחד הקב״ה מי ימן והבין הקב״ה כי
אין דעחן באמת שנאמר ולבס לא
מרובה :והמפתח .כל חביומיהס מכל המזיקין כולן
המזיקין כולן הרי הוא אומר (שם) נכון עמו ומ״מ שתק הקב״ה:
מגופות היו וכשבא אדם חשוב
אבנים שלימות תבנה את מזבח ה׳ אלהיך
אצלו פוחח לו חביח להשקוחו יין
חזק ואס מכר חביח שלמה לחנוני  -אבנים שמטילות שלום והלא דברים ק״ו ומה אבנים שאינן לא רואות
ועדיין הוא אצלו והוא פוחח חבית ולא שומעות ולא מדברות על שמטילות שלום בין ישראל לאביהן
זה לחבירו שבא אצלו וגונב לבו שבשמים אמר המקום יהיו שלימים לפני בני תורה שהן שלום בעולם על
להחזיק לו טובה חנם כסבור זה אחת כמה וכמה שיהיו שלימים לפני המקום \ :ג שבעה גנבי; רק
הפסד גדול נפסד על ידי שהרי הראשון שבכולן גונב דעת הבריות 3והמסרב בחבירולאורחו ואין בלבו
משאר חביח זו חסרה וחחקלקל לקרותו והמרבה לו בתקרובות ויודע בו שאינו מקבל והמפתח לו חביות
יינה ובאמת זה ימסרנה מיד לחנוני שמכורות לחנוני והמעול במדות והמשקר במשקלות והמערב א> הנורה
שמכרה לו ואין לו שום הפסד
בתלתן ואת י החומץ בשמן אע״פ שאמרו נס אין השמן מקבל נ>דלים
מזה :והמעול במדות .לישגא
דקרא נקט לא חעשו עול במדה לפיכך מושחין בו את המלכים ולא עוד אלא שמעלין עליו שאילו היה
(ויקרא יט> ור״ל דהמדה שלו חסרה יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב שכל הגונב דעת הבריות נקרא גנב
ומנהג המקום למדוד במדה שנא׳ (ש־ב טו) ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל מי גדול גונב או נגנב
מחוקה והוא מודד לו בגדושה הוי אומר נגנב שיודע שנגנב ושותק וכן מצינו כשהיו ישראל עומדין לפני
כסבור הלה שעושה למענו טובה דר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה שנאמר (שמות כד) כל אשר דבר ה׳
ובאמח שאפי׳ גודש אכחי לא נעשה ונשמע כביכול נגנב הוא לדם תלמוד לומר (דברים ה) מי יתן ודיד
יהיב לי׳ אח שלו :והמשקר לבבם זה להם ליראה אותי וגו׳ א״ת שאין הכל גלוי לפניו והלא כבר
במשקלות .שמשקל שלו חסרה נאמר (תהלים עד!) ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו
ודרך המקום לשקול עין בעין והוא
ולא נאמנו בבריתו אעפ״ב (שם) וחוא רחום יכפר עון וגו׳ ואומר (משלי כו)
שוקל לו בעין יפה ונותן לו גירומין
עי׳ (3״מ מ״ט) :הגירה כסף סיגים מצופת על חרש נג] שפתים חלקים ולב רע / .רבי מאיר
בתלתן .מערב זרע פשחן מוך אומר ייבוא וראה כמה חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם שור
התלחן ומוכרן והזרע פשתן יומר
בזול מתלחן :חומץ בשמן .ששאר המינים עומדים בפ״ע והשמן צף עליהם ויוודע מהולו לנעלים אמנם החומץ בשמן מחמח
חוקפו מחערב ואינו ניכר לבעלים :מקבל דלים .לשון דופי וזיוף אבל מקבל הוא אח החומץ :מושחין בו מלכים .יען שהשמן
אין מקבל חערובוח והוא לרמז מקרב אחיך חשים עליך מלך ממובחר ומיוחס שנאחיך .א״נ יען שהשמן הוא עולה למעלה על כל
המשקי! לרמז שהמלך הוא הראש ולמעלה מכל אנשי המדינה :ולא עוד .כלומר מגדיל אח הגונב דעת ולב הבריוח :שמעלין
עליו .שנידון כגונב דעח העליונה והיינו במחשבה ואי! מה״ש יודעים מה בלבו של אדם ונידון ע״י הקב״ה בעצמו :נקרא גנב.
מביא ראי׳ מקרא דכה״ג גנב מקרי :הוי אומר נגנב .כלומר כשזה גונב דעחו וזה שכנגדו מבין ערמחו ושוחק כדי שזה ידמה
שבאמח גונב אח לבו נמצא שזה ששוחק עושה ערמה גדולה יוחר מן הראשון בגניבת דעחו וסד״א דאסור לו לשחוק ולגנוב דעת
הגונב וזהו דקאמר הוי אומר נגנב שמעשה הנגנב בזה ששוחק הוא גדול בערממו מהגנב ומ״מ מותר לו לשחוק ולגנוב דעח
הגנב דעס עקש מחפחל כתיב והניא ראי׳ לזה מזה דישראל אמרו נעשה ונשמע לשון שמלאכי השרח משחמשין נו ובלבם לא הי׳
 [:וכדכחי׳ ולבם לא נכון עמו וגו׳ ואע״ס כן אמר הקב״ה מי יחן והי׳ לבבם זה להם וגו׳ הרי דהקב״ה הניח להם שידמו
:עיניהם שגונבים דעת העליונה והי׳ כמחריש :א״ת שאין הכל גלוי לפניו .נלומר שיוכל להיוח מין ןאפיקןרש שיאמר ק ושו3
־א מוכח מידי לנה״ג אי׳ נמנחיח

ישמא תאמי ^כי<־ה הוא

ע״ש^ ע"' מ5יא

ייפח,הו גסיהם יגו׳ ו^5ם

!א נכון עמו וגו׳ הרי שהעיד הנביא דמעיקרא שסיר הוי ידע דלנם בל עמס ואעפ״כ והוא רחום יכפר עון וגו׳ :שפתים
דולקים .כצ״ל ור״ל כמו דכסף מבחוץ והחרש מבפנים כן הי׳ שפתים דולקים לומר נעשה ונשמע ולב רע שבלבס לא הי׳ כן •

פ׳ משפטים פי״ג
וילקוט שם ועי׳ נש "ס
דמולי! (צ״ד א) אסיר______ _____ ______________________________________________ .
____________
לגנוב דעת הנריית ואפי׳ דעתו של עכו״ס ונו׳ תניא הי׳ רמ״א אל יסרהב אדם לסנירו לסעוד אצלו
ויודע נו שאילו סועד ולא ירבה לו בתקרובת ויודע נו שאינו מקבל ולא יפתח לו מניח המנורות לחנוני
אא״נ הודיעו' ולא יאמר לו סוך שמן מפך ריק! ואס בשביל כבודו מותר וכו' ולא ישגר אדם לחבירו
מבית של יי! יאמן צף על פיה וכו' ועי' במס־ ד״א רנה פ״ח מכאן אמרו מכמיס אל ישלח אדם למבירו
מבית של יין וימן על פיה שמן וכר לא יאמר אדם לתנירו טול שמן מפך ריקן מפני שמהנהו טוב חנם
ולא יסרב אדם נחנייו לסעוד ויודע נו שאינו סועד ולא ירבה לו בתקרובת ויודע נו שאינו מקבל ונו׳
ועי׳ תוספתא ב״ב פ״ו וירושלמי דמאי ס״ד ה״ג וירושלמי ע״ז ס״א ה״ג ועי׳ רמנ״ס ס״ב מהל׳
דעות אסור לאדם להנהיג א״ע בדברי מלקות ופיתוי ולא יהי׳ א׳ נסה וא׳ בלב אלא תוכו כברו וע״ש
נס״ג לא יפמת לו מניח שהוא צריך לפתחן ולמכרן נדי לפתותו שבשביל כבודו פחח ועי׳ נטוש״ע
מו׳־מ סי׳ רנ״ח סו״ז ותנה נבר פי׳ נפנים השבעת מינים ונ״נ נמס״ד ומנ״ב ונמרנה״מ על
המכילתא .והא דמערב הגירה בתלתן עי׳ נערוך ערך גיר ונמרנה״מ שם כ׳ דלולבי תלתן נקראים
גירה כדאי׳ בשנת ק״ט ומערב הלולנין בתלתן ומוכרן ובלשון משנה ס״א דמעשרות ממרות של תלתן
כ׳ הרב לולבי מלתן ונו׳ ואינו מאכל משוב כמו התלתן נעצמו ועי' נמס״ד נזה .והא דואת תחומן
בשמן סי׳ נ«״ש המרנה״מ שס וכ׳ עוד דתומן היינו פקטי שמן נגמ״ש יש״י ב״ת «׳> שהמה פסולת

־נוסחאות ב״י.
א) הגידה )5 :כלום:

מצפה שמואל
א ופי טה ראה הכתו:
?פסו? הכרז? .מ״ב פ׳
קדושים ילקוט קדושים
רמז ממנ״ד וכאן פלגינהו
מזרמי אבנים שלמוא ולא
מניף .סיוע להרמנ״ס
פ״א מהל׳ כיס הנחירה
הלט״ו דאננים שלמוח
היא עשה .שיהיו שלימומ
אף בלא נרזל ומילקוט
משמע דהכל מדא וכאן
עיקר .מ״ב  Sאפנים
שטטי?ות ש?ום .מ״ב
פ׳ קדושים פי״א וילקוט
שס ,ג והמסרב .מולין
צדע ד דזופוין פשטן
גרס נמ״ג המ״ן פירש ז׳
גננים .א׳ גונב דעה
הבריות נ׳ מסרג ג׳
המרנה ד׳ הפוממ ה׳
המעוול ו׳ המשקר ז׳
המערב וא״נ ונמ״ש
נפנים נן עיקר ,ה פא
וראה .עט ע״נ:

שירי מנחה
הגרעינין צפי! ע״פ
השמן וכ״ס בערוך
ערן ממן אממני׳
דריש דמאי האוג
והאומן ע״ש ועי׳
במכילתא שם הגי׳
שאמרו תשמן אינו
מקבל מכל ובנוסחאות
נ״י הגי׳ אינו מקבל
בפי׳
ועי׳
כלום
המג״א ועי׳ בש״ס
דע״ז (ל״ס נ׳> האי
מישחא וכו׳ אי משוס
איערובי ונו׳ .והא דמי
גדול גונב או נגנב סי׳
בפנים נמ״ש החס״ד
וע״ש נמרכה״מ פי׳
אחר ,והא דקאמר
א״ת שאין הכל גלוי
לפניו פי׳ נמרכה״מ
הפליג
היות
שס
לב
ישראל
שגנבו
אביתם שבשמים שהי׳
מדברים א׳ בפה וא׳
בלב שזהו אונאת
דברים ואמרו חז״ל

<ננ״מ נ״ט) ג' אין
הפרגוד ננעל בפניהם
אונאה וע״ז ונו׳
ופירש״י אין מחיצה
נינו ית׳ לבין העבירה
להפסיק ראייתן מן
המקום אלא תמיד
רואה אותם וממשמש

נהם עד שיפרע והרי
אונאה של ע״ז ועזי״א
וא״ת' אין הכל גלוי

לפניו ירצה שאי־ו
בגילוי לפניו ית׳ כי
אם גס נחטא נזה הפרגוד ננעל להפסיק ראייתן מן המקום ת״ל ויפתוהו בפיהם וגר ולנס לא נכון
עמו כלומר מת שבלבם לא נכון תי׳ עמו ורצ״ל עמו במחיצתו שאין מחיצה בינו ונין ית׳ להפסיק
ראייתן ואעפ״כ והוא רחום יכפר עון וגו׳ ע״ש ויותר נראה שצריך להגיה וכצ״ל שלא תאמר אין הכל
גלוי לפניו ת״ל ויפתוהו בפיהם וגו׳ אעפ״כ והוא רמוס וגו׳ ונ״ה בילקוט תהלים ע״ח רמז תת״נ
ע״ש .ולפי מ״ש נפנים הא דהניא תפסוק כסף סיגים וגו׳ י״ל נזה מאמר מז״ל נשבח קמ״ז גבי ר״א
נ! ערך קם למקרי החדש הוה לבם קרי המרש הי׳ לנס ור״ל דדרש דאע״ם שהלכו ברצון מ״מ לבם בל
עמס וכמו תחרש שמצופה בכסף ובמו שדרשו כאן וביתר ביאור י״ל לפמ״ש המס״ד דמה שאמרו נו״נ
הי׳ רצונם להדמות למלאה״ש ושיחנטל מהם היצה״ר ושיזדכך המומר שלהם אנל לא הי׳ בלב שלם ני
הלא נחרו בקרבם שיתקיים להם המומר לילך אחר הנאות ותאוות עוה״ז דהא מיד כששמעו דינור אנכי
ולא יהי' לך מפי הגבורה אמרו למשה דבר אמה עמנו וגו׳ למה נמות ע״ש באריכות ונודע דאס הי׳
שומעים הכל מפי הגבורה ל״ה שכמה מהתוה״ק וז״ש ראנ״ע דאיעקר תלמודי׳ החרש הי׳ לבם כנ״ל
ועי״ז יש שכחה ושכחתי תלמודי .והא דרמ״א ונו׳ שייך לעיל הלבה נ׳ נחר דרשת רינ״ז שהתמידה
מורת נגנב ונו׳ וכן היא שנוי׳ נש״ס נ«״ט נ׳) והא דלא אמרי׳ נ! גם בגניבה לנד בלא טבח ומכר ע׳
בהגהת נני״ש על המשניות פרק ד׳ דבנורות ונאס״ז ב״ק שס נשם מתר״י נ״ן בזת:

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -כב בבא קמא תלמוד בבלי עמוד מס (798הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תוספתא בבא המא פרק ז

מנחת בכורים

נוסחאות כ״י

מנחת יצחק

כה

 )6ופטר חמור :שאסור כהנאה .מיירי נפטר חמור ומ״מ חייג דיכול לפדוח שבטלו ממלאכתו .אע״ג דשור פטס לא בטלו ממלאכה אבל
 )Jשטעון כלים:
בשה נ״ש :ר״ש אומר .לפי הנראה חולק עם הגנב נחשג רוב שוורים עושיס מלאכה :שטוענו .שהרכיבו הגנב על כחיפו
לשביעי ועל זה קאמר י״ש דחייב בכולן דמורה הימר וקשה לו וזלזל א״ע בו לפיכך היקל הקב״ה עליו בחשלומין :למעלה
לפרוש אבל היומר נראה דהגונב ד״מ הוא השביעי דחולק עס מהן .מאלו שחושב מקודם שהם רק גונבי דעת הנריוח והוא
חסדי דוד
למעלה מהן שהרי גונב ממש ממון
הגנב לא איירי במ״ק :ישלם
ד גנב ונתן לאחר
שה
חמשה
משלם
ממלאכתו
שבטלו
מפני
בידים :האיה״ג .שמהדר לגנוב
בד .גנב והקדיש שבעתים .שנאמר אח כל הון
גנב והחליף גנב ביחו וגו׳ וסיפא דקרא ישלם מפני שאין לו מלאכה משלם ארבעה רבן דברים שאסורים בהנאה לבעלים
והקיף גנב ונתן שבעמים וכן הוא בילקוט :יוחנן בן זכאי אומר בוא וראה כמה חם ומומרין לאחריני ולא יוכלו הבעלים
במתנה גנב ופרע ד ונתן לאחר .בשליחות מ״מ המקום על כבוד הבריות שור מפני למבוע אומו לב״ד דפטור מלשלם
בהקפו גנב ופרע חייב דאו לרבוח השליח :ונתן שמהלך ברגליו משלם חמשה שה מפני דלאו מידי מסרי :,שטרות ואת
את חובו כר נצ״ל .לאחר והחליף .כלומר ע״י שליח שטוענו משלם ארבעה ולמעלה־־מהז גנב הקרקעות ואת העבדים ואת
וכן מונח na׳ שס דף
ההקדשות .כצ״ל :אלא קרן.
ע״ט .וסי׳ ופרע דכאן אמרני בגמרא דאמרינן שליח את האסורין בהגייה שפטור מלשלם .את
דדוקא בדבר המטלטל וגופו ממון
נהקפו היינו שחנירו לדבר עבירה דילפינן טביחה
מנר לו פרקמנויא ממכירה דע״י אחר וא״כ מכירה "השטרות ואת הקרקעות ואת ההקדשות יש תשלומי כפל יצאו קרקעומ
נאשראי והשמא יהיב ע״י שליח נמי חייב ד׳ וה׳ :אין משלם אלא קרן את הבהמה ואת שאין מטלטלין יצאו עבדים
ליה נהמה וו חלופה משלם .דמכירה וטביחה חלה בכל העופות ואת הכסות ואת הפירות ואת שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות
וזה מין אמר של
חליפין גנב ופרע אח הבהמה :שגנבו .וטבח שלא לדעח הכלים א>משלם תשלומי כפל נאזאע״פ שאע״ם שמטלטלין אין גופו ממון
_ שאסור בהנאה ניש לו היתר לאחר זמן .יצא הקדש דרעהו כתיב :את
חוט שי׳ דפרע לו
נעד דמי הלואה :הגונב'את השוו^טבחרזמכרו משלם חמשה שה משלם ארבעה שנא׳ הבהמה .כגון הגונב פטר חמור
ה הגונב יטרפה (שמות כא> חמשה בקר ישלם תחת השור למעלה מהן הגונב את בן חורין של חבירו קודם שיפדהו אע״ס
ומכרה וכד גנב
שאסור בהנאה עכשיו הרי ראוי
וטבחה נשנידון עליו בנפשו רבי שמעון אומר הרי הוא אומר (משלי כט> יחולק עם
כלאים
ליהנות ממנו כשיפדהו :העופות.
ויצא
משלם כד נצ״ל .גנב שונא נפשו וגו׳ משלו משל למה הדבר דומה לאחד 3׳שטוען
כגון אפרוח שנולד ביו״ט דלאחר
ונ״ה נגמ׳ ",,ומפרש
שם נגמ׳ דהתגא סונר מבית חבירו מצאו אחד ואמר לו מה זה פלוני אמר לו טול חלקך ואל יו״נו מומרת :הכסות .שהקדישה
שחיטה שאינה ראויה תגיד לאחר זמן מצאו בעל גניבה אמר לו משביע אני עליך אם לא ראית לבדה״ב אע״ג שאסורה עכשיו הרי
לאו שמה שחיטה ולנן אדם שטען כלים ויצא מתוך ביתי אמר לו שבועה שאיני יודע מה אתה מותרין אחר פדיון :הפירות .כגון
נקט גני טרפה סח על זה נאמר חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד אבל הגונב טבלו ש״ח אע״ס שטבל
ומנרה ולא ושחטה
דעל שחיטה היה ההמתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע״פ שנקרא גנב זוכה לעצמו אסור בהנאה הרי יהי׳ מותר אחר
פטור משוס שאינה שנא׳ (שם ו) לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו׳ .סוף שמתמנה פרנס על הצבור הפרשת מו״מ :הבלים .שהקדישן
ראויה היא .ולפ״ז ומזכה את הרבים וזוכה לעצמו ומשלם על מה שבידו שנאמר (שם) ונמצא לבדה״ב כנ״ל והקדש שוה מנה
נראה דצריך לגרוס
שחללו על שו״פ מחולל נמצא
נאן דנרי ר״ש דהא ישלם וגו׳ ואין שבעתים אלא דברי תורה שנאמר (תהלים יב) אמרות ה
דחסרי׳ ממונא ומשלם ת״כ:
ר״מ מוכח לק» 1אמרות טהורות וגוץ!
י גנב ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר ומכר הגונב את כ״ח .גונב אדם בצנעה
יף ׳גנב
גר יהמומ לענודמיגנב־ונתן לאחר והחיחליף
׳גנב והקדיש גנב ונתן במתנה גנב ונתן בהקפה ומכרו שאפי׳ יתגלה קלונו פטור
1
כוננים ששא׳ ר שמה
שסיטה וכן סונר גנב ופרע את חובו גנב ושלח סבלונות לבית חמיו משלם תשלומי ארבעה מתשלומין משוס שאס הי׳ מזיד
נהדיא נחולין דף ס״ה וחמשה .הגונב י׳ את הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומא הגונב של ובעדים בהמראה הי׳ נידון בנפשו
אע״כצ״למריר״ש׳ שותפין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה .השותפין שגנבו וכדדרשי׳ מקרא דוהמעמר ט
טהגונב טרפה ומכרו הלכך השתא שעשה בצנעה
משלמין תשלומי כפל ופטורים י5׳ מתשלומי שלשה:
נמי פטור כדין כל חייט מיתות
שירי מנחה
שוגגין פטורין מתשלומין :רש״א .מוסיף אף שאינו גונב בעצמו רק חולק עם הגנב חשוב גנב וסופו בא לידי שבועת שקר:
למעלה מהן וכוי.
שטען בלים .כצ״ל :המתגנב מאחר חבר .שיש לו חבר שלומדים שניהם טחד והוא מתגנב ממנו לעתים ושונה בעצמו פרקו
פי׳ נפנים וכגון ממן
שע״ע הפסח דלמי יתר על מה שלומדים טחד :שנקרא גנב .דהא גונב דעת חטרו שאינו יודע אס לומד בפ״ע :לא יבוזו לגנב .אל מבזה אוחו
שהניחו קנסו חכמים בשם גנב :בי יגנוב למלאות נפשו .אם הוא גונב דעת חטרו למלאות נפשו בלימוד שהוא רעב ורוצה ללמוד יותר מחטרו:
שאסור נהנאה לדידי׳ שמתמנה פרנס .כלומר דסופו שקוק יד על יד הפרקים שלומד וגעשה מורה הוראה טשראל :ומשלם ע״מ שבידו .כלומר
לעולם אנל לכ״ע שרי מתפטר שע״י המורה שלמד ומזכה את הרטם מתפטר משבעה מדורי גיהנס וז״ש ונמצא ישלם שבעתים שמשלם עם התורה
” 1הצ,ים א'!' “י שנקרא שבעתיים את השבעה מדורי גיהנס :אמרות טהורות .סיפא דקרא כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים (פהליס י״נ>:
ע^נ״^ע״א !to׳ 7ד גנב ונתן לאחר .לא שנתן לו במתנה דא״כ אפי׳ לא טבח מחייב אגתינה משוס מכירה כדקתני בסיפא גנב ונתן במתנה אלא
והאדאחהשטרוחונו׳' כלומר נתן שעשה שליח לטטחה או למטרה או לחליפה :והקדיש .קדושת בדה״ב :בהקפה .אע״ג שלא קיבל מעות ומה״ח
סגהסי נפנים ועי׳ נ״ק מעות קונות דוקא :סבלונות .אע״ג שלא מכר מ״מ נתנו לרשות אחר :הקיטעת .שנקטעה רגלה אע״ג דליכא כולה חייב
(פ״נלזורמב״סרס״ב דהא מאי דגנב זבן כולה :של שותפין .הגונב בהמת השומפין :משלם .אע״ג שאינו חייב לכל א׳ אלא ה׳ מצאי בקר וסד״א
ממינה ולס״נז שס חמשה בקר אמר רחמנא ולא ה׳ חצאין קמ״ל :השותפין שגנבו .בשותפות מעלמא :ופטורים מת״ש .שאחד מהן טבח
וא״ח מינה
בקרקע שלא מדעת חטרו דליכא וטבחו כולו בחיובא דהא בההוא פלגא דחטרו לא נעשה שליח והו״ל כטובת אחר הגנב דפטור ועל חלקו
היני משנח״ל וי״ל
נמשיג גנול א״נ נמי פטור דהא ליכא וטבחו כולו בחיובא :ה טרפה ומכרה .אבל אס טבחה פטור דשחיטה שא״ר ל״ש שחיטה וכר״ש:

ד

ה

נמפונר

לקרקע

טגן אברהם
חמור
פטר
[אן
אע׳־פ שאסור בהנאה
וכו׳ .נ״ה נילקוט:
[כ] מתשלומי שלשה.
היינו נשוחף שטנח
שלא לדעח חנירו כדאי׳
נגמרא דף מ״ח:

טצפה שמואל
א השטרות .נו :ועי׳
כאן פ״ה לערן חומן .ועי׳
ירושלמי פ״ז הל״א צערן
דאין נפל בקרקעוש,
ב יש לו היתר לאחר
זטן .מורות יא .ועי׳
ירושלמי קדושין פ״ב
הצ״ח להדיא נן לערן פטר
חמור ועי׳ ירושלמי פשחיס
פ״נ הל״א לערן פטר
חמור שהמיש מימחו נמה
וע״ש ,ג שנדון עליו
בנפשו .סנהדרין פד:
מקרא והמעמר נו ומכרו,
ד החולק עם הגנב .עי׳
רמב״ס פ״ד מחשונה
דחשונמו קשה ועי׳ חו״מ
סימן ל״ד לערן פסולי
עדוח וע״ש בלח״ע,
ה המתגנב טאחר
חבר .ילקוט משלי נקרא
דלא ינחו ועי׳ ש״ן ח״מ
סי׳ יצב ס״ק לה ,ו גנב
ונתן לאחר .עח :ועי׳
ירושלמי שנועוש פ״ח
הל״ג דלר״י פטור נטונח
ע״י אמר ועי׳ סנהדרין
פ״ו הל״י ,ז גנב
והקדיש .עיין מ״ש
הה״מ נפ״נ מהצכוח
גננה הל״ו מה שנחלקו
הר׳־מ והר״א אי משלם ד
וה׳ נהקדש נדה״ב
ונקדשי מונח עי׳ דף עו.
ועי׳ מוספות שם ד״ה
והשפא וע" ירושלמי פ״ו
הצ״ד דמקדיש אינו כמונר
ומוכיח מינה צערן מעשר
ועי׳ חוס׳ לג :ד״ה משוס
נשם ר״ח דקדושח דמים
מפקיע מידי שעבוד והיינו
משום דס״ל דהר נמכר
וכ׳ הח״נ מה שהקשו שם
לר״ש מחם דאינו קדוש
לכאורה המם משוס דמנר
אינו מכר והר כקרקע אבל
דבר ר״ח היא במטלטלין
וקדושת הגוף נהי דצעכין
ד׳ וה׳ גרע דאינו משלם
עדיף
נע״ח
לערן
דמפקיע מידי שעטד ועי׳
ערכין כג :ד״ה משום
והיינו דמקדיש אינו כמוכר
ע״כ ,ח אח הקיטעת.
עח :וירושלמי פ״ז הל״ה,
טרפה
הגונב
ט
וטברה .עז :ומוקמינן

ני

ההיא דעשרה גפנים טעונות וטוען שנגנבו לו ממשה ונמצא שהוא מנס כדאי' נש״ס דשנועוח («״ג נ׳>

ועי׳ נחוס׳ ן״ק <ס״נ נ׳) ד״ה יצאו ונו' ועי' סמ״ע סי׳ שע״ו לענין השגת גנול ומליון אאמו״ר הגאון
זצ״ל ציין לעיין נתוס׳ נ״מ ס״א ונספר ז״א על הספט פ׳ שופטים ועי׳ נסמ״ח מ׳ מקכ״ג שלא הניא
מהסוס׳ נ״ק הנ״ל .והא דאת הנהמה ונו׳ ,עי׳ נש״ס דנכורוח ל״א א׳) הגונג פט״ח ש״ס משלס משלומי
נפל לנעלים ואע׳׳פ שאין לו ענשיו יש לו לאפר מנאן ופירש״י אע״ס שא״ל ענשיו רשות יש לו לאח״ז
שיפדהו הלנן הוי נאילו הוא השתא דידי׳ ואלינא דר׳ יהודה דס״ל דפט״ח מחיים אפור נהנאה ע״ש ועי׳
רמנ״ס פ״ב ממינה ה״ג ועי׳ בש״ס דנ״ק (ע״י א׳) רש״א קדשים שחייב נאחריוחן חייג מ״ט קרינן ני׳
וגונב מניח האיש ולפ״ז ננסוח וננליס שהקדישן לנדה״ב ואמר הרי עלי וחייג נאמטוחן שפיר יש נהם
משלומי נפליומחניחא אחי׳ נר״ש ועי׳ נמנילמא פ׳ משפטים הנ״ל דאי׳ להדיא שם הגונג פט״ח ונו׳.
והא דהגונב אח נ״ח ונו׳ ,פי׳ נמ״ש המס״ד ונפשיטוח י״ל דזה למעלה דהא נמזיד והמראה מחחיינ
ננפשו ונדאין נסנהדטן פ״ד ע״ש :ר״ש אומר וכו׳ .נמנילחא הנ״ל הגי׳ רשנ״י אומר ונו׳ המחגנג אחר
חנירו וני׳ ופילקיט משלי ו׳ רמו ממקל״ט הגי' המתגננ על מטרו ונו׳ ועי׳ רמנ״ס פ״ד מחשונה ה״ג נדין
חטא החולק עם גנג וע' רמ״א חו״מ סי' ל״ד ס״ז נשם תריב״ש ועי' נמרכה׳־מ על המכילתא שס שביאר
ע״פ המטאך נש״ס דעירונין <נ״ד נ) לא יחרוך רמי׳ צדו צייד הרמאי יחרוך נחמי׳ אמר ר׳ דימי משל
לצייד שצד צפרים אס ראשון ראשון משני ננפיי משתמר ונו׳ ופי׳ הרי״ף כן צייד הרמאי נלימודו לומר
פרק א׳ היום וקונן על יד על יד סופו להיות מורה הוראוח נישראל יז״ש כאן שמחגנג מאחר מנר ושונה
פרקו יקרא צייד הרמאי סופו להיות פרנס דהיינו מורה הוראה נישראל והא דישלס שנעחיים ניאר ע״פ
המנואר כילקוט משלי נ״ו עה״ס נסף סיגים וגו׳ סיפא דקרא ני יחנן קולו אל מאמין נו כי שנע מוענוח
שלנו שנע מקדשות עמידין לחרוג אוה׳־מ וגלגל שילה נוב וגנעון וניח עולמים הרי שעון גנינח דעת גורס
חורנן ז׳ מקדשות והוא גרס סילוק שנינה מישראל אנל זה המחגננ מאחר חנר ללמוד מורה שמיום שחרג
ניהמ״ק אי| לו להקנ״ה אלא ד״א של הלנה ישלים הוא נמווקקת שנעמיס שגורס השראת השנינה ע״ש
ובפשיטות ן׳ל לפי המנואר נש״ס דשנח וקט" ):חצנה עמודי׳ שנעה אלו שנעה ספרי חורה [וע׳
נרטנורא פ״ג דידים שהניא ואח נשס מדרש ועמ״ש נזה נהקדמחי לספר חנלח מרדכי עה״ח מאאמו״ר

הגאון זצ״ל] וז״ש שנעמיס ישלם דע״י שקוק יד על יד ישלים נל השנעה ס״ח וע׳ נש״ן חו״מ סי' קצ״ב
ד גנב ונתן .נש״ס <ע״מ נ׳> הונא מחניחא דידן ופריך מאי
סקל״ה שהביא שם מתניתא דידן ע״ש:
קמ״ל אשמועינן רישא גנב ונחן לאחר וטנח דיש שליח לד״ע אע״ג דבנל המורה נולה אין שליח לד״ע
מ״ט וטבחו ומכרו מה מכירה דלא אפשר דלאו ע״י אחר אף טניחה ע״י אחר מיחייב ואשמעינן נסיפא
גנב והקדיש מה לי מכרו להדיוט מ״ל מכרו לשמים ועי׳ נש״ס דנחונוח (ל״ג נ׳ן דנר״י חנא וטבחו או
מכרו או לרנוח אח השליח דני חזקי׳ חנא חחח לרנוח את השליח ועי׳ נ״ק <ע״א) ועי׳ בש״ס <ע״ו א׳ן
מכרו להדיוט מעיקרא חורא דראובן והשתא מורא דשמעון מכרו לשמים מעיקרא מורא דראונן והשתא
מורא דראובן ונחוס׳ שם ד״ה והשחא ונו׳ הקשו והא דאמר לקמן גנב והקדיש חייב דו״ה דהוי נמכרו
להדיוט היינו נקדשי בדה״ב דלא מקרי ע״ש נעלים ונו׳ ועמוס׳ שם <ע״ט א׳ן ד״ה גנב ונו׳ ועי׳ רמנ״ס
וראנ״ד פ״נ מגניבה ה״ו ונהה״מ שם וע׳ ירושלמי ב״ק פ״ז ה״ד המקדיש איני נמונר וע״ש נמרה״ס
ועי׳ העמק שאלה על השאילתות ס׳ קרח ש׳ קל״נ אוח י״ח :הגונב את הקיטעת .בש״ס (ע״ח נ׳! הונא
מחניחא זו וע״ש נש״ס (ע״א נ׳) נעא מיני׳ רנא מר״ג גנב שור של נ׳ שוחפין וטבחו והודה לא׳ מהן מהו
ה' בקר א״ר ולא ה׳ חצאי בקר או דלמא אפי׳ ה -חצאי בקר וכו' א״ל ה׳ בקר א״ר ואפי׳ ה׳ מצאי בקר

ונו׳ ועי׳ רמנ״ס פ״נ מגניבה ה״ט ופ״ג שס ה״י טוש״ע מו״מ סי' ש״נ .והא דהשוחפין שגנבו ונו׳.
נש״ס שם ושומפין שגנבו פטורים יהמניא שוחפין שגנבו חיינין אר״נ ל״ק כאן נשוחף שגנב מחנירו כאן
נשומף שגנב מעלמא ינו' אלא אר״נ כאן נשוחף שטנח לדעח חנירו כאן בשותף שטבח שלא לדעח חנירו
ה הגונב טרפה .נש״ס <ע״ז נ׳) איחיני׳ ר״י לרשנ״ל
וע״ש נרש״י ועי׳ רמנ״ס פ״ב מגניבה הי״ד:
גנב כלאים וטבחה טריפה ומכרה משלם חשלומי דו״ה ונו׳ הנא גני גניבה דנתי' שור או שה שאי אתה
יכול להוציא נלאים מביניהם או לרנוח נלאים גני קדשים דנמיב נשב ועז שאחה יכול להוציא נלאים
מביניהם או למעט הוא וני׳ וע״ש נרש״י ד״ה גנב כלאים וז״ל מכבשה וחיש נא וכו׳ ועי׳ נר״ן רפ״נ
דר״ה דכנש וחיש חד מינא הוא ועי׳ חולין (ע״ט נ׳> אר״ח איזהו נוי שנחלקו נו ר״א וחכמים זה הנא מן
החיש ומן הצני ועי׳ ירושלמי פ״ב דנינוריס ה״ו איזהו נוי אר״א עז שעלה על צט וצבי שעלה ע״ג עיזה
ונו׳ ועי׳ רמנ״ס פ״א ממ״א הי״ג נזה ועי׳ רמנ״ם פ״ב מגנינה ה״ט וז״ל ונן הגונב כלאים הנא מן
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כמה וכמה שיהיו שלמים לפני המקום( .ג .שבעה גנבין הן .הראשון שבכולן
גונב דעת הבריות ,והמסרב בחברו לאורחו ואין בלבו לקרותו ,והמרבה לו
בתקרובות ויודע בו שאינו מקבל ,והמפתח לו חביות שמכורות לחנוני ,והמעול
במדות והשקל במשקלות ,והמערב הנורה בתלתן ואת החומץ בשמן ,אף על פי
שאמרו אין השמן מקבל דלים לפיכך מושחין בו את המלכים ,ולא עוד אלא
שמעלין עליו שאלו היה יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב ,שכל הגונב דעת
הבריות נקרא גנב ,שנאמר ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל ,מי גדול גונב או
חסדי דוד

אלא ה״ק אבנים שמטילות שלום ויהיו שלמים
לפניו ,ק״ו לבני תורה .והכא לא דריש טפי ,אלא והוא נותן את גירומיו ,ובמדה דרך המקום
למדור במדד ,מחוקה והוא מודד בגרושה,
אמרינן דיו משום רלא מפרך ק״ו ,דאילו מקראי
כסבור הלה שחסיד הוא והוא אינו יורע
דוישם לך שלום ,ונתתי שלום בארץ וכיוצא,
שמרתו חסרה שאפילו גורש אכתי לא יהיב
ליכא לאוכוחי שלמים לפניו ית׳ כי הכא רכתיב
-----------------את מזבח ה' אלהיד ____________.ליה את שלו .והחמישי גדול ממנו ,שמערב[ג .שבעה גנבין הן וכר .כך מצאתיור הנורה בתלתן ושולח לו במתנה ,שלמראית
העין היא מתנה הראויה להתכבד ,ולפי האמת
במכילתא פ׳ משפטים [על כ״ב
אינו ,דלפי הענין הוא מין הדומה לתלתן והוא
1י] והביאה הילקוט שם .ואיברא כולה מקשה
בזול הרבה ומצי לאשתמוטי ולומר לא ידעתי.
אחת ,ומה שאמצא ירי לפרש בה אפרש .הנה
\ מ״ש ז' גנבין הן ,נראה דר״ל ז׳ מיני גנבין הן ושם במכילתא הגירסא הגירה [כך בילקוט,
ואע״ג דלכאורה יש בהן כמה דלפי מראית העין
אבל במכילתא :הגררן] ,וראיתי בערוך ע׳ גר
אינן גונבין כלל בידים ,אבל לפי האמת גנבין הן.
פי׳ זרע פשתן ,ואפשר שדומה לתלתן והיה
הא׳ שבכלן היינו גונב דעת הבריות ,כלומר
בזול במקומם .וכן השולח לו חבית מלאה
במתנה והיא של חומץ מלמטה ושמן צף על
שמראה לבריות שאינו עושה שום רע ,אדרבא יש
מהן שלפי הנראה סובה קעביד והן המסרב
פיה (ויש כיוצא בזה שם בחולין) ,וזה סבור
ששלח לו מתנה מרובה ,א״נ במקח וממכר
בחבירו וכו׳ והמרבה בתקרובת וכו׳ והמפתח
וכו׳ .והנך תלת מייתי להו תלמודא בחולין פרק
איירי .ומסיים התנא אעפ״י שאמרו אין השמן
גיד הנשר ,דף צ״ר [ע״א] .ויש לפרש כעין זו אף
מקבל מעל ,ה״ג בילקוט .ובמכילתא ראיתי
זו דבמסרב בחבירו ליכא כ״כ רמאות שאין שם
הגה׳ כ״י דלס לשון דופי עיין בערוך .ויותר
אלא רברים בעלמא .אבל המשלח תקרובת עושה
נ״ל להגיר ,כלום ,כלומר אינו מתערב עם שום
מעשה להוציא ממון מתחת ירו ,והוא יותר רמאי
משקה רלעולם השמן צף ועולה ע״ג כל
לגנוב דעתו .אבל המפתח חביות למעקה ממנו,
המשקין ,שלפיכך מושחין בו את המלכים
שמורה דכ״כ נפלאתה אהבתו עמו רלא איכפת
לרמוז שהמלך אין ע״ג אלא ה׳ אלהיו .עכ״ז
ליה ואינו מקפיד בשביל תוקף אהבתו להפסיד
מצי לאשתמוטי אפי׳ כשיתגלה זיופו ולומר לא
בשבילו חבית גדולה של יין אע״ג שלא יהנה הייתי יודע אלא כך קניתיה .הרי חמשה מאלו
ממנו אלא כוס או ב׳ כוסות .הרי ג׳ מיני רמאין
גונבין רעת הבריות.
גונבין דעתו של אדם שאין כוונתו אלא כדי
וקאמר ולא עוד שגונב דעת הבריות ,אלא
שיסמוך עליו ויוכל אחר זמן לרמותו .והרביעי
שמעשיו מוכיחין שאם היה יכול
הוא למעלה ממנו ,שבאותה שעה שמראה
לגנוב רעת העליונה היה עושה .ושוב מביא
נדיבות לבו הוא גונב ומרמה ,וכגון המעול
ראיה מקרא דגנב מקרי.
במרות (ומשקר כ״ב דצ״ל) במשקלות ,והיינו
והדר קאמר אע״ג דודאי כל עושה אלה ערום
שד,מדד ,והמשקל שלו חסרים וכשמוכר
מקרי ,מ״מ אם שכנגדו יש לו דעת
מראה עצמו לקונה שנוהג עמו לפנים משורתץ להבין ערמתו ושותק ,נמצא שזה גונב את לבו

הרין ,כגון שררך המקום ששוקלין עין בעין
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נגנב ,הוי אומר נגנב שיודע שנגנב ושותק ,וכן מצינו כשהיו ישראל עומדין
לפני הר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה ,שנאמר כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע,
כביכול נגנב הוא להם ,תלמוד לומר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי
וגו' ,אם תאמר שאין הכל גלוי לפניו ,והלא כבר נאמר ויפתוהו בפיהם ובלשונם
יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ,אף על פי כן והוא רחום יכפר
עון וגו' ,ואומר כסף סיגים מצופה על חרש שפתים חלקים ולב רע ,רבי מאיר
אומר בוא וראה כמה חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם ,שור מפני
שבטלו ממלאכתו משלם חמשה ,שה מפני שאין לו מלאכה משלם ארבעה ,רבן
חסדי דוד

מיקרי ,וערמתו עדיפא מניה ,והוא ע״ר שאמר
הכתוב [בראשית ל״א כ׳] ויגנוב יעקב את לב
לבן הארמי ,וסד״א שיהא אסור לו לשתוק
שנאמר שגם זה בכלל גניבת דעת ,קמ״ל רשרי
ואינו בכלל השבעה ,רהא כתיב [תהלים י״ח
כ״ז] עם עקש תתפתל ,ובזה יוכל לישמר ממנו
לעולם שהרי הכירו ,והלה כסבור שלא הכיר
ברמאותו ויפול תחתיו .ומייתי ראיה לשריותא
דכביכול מעין זה עשה הקב״ה עם ישראל.

רברישא אמרו נעשה ונשמע [שמות כ״ר ז׳],
כלומר שרצונם היה להדמות למלאכי השרת
דכתיב בהו [ונהלים ק״ג כ׳] עושי דברו לשמוע,
ולקבל תורה עליונה ע״י שיזדכך החומר שלהם
ויתבטל היצה״ר מהם ולא יהא להם אלא לב א׳
כמו המלאכים .וכבר היה יורע הוא ית״ש שלא
היו אומרים כן בלב שלם ,אלא אררבא היו
בוחרים בקרבם שיתקיים להם החומר לילך אחר

הנאות ותאוות העה״ז .הראיה רמיר כששמעו
דבור אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה אמרו
למשה ועתה למה נמות וכו׳ אם יוספים וכו׳

קרב אתה וכו׳ ושמענו ועשינו [דברים ה׳
כ״ב-כ״ד] להיפך ממ״ש ברישא .וכביכול הוא
ית׳ עשה עצמו כאילו לא הבין שבחירתם ברע.
ולכך מעיקרא דיבר בכבודו ובעצמו ,אע״ג רידע
שסופם לומר קרב אתה וכו׳ .ואח״כ נמי השיב
להם היטיבו וכו׳ מי יתן והיה לבבם זה וכו׳
[שם שם כ״ו] ,כלומר שאעפ״י שיש להם ב׳
לבבות עכ״ז ישמרו את כל מצותי וכו׳.
ושוב אמר אם תאמר שאין הכל וכו׳,
כלומר אע״ג דוראי הקב״ה יודע
ומגיר מראשית אחרית ,שמי שאינו מודה בזה
הוא מין ואפיקורוס גמור ,מ״מ איכא למיסק
ארעתין דבמילי כי הני רתליין ביראה אינו

מסתכל כ״כ להיות הכל גלוי לפניו ,דא״כ בטלת
הבחירה והשכר ועונש (וכמו שהק׳ כן הרמב״ם
ז״ל במשנה הכל צפוי [אבות פ״ג מט׳׳ו] ובהל׳
(יסודי התורה) [תשובה פ״ה ה״ה] ע״ש) ושמא
ה״נ מעיקרא לא הסתכל הקב״ה לרעת מה שבלב,
ולכך התחיל הוא ית׳ לדבר ,וכיון שחזרו בהם
אח״כ נתרצה ואמר מי יתן וכו׳ .והלא כבר נאמר
[ונהלים ע״ח ל״ו-ל״ז] ויפתוהו וכו׳ ,שהעיר

הנביא רמעיקרא נמי שפיר ירע (ומ״מ אין ידיעתו
מכרחת ,עיין ברמב״ם שם ובם׳ עשרה מאמרים
במאמר חיקור דין) ועכ״ז והוא רחום וכו׳
[ונהלים שם ל״ח] .וכ״ת אי מהא לא אירייא,
דדילמא משום רלבתר הדרו בהו קאמר הכי
דלבם לא נכון ולא נאמנו ,כלומר לא נתקיימו
במחשבתם הראשונה ,ועכ״ז הוא רחום מחל
להם .לכך קאמר ואומר .ודריש ליה לקרא [משלי
כ״ו כ״ג] הכי ,כסף סיגים מצופה על חרם רהכסף
מבחוץ והחרם מבפנים ,כך היו דבריהם שפתים
(דולקים כצ״ל) ,לומר שרוצים לקבל דברות
קדשו מלהבות אש ,ובאותה שעה עצמה ולב רע
שלא היו חפצים אלא במלבוש התורה להיות

בחומריות הגשם .ועיין בויקרא רבא פי״ח דהתם
נמי מייתי להנך קראי ורריש להו בכה״ג על

מעשה סיני ,ע״ש.
והנך מילי רר״מ ורריב״ז בטעם תשלומי
ארבעה וחמשה אינם ענין לכאן ,ונראה
דנשמטו ממקומם ושייכי לעיל בר״פ בתר דרשה
דריב״ז שהחמירה תורה בגנב וכו׳ .וכך היא
שנויה יחד בגט׳ שם במרובה [רף ע״ט ע״ב].
ופירש״י דלפי שזלזל הגנב את עצמו לנושאו
היקל בתשלומיו .ותדע דאיננה מכלל הך
מתניתא דל״ג לה במכילתא כלל .ומ״מ הואיל
ואשכחן לה הכא נימא בה מלתא .ונראה רלא
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צו

חסדי

תוספתא בבא קמא פ״ז ה״ג

דו” )

יוחנן בן זכאי אומר בא וראה כמה חם המקום על כבוד הבריות ,שור מפני
שמהלך ברגליו משלם חמשה ,שה מפני שטוענו משלם ארבעה .למעלה מהן,
גנב את האסורין בהנייה שפטור מלשלם ,את השטרות ואת הקרקעות ואת
ההקדשות ,אין משלם אלא קרן ,את הבהמה ואת העופות ואת הכסות ואת
הפירות ואת הכלים ,משלם תשלומי כפל ,אף על פי שאסור בהנאה יש לו היתר
לאחר זמן ,הגונב את השור טבחו ומכרו משלם חמשה ,שה משלם ארבעה,
שנאמר חמשה ישלם תחת השוד .למעלה מהן ,הגונב את בן חורין שנידון עליו
בנפשו .רבי שמעון אומר הרי הוא אומר חולק עם גנב שונא נפשו וגר ,משלו
חסדי דוד

ניחא ליה בההיא דר״מ ,משום דהגע עצמך
שהיה שור פטם שלא ביטלו ממלאכה נאמר
דלא ישלם חמשה ,לכך קאמר אידך טעמא.
ור״מ לא ניחא ליה לומר שחם המקום על כבור

וחדר

הגנב.
קחשיב הגנב הששי שגונב דעת הבריות
והוא למעלה מהן שה״ז גונב ממש ממון

בירים ,אבל אינו גזלן רק בצנעא כרי לגנוב רעת
הבריות שיחשבוהו לצריק .והנה בסוג הנך גנבי
הצייד הרמאי שבהן הוא מאן דמהדר לגנוב דבר
שאסור בהנאה לבעל הרבר ,כגון חמץ שעבר
עליו הפסח ,דלמי שהניחו קנסו רבנן ואסרוהו
בהנאה לדידיה לעולם ,אבל לכ״ע שרי .וכן
הצורם אוזן בכור וכן מעשה שבת לחד מ״ד ,וכן
כמה אחריני דקנסו חכמים רוקא למי שעשה
המעשה ובא זה וגונבו ממנו שיורע שאפילו
ירגישו בעלים ברבר אינם יכולים לתבעו בב״ד
ופטור מלשלם רלאו מירי חסריה .ואפשר נמי
שגם בכלל זה גנב שור הנסקל רפטור לרבנן
באלו נערות [כתובות] דף ל״ג [ע״ב] והוא
מוכרו לגוי ונהנה בדמיו דאינו תופס רמים,
וכ״ש דניחא לר״ת שלא נאסר מחיים ,עיין בתר
שם .ומ״מ נמצא שזה רמאי גדול שהרי כל בר
מן דין חייב לשלם ,דהא אפי׳ יגנוב את
השטרות ואת הקרקעות <ואת העברים ,כן צ״ל)
ואת ההקדשות ,איברא ופטור מכפל רגבי כפל
בעינן רבר המטלטל וגופו ממון ,וכתיב נמי
מבית האיש [שמות כ״ב ו׳] ולא מבית הקרש
[בכורות דף י״א ע״א] ,מ״מ קרן מיהא אם ימצא
הגנב חייב לשלם .וכ״ש שאם גונב בהמה או
עופות וכו׳ משלם תשלומי כפל ,ואפילו יהיה
דבר שאסור בהנאה עתה ,אם יש לו היתר לאחר
זמן הרי הוא חייב .ומשכחת לה בבהמה ,כגון

הגונב פטר חמור של חבירו קודם שיפדה,
שאעפ״י שאסור בהנאה עכשיו הרי ראוי ליהנות

כשיפרה ,כראיתא בפ״ק רבכורות [רף י״א
ע״א] ,ופסק כן הרמב״ם בפ״ב מהלכות גניבה
דין ג׳ .ועוף נמי משכחת לה ,כגון בצפור של
מצורע שאחר ששחט הא׳ נאסרה גם שניה
בהנאה עד שישלחנה ,ואחר שקיים מצות שילוח
מותר לחזור ולזכות בה ומותרת אפי׳ לטהר בה

פעם אחרת ,כראיתא התם .ופירות נמי ,כגון
הגונב טבלו שאעפ״י שהטבל אסור בהנאה הרי

יותר אחר הפרשת מעשרות ,א״נ פירות שנשרו
מן הדקל ביום טוב וכיוצא .והשתא דאתאן
להכי גם בעוף יש לפרש אפרוח שנולד בי״ט.
אבל בכסות וכלים ,איני מוצא בהם דבר שאסור
עכשיו ומותר לאחר זמן .ויש לפרש דאתיא
כר״ש דס״ל בפרקין דף ע״ו [ע״א] רקרשים
שחייב באחריותן כגון דאמר הוי עלי חייב
רקרינן ביה מבית האיש [שמות כ״ב ו׳],
ולרידיה משכחת לה בכסות וכלים שהקדישו
לבדק הבית ואעפ״י שאסורין עכשיו הרי מותרין
אחר פריון ,וקי״ל הקדש שוה מנה שחללו על
שוה פרוטה מחולל ,נמצא דחסריה ממונא
ומשלם תשלומי כפל .וכ״ש הגונב את השור או
שה וטבחו ומכרו שמשלם ארבעה וחמשה,
ולר״ש אפילו הוא של הקרש הואיל וחייב

באחריותו.
והגנב הז׳ למעלה מהן ,שגונב אדם בן חורין
בצנעא ומוכרו ,שאפילו יתגלה קלונו
פטור מתשלומין ,משום שאם היה מזיר ובעדים
שהתרו בו היה נדון בנפשו ,הילכך השתא נמי
פטור כדין כל חייבי מיתות שאפי׳ שוגגין
פטורים מתשלומין .הרי ז׳ מיני גנבין.

ור״ש

מוסיף השמיני ,שאעפ״י שאינו גונב כלל
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צז

משל למה הדבר דומה ,לאחד שטוען ויצא מבית חברו ,מצאו אחד ואמר לו מה
זה פלוני ,אמר לו טול חלקך ואל תגיד ,לאחר זמן מצאו בעל גנבה ,אמר לו
משביע אני עליך אם לא ראית אדם שטען כלים ויצא מתוך ביתי ,אמר לו
שבועה שאיני יודע מה אתה סח ,על זה נאמר חולק עם גנב שונא נפשו אלא
ישמע ולא יגיד .אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונא פרקו ,אף על פי שנקרא
גנב זוכה לעצמו ,שנאמר לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגומר ,סוף שמתמנה פרנס על
הצבור ומזכה את הרבים וזוכה לעצמו ומשלם על מה שבידו ,שנאמר ונמצא
ישלם וגו׳ ,ואין שבעתים אלא דברי תורה ,שנאמר אמרות ה ,אמרות טהורות
וגוב!׳\ .דל־גנב ונתן לאחר וטבח ,גנב ונתן לאחר ומכר ,גנב ונתן לאחר והחליף,
גנב והקדיש ,גנב ונתן במתנה ,גנב ונתן בהקפה ,גנב ופרע את חובו ,גנב ושלח
סבלונות לבית חמיו ,משלם תשלומי ארבעה וחמשה .הגונב את הקיטעת ואת
חסדי דוד

חשוב גנב זד■ שחולק עמו וסופו לבא
לידי שבועת שקר שנאמר [משלי כ״ט כ״ד]
חולק וכו׳ (אלה ישמע וכו׳ כצ״ל).

אבל המתגנב מאחר חבר ,כלומר הרב
שמניח עצמו להתגנב שמועתו .כך יש
לפרש לפי הנוס׳ שלפנינו .אבל יותר נראה
גירסת הילקוט דגרים המגנב ,כלומר הגונב
מאחר חבר שלא היה רוצה ללמדו וזה היה
חריף וגנב ממנו בלא דעתו והולך זה (ושונה
כצ״ל) פרקו ,אעפ״י שנקרא גנב שהרי גנב
מרבו בלא ידיעתו שהוא היה רוצה למנוע בר,
שפיר קעביד וזוכה לעצמו .וסופו שיתמנה
פרנס ,כלומר חכם ,על הצבור ומזכה את
הרבים ,ולא ילמוד מההוא חבר אלא ישלם
שבעתים את כל הון ביתו יתן ,שהרי אינו
מפסיד במה שמלמד ,רמש״ה נקרא לקח טוב
[משלי ד ,ב] כמדליק נר מנר ואין אורו חסר
כלום.
ד .גנב ונתן לאחר וכו׳ .שם בפ׳ מרובה
רף ע״ח [ע״ב].
ומשם נראה שיש ט״ם בנוסחא שלפנינו
וכצ״ל לאחר ומכר ,גנב והקדיש,

גנב והחליף ,גנב והקיף ,גנב ונתן במתנה,
גנב ופרע בהיקפו ,גנב ופרע את חובו וכו׳.
וה״פ ,ברישא אשמועינן דאע״ג דבכל התורה
כולה אין שליח לרבר עבירה ,הכא חייב
רטביחה דומיא רמכירה ,מה מכירה א״א אלא
ע״י אחר אף טביחה ע״י אחר ,והיינו שליח.
ובפ׳ אלו נערות [כתובות רף ל״ג ע״ב] איכא

מאן דיליף לה מאו לרבות את השליח א״נ מתחת,
ע״ש .ואע״ג דאשמועינן טובח ע״י שליח,
אצטריך נמי לאשמעינן מוכר ע״י שליח ,רבטובח
אין כאן אלא ארם א' מעלמא בר מרידיה דהיינו
השליח ,אבל במוכר איכא תרתי לבר מדידיה
השליח והקונה וסר״א לא יתחייב המוכר ,קמ״ל.
ושוב אשמועינן דהה״נ מוכר לשמים דהיינו
מקדיש לבדק הבית .ואשמועינן נמי מחליף,
אע״ג דאינו מוכר ממש .וה״נ הקיף ,דאע״ג דלא
קבל ממון ,וסד״א הואיל ומן התורה מעות קונות
דוקא אימא לא ליחייב .ושוב קמ״ל דמתנה
כמכר .ופרע בהיקפו היינו שחבירו מכר לו
פרקמטיא באשראי והשתא יהיב ליה בהמה זו
חלופה ,היינו מין אחר של חליפין .ושוב
אשמועינן דאפילו ליכא מכירה ולא אביזרה כלל,
אלא רפרע לו בדמי הלואה ,אפ״ה חייב ,דומכרו
לאו רוקא אלא כל שנתנו לרשות אחר .ואפילו
שלח סבלונות .ופסקה הרמב״ם בפ״ב ,ע״ש.
ועיין לקמן בפ״י.

הגונב את הקיטעת וכו׳ .שם בגט׳ דף ע״ח
[ע״ב] .וקמ״ל כדפי׳ רש״י ,דאע״ג
רליכא כולה חייב ,רמאי רגנב הא קא זבין כוליה.
אך ק״ק דהו״ל זו ואצ״ל זו .וי״ל דנקט קטעת
לרבנן ,דאע״ג דבנקטעה רגלה זימנין דטריפה
נמי הויא כגון מן הארכובה ולמעלה ,א״נ נחתכו
צומת הגירין ,אפ״ה חייב אף בטביחה ,דסברי
שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה .ונקט חגרת
וסומא אליבא דר״ש ,דלדידיה דוקא כה״ג דאינה
טריפה .א״נ כולה ר״ש היא וה״ק ,קטעת דומיא
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בבא קמא

תוספתא

דברים

והלא

מדברות,

שמטילות

על

יהיו

• והמסרב

דעתהבריות,

והמרבה

לו

בתקרובות

בתלתן,

ואת

לפיכך

מושחין

שאילו

3החומץ

יכול

במדות,

בשמן.

בוי""יזןת
לגנוב

בו

הן:

מקבל,

שאמרו

ולא

המלכים.

העליונה

עוד
היה

י)

גונב,

אלא
יא)

שבכולן

לקרותו,

בלבו
לו

והמערב

השמן

אין

אמר המקום

והמפתח

והמשקר במשקלות,

ולא

אחת כמה וכמה

הראשון

לאורחו ואין

שאינו

אע״פ

דעת

בעולם על

גנבין

בחבירו

ויודע

שמכורות לחנוני ,והמעול

היה

תורה

'שומעות

שבשמים

לאביהן

שלום

לפני המקום :ג"יו שבעה

שיהיו שלימים
גונב

שהן

רואות ולא

לא

בין ישראל

שלום

לפני  -בני

שלימים

שאינן

ומה אבנים

ק״ו:

טרק שייצי

חביות

ח) הנורה

מקבל מ) דלים,
שמעלין

שכל

הגונב

עליו

דעת

חלופי גרסאות
ח) נני״ט  :ווגירוז .זנמניצתא משפטים כגירסה הנירה בתלתן והחול נפיל )0 .נכי״ט :כלים• וטיין בתוספתא מנחות פי״נ .ואולי
ניה

י;נו1פ "דדים

ס״ן

נניזזיים .ק נהנהית

הנר

נמכינתת משפטים מניה ונירם הנבת

.זדא עוד שםערין

שאילו חיה גונג" להלן קווה הננא .ם׳ גדול גונב או נגנב וטיין ננאוויס .יא) נבא וו במכילתא ליתא.

כ א ו ר י ם
פתוחה מהמדה הנכונה ,אך שקל לו עוד ונתן לו ,והיה
פנס :בני חורה שהן שלום בעולם .נ־איתא פוף
משקר במשקלו נאמרו כי זה הוא יותר על המדה הראויה.
משכת ברכות. :תלמידי הנמים מונים שלום נעול־•:
אע״פ שבתוספת משקל וה מצא הקונה כדי המדה הראויה
שיהיו שלמים .מצד עצמם .וגם לא ■הול נהם פגם ומר,
_________________על ידי ארודיס __________________ :לו ולא מתסרו כלום ,אבל יש נזה משוס גננת דעת
נאופן כזה : :נהטעוחו את הקונה שיסביר שהגדיש על המדה :והמערב
בכורים מנאם
שבעה גנבים .נמנהת
נ
I
|אה»ת 4547נ!12
׳
׳•
א .הגונב את דעת הבריות ,נ .נוינב 'איסורי הנאה שפטור
הנורה בתלתן .הכורה היא מין צמח נריע בטעמו
עליהם מתשלומים ,ג .נונב את השטרות שמשלם את הקרן 1 ,ומראיתו ותבניתו בתלתן .ונני״ע ובילקוט הגירסה "הנירא•
ד .את הנהמה ,הכלים והפירות שמשלם כפל ,ה .שור ושה
כמו "נירי דרוביא" (שבת דף ק׳ט ע״ב) אי כמו נרנירא
אה מכרם או טנתס משלם ארבעה וחמשה ,ו .הגונב את
(שם דף ק׳ט ע־א) :אין השמן מקבל דלים .אולי יש
בן תורי! ומכרו שנידון עליו בנפשו ,ז .המתגנב מאתר
לגרום הכא ״דלים־ כמו בפסתיס (דף נ־ז ע״א) ,שמלאכתם
הברו והולך ושונה את פרקי :הראשון שבכולן גונב
נאה ואין בה דלס• כלומר ואין בה דופי (פירוש רש׳י שם
דעת הבריות .המראה את עצמו כאלו מאויר לעשות
וכן פירש הערוך) .ובנידון דידן פירוש זה מכוון היטב
טונה לחברו ולבנדו בנופו או בממוני' ,באמת לנו לא נכין
שהשמן אינו מקבל שום דופי .אבי' נכי׳ע הנירסה .אין
עמו. .ואפילו מלה אתת של פתוי ונגיב־ דעת אפור .אלא
השמן מקבל כלום" ,ובאמת נם כתוספתא מנחות פיג נאה
שפת אמת ורוח :בון ולב טהור מבל עמל והוות" (מיי־ ה
התיבה "כלים• תהת התיבה .דלם' שבברייתא שבגמרא
פשתים ונריס שם •את מלאכתו שהיא נאה ולא נטה בה
דעות פ׳ב ה"') :והמסרב בחברו לאורחו .להתארח
אתו בביתו ,ובאמת אין בלבו לקרותו• הרי זה גונב דעת
בלום• ,והיינו אט־פ שעצם השמן שהוא נותן לו הוא יפה
מבלי שיש שמן פנס ,אבל הוא גונב את דעתו נמדתו.
הכריות :והמסתח לו חניות שמכורות לחנוני .כל
שסבור שנותן לי בשבילו על השולחן בלי מלא שמן ,מבלי
הניותיהם מניפות היו .ובבוא אדם חשוב היה פותח חנית
דעת שחומן היא בשולי הכלי והשמן צף מלמעלה :לפיכך
כדי להשקותו יין הזק• ואם מכר חביותיו וחנוני עומד
לפחת! ולמכרן מיד ,אל יאמר לאורחו אס לא בשביל אהבתך
מישחין בו את המלכים .שהמלך גס כן אע»פ שהוא
אשר אהבתיך לא הייתי פיחתה ,וגונב את דעתו ולנו
מעורב תמיד עם הבריות ,לא יהיה מישפע ונפגם מדעת
להחזיק לי טונה הנס .בהיותו מדמה בנפשו שהפסד גדול
ההמון ,אך דעתו נכונה וצלולה והוא מורס נעם כשמן
נפסד על ידו נהשאר התנית השרה ויתקלקל יינה:
הצף מלמעלה ,וכאמור בקרא (שמואל א' ,טו) .הלא אם קטן
אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה" ,יהצטדקותג של שאיל
•כי יראתי את העם ואשמע בקולם• לא נתקבלה :שאילו
היד .יכול לגנוב דעת העליונה היה גונב .כלומר
אע־פ שישנן פעמים שאין שום הפסד נזה שמראה חנה
יתרה לאחרים על ידי זה שגונב את דעתם ,ואדרבה יש
נזה

1' .

.

מצפה שמואל י והמסרב .יוילין צד::

נ תזמן

נשמן גרם נת״ב .הת״ך פידש ז׳ גננים .א• גונב דטת סנריות נ׳ מסדנ

נ' המונה י׳ הפותח ה• הממיזל ו׳ המעקו ז• המשוב .וא'נ ונמ״ש נפרס כן פיקד :

מראה יחזקאל [א] הונאה במכילתא משפטים.
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בבא קמא

•ft׳

פרק מניעי

מ־

הבריות נקרא גנ ,3יב> שנא׳ (״־־ ־ 0ךג?ב אבשלום את לב אנשי ישראל,

מי גדול גונב
מצינו

או נגנב ז

נגנב ,שיודע שנגנב ושותק.

הוי אומר

וכן

סיני בקשו לגנוב דעת העליונה,

כשהיו ישראל עומדין לפני הר

כל אשר ד?ר ה׳ 5ע$ה

ונשמע ,כביכול נגנב הוא להם,

לבבם

וגו׳.

שנאמר

<««״ ־י)

תלמוד

לומר (יביים ") מי ימן וה,יה

זה

להם אראה

אתי

א׳־ת שאין הכל גלוי לפניו ,והלא כבר נאמר (׳"לי־ ע") ויפתוהו ?פיהם

ובלשונם

,יכזבו לו ול?ם

לא

נכון

עמו

ולא

נאמנו

בבריתו,

אעפ״ב

(׳•־) והוא רחום ן?5ר  pyוגו׳ .ואומר (־״לי »> כסף סיגים מצפה על
חרש שפתים ^לקים'-נ)ולב־ךזי .רבי מאיר אומר :ל בוא וראה כמה חביבה

מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם  :שור ,מפני שבטלו ממלאכתו —
משלם

חמשה ,שה ,מפני שאין לו

בן זכאי אומר :בוא

מלאכה — משלם ארבעה.

וראה ,כמה חם

המקום

על כבוד

רבן יוחנן

הבריות :שור

מפני שמהלך ברגליו  -משלם חמשה ,שה מפני שטוענו — משלם ארבעה.
חלופי גרסאות
<נ) נמבילתא שגירסא! ובן נמינו באבשלום שגנב שלש גניבות לב אביו ולב בית וין זלג נית ישראל "נאסר
וינגב אבשלום וגי• .יב) בדפוסים הקודפיס in>1 1׳■e

ב א ו
בזה משום רפות ודרכי שלום ,אבל אסור לעשות :כן מפני
שסופו להרגיל את עצמו ויבא לידי כן שאילו היי! יכול
לגנוב דעת העליונה היה גונב :ויגנב אבשלום פת
לב אנשי ישראל .השה את לבס אחריו בהמפותו אותם
ני את שינתם הוא דורש .ובאמת אך לכבוד עצמו היה
דורש כדי שיחזיקו אותי ויתמכו בו לתפוס את רסן המליכה:
סי גדול גונב או נגנב .שאלה זי ,מי גדול׳ אין לה
באור בין מצד עצמה יבין מצד התשובה הבאה עליה .אשו
תמיד יודש הנגנב שהוא נגנב? ואולי משוס זה הגיה
הנר׳א במכילתא משפשיס וגרים ,שאילי היה יכול לגנוב
דעת העליונה היה גונב׳ אחר .ייגנב אבשלום את לב אנשי
ישראל׳ ,יעל גנבת דעת העליונה שואל שפיר א׳ב •מי
גדול גונב או נגנב׳ כיון שיש נחילו להעלים את מזמתו
ממנו .ומשיב. :הוי אומר נגנב שיודע שנגנב ושוחק׳
הגונב דעת העליונה תמיד יודע הנגנב שהוא נגנב
אן היא שיתק :בקשו לגנוב דעת העליונה .עיין
ינקום שמעוני תהליס אות תת׳ב :כל אשר דבר ה׳
נעשה ונשמע .הייני במלאכי השרת שאין להם בחירה,
ועליהם נאמר (תהלים ק׳ג) ,כרבו ה׳ מלאכיו גנורי בח
מושי דברו לשמוע בקול דברו* (עיין שנת דף פ׳ם ע׳א)
ולא נבשר ידם ששומע בראשונה וקיום 'הדבר תלוי בבחירתו
לעשות או לחדול .בגי ישראל נתבקשו אז מאת ה׳ שיקבלו
את התורה על מנת לקיימה מתוך בחירה ומדרגה ,זו היא
למפלה ממדרגת המלאכים ,והס גלו את רמתם בי נכונים הס
שבל אשר דבר ה׳ יעשו בתוקף אור הנהיר של דנר ה׳

ר י ס
אשר יהל

עליהם .ולא יהיה הדבר תלוי בבחירת הלב

דומיא דמלאכי השרת :כביכול"( .בניבול נאמר נהקב׳ה
בנאדם שיבול לומר בן• לשון רש״י בהרבה מקומות
בתלמוד .ונפחד יצחק מובא שהוא נישריקון .כי באדם יאתר
כן ולא .לאלוה•) :נגנב הוא להם .כלומר חן הכתוב
משמע באלו גננו את דעתו שהרי הוא אומר .מי יחן
והיה לבנם זה להם ליראה אותי• היינו מתיך בחירה התלויה
בלב :ולבם לא נכון עמו .לא נאותו לפתור בנסיין
ולקבל עליהם קיום התורה מחוך בחירה שבלב .אך לעבדו
כמלאכי השרת בתוקף עצם הדיבור של הקדוש ברוך הוי/
ובלשונם בזנו לו כאלו .ויענו כל העם יחדו• על זה
שנשאלו שיהיו .ממלכת נהנים וגזי קדוש* .בלזמר ביחס לבחירה
.ממלכת כמיס• נמלך שהרשות נידו ,ובמדרגה—.נוי
קרוש' :אעפ*כ והוא רחום יכפר עון .גדול הוא הנגנב
שיודע שהוא ננגב ושותק :כסף מיגים מצופה על
חרש .עיין מדרש רנה צי :רבי מאיר אומר• ני
בשביל הפסדו של הנגנב שהפסיד מלאכת השיר ,לפיכך
מרובים הם התשלומים על השיר ייתר מהתשלומים על השה.
ורנן יוחנן בן זנאי סובר משום שחסה התורה על הגג/
לפינך מועשים הם התשלומים על השה שהיה לו להשעינו
על כתפיי בשעה שגנבו וזלזל אח עצמו בו מתשלומי שור
שהלך ברגליו ,והא שבלא שבימה ומכירה מתחייב בשל
בתרווייהו ולא קנפיה רחמנא בשור יותר מבשה? היינו
משים שנגנבה היא מתחייב כשמוציאו מרשותו בשרם שבשלו
ממלאכה ובשרם שהרכיבו על כתפיי ,מה שאין כן בשוכח
שאינו

מעפה שושואל א נא וראה« .ט::
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תוםפתא

80

למעלה מהן ,גנב

ואת

הקרקעות

ואת

ואת

העופות

ואת

בהנאה ניש

ומכרו — משלם

חמשה,

ןש<ם תחת ר,׳שור.

"

וגר,

משל

מצאו טי) אחד
לאחר

זמן

אדם

שטען
על

סח,

מצאו

כלים

אבל יי המתגנב

לעצמו,

על

שנאמר
(תחלים יי)

לאחר

מה

לו

ויצא מתוך

ומזכה

שונא

עם־־גנב

,יבוזו לגנב

(»> ונמצא ןשלם

ומכר,

" חולק עם־גנב שונא
מבית

חברו

חלקך ואל

תגיד.

ויצא

שטוען
לו :טול

עליך אם לא ראית

כי

ואין

ישמע

ולא

.יגיד•

פרקו ,אע־־פ שנקרא גנב זוכה
וגר,

יגנוב
לעצמו

סוף

שמתמנה

ומשלם יחו על

אלא

דברי

פרנס

מה שבידו,

תורה,

שנאמר

ד ■י גנב ונתן לאחר וטבח ,גנב ונתן

והחליף ,ק גנב

לאחר

אלה

נפשו׳

שבעתים

אמרות ה׳ אמרות טהרות וגו׳ ג

גנב ימ> ונתן

ס שנידון

נפשו

יד)

ושונה

יט וזוכה

הרבים

וגו׳

שנא׳ (״ )»»,0חמשה

בקר

ביתי אמר לו :שבועה שאיני יודע מה אתה

מאחר «!) חבר והולך

את

הגונב

לו :משביע אני

אמר

את השור טבחו

חורין -

פלוני? אמר

גניבה,

שנא׳ <,־□ י> לא

הצבור,

זה

־)0

לאחד

הדבר דומה:

נאמר חולק

זה

מהן

הגונב

תשלומי

כפל,

עליו

בן

את

הרי הוא אומר (משלי

למה

בעל

זמן.

לאחר

לו היתר

למעלה

ואמר

ינ> ואת

הבהמה

ואת

את

הכליס-משלם

שה  -משלם ארבעה,

בנפשו .רבי שמעון אומר:

משלו

חפירות

משלם

אלא

קרן.

השטרות

את מ

מלשלם.

בהנייה-שפטור

ההקדשות—אין

הכסות

שאסור

אע״פ

את

האסורין

פרק®’jr3

והקדיש ,גנב ונתן במתנה,

זזלוסי גרסאות
ע) נני׳ס  :את הקדישות הנלים,ופםר הטור• .ד) .לאחר שטעון כלים" נני׳פ .טי)

נני־ע!

טצאי חברו )10 .נכי׳« 1הטחננה

סאחר חברו .יו) נני׳ס נתינות "ווונה למלמו• ליתא .יון) נניייט :וסשלם נל טח שנידו< .ט) ככיי־ס :התינות "ונתן לאחר"

ל’יז«6

באורים
שאינו רגיל שישתו;! טד שירכיבהו ויביאהו לביתי (שימה
מקובצת) :את האסורים בהגייה שפטור סלשלם.
ולהשיב להנגנב אפילו הוא בעין ואפילו באישורי הנאה
שהס מן הנשרפים ואפיס מותי :את השטרות ואת
הקרקעות ואת ההקדשות אין משלם אלא קרן.
היינו אס איתיה השטר בטין וכן בהקדשות דומיא דקרקעות
דאיתנייהו בטין .אבל אס נאבד השטר מן הגנב אינו תשלם
שהרי אפילו איבדו בידים פטור טליו למאן דלא דאין
דינא דנרמי (טיין בתוספות נמשבתין סוף דף ס’נ)
ובהקדש אם נאבד פטור שהרי מזיק הקדש פטור :ואת
הפירות ואת הכלים ופטר הסור .נצ׳ל ועיין במכילתא
משפטים :אע״פ שאסור בהנאה .אע־פ שהפטר חמור

אשור עכשיו בהנאה אבל כיין שבידו לפדותו בשה ויש לו
היתר לאתר זמן הוה כאלו הוא השתא דידיה (הובאה
בבכורות דף י«א ע• א) ומסתברא שאינו משלם אלא הא
דניני וכיני שהיה יכול לפדותו נשה שוה דנקא:
ד וגחן לאחר וסבה .כלומר נתן לאחר שישמש:
וגחן לאתר וסבר .נתן לאתר שימכור בדמים :ונתן
לאחר והחליף .נתן לאתר שיחליף נחפן אתר (וקמיל
שחליפין השיב כמכירה) חייב הגנב המשלה ארבעה ותחשה.
אע״פ שככל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה אבל
בטביחה ומכירה אתרבי מקרא ששלוחו כמותו (עיין בשונית
הגמרא נמשכתי! דף ט*ט) :גנב והקדיש .לבדק הבית
הוה כמכר דחה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים
אבל

מצפה שמואל

 0השטרות .נו :ומי■ נאן פ־ה לפנין תומן .פי׳ ירושלמי ס״ו הל״א למנין דאין נמל נקרקמות! ג י :לו היתר
לאחר ומן .הנורות •א .ומי׳ ירושלמי קדושין פ־נ הל׳ח להויא הן למנין פטר חמור ומי -ירושלמי מפתים פ״ה

הל״א לעני! פטר תמוד בהמית מיתתו נמה ומ׳ש!  0בנדון מליו ננפשו .הנהדיין מד :מקרא !התמסר נו ומניו! ע התולק מס
הנננ .פי׳ דמנ"ס פ״ד מתשונה יתשונתו קשה ופי■ חו־מ סימן

ילקוט משלי נקרא דלא ינווו ומי׳ נ״ן ח"מ סי• 1צנ פ״ק

פטור נפינוז פ־׳ אתר ומי' סנהדרין  reהל״י:

לה:

ל״ד לפניו פהולי

מדות ופ׳ש נלת־מ :ם המתנגנ מאתר תנר.

צ נננ ונתן לאתי .מת :ומי -ירושלמי שנומות פ׳ת הל״נ דלר״י

ק נננ והקדיש .מיין מ״ש הת־מ גמ״נ מהלכות נננה הל׳ו מה שנחלקו הר״מ

והד׳א אי משלם י׳ וה׳ ההקדש ניכ׳נ ונהדבי מונת סי׳ יו■ מו .ופי׳ תוהפות שם י״ה והשתא ומי׳ ירושלמי «•! הל״י דמקדיט
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חסדי

תוספתא בבא בתרא פ״ו ה״ד

דוז*

תכה

לרקה_ את הארבעים_.ן ?7גשמים היורדין בין הגיתות ,אם מכת מדינה היא אין
צריך להודיעו ,ואם אין מכת מדינה היא צריך להודיעו ,לקח הימנו לגין וחצי
לגין רביעיות ושמיניות ,לא ישקה מהן לחמריו לפועליו ולא כל מי שיש לו
עליו טענת מזונות אלא אם כן הודיעו .היה הולך לבית האבל ולבית המשתה,
היה בידו לגין של יין המתקרקש לא ימלאנו מים מפני שטוענו טענת חנם ,ואם
היה חבר עיר ,הרי זה מותר .היה רבי מאיר אומר לא יסרב אדם בחברו שיאכל
חסדי דוד

כדאמרן .אבל לשיטת הרמב״ם לא ידענא מאי אבל בין מלא מים למלא יין לא ניכר .ואפשר
קאמר .ובדוחק היה אפשר לומר דאצטריך שיש כאן איזה טעות וצ״ל כלשון הש״ס .ואיך
דהואיל והכתוב הוצרך לפרט בהדיא יין וחומץ ,שיהיה לדינא פשיטא שאין לנו אלא דברי
סד״א דוקא מה שהוא יין גמור אי נמי חומץ הש״ם .ופסקו כן הטור ומרן בסי׳ רכ״ח .אמנם
גמור הוא בלאו ,אבל זה יצא מכלל יין ולכלל לא כתבו כלשון הש״ם ואם יש חבר עיר ,אלא
חומץ לא הגיע נימא לא יהא חייב קמ״ל שהוא כתבו :ואם עושה כרי לכבדו מותר .ונראה
_____ טעמם משום ראיכא פירוש אחר בעלמא בחבר
בכלל יין.
_____
ד .גשמים היורדין וכו׳ .איידי ראיירי בפרקין עיר ,והוא פירוש הרמב״ם דרוצה לומר חכם
במילי ראונאה נקט תנא נמי להך .המדינה ,עיין ם״פ תפלת השחר [ברכות דף ל׳
והענין הוא דתנן בב״מ פ׳ הזהב [דך ם׳ ע״א] ע״א] .הילכך כייל הטור גם שניהם ביחד רכל
שאסור לערב המוכר מים ביין ות |3התם מי שמתכוין לכבדו בין שיש שם רבים ובין שיש
שנתערב לו מים ביינו לא ימכרנו בחנות אא״כ שם חכם גדול ומכוין לכבדו בעיניהם מותר.
מודיעו .והכא קתני שאם בשעת הגתות ירדו ^-י׳^לא ידעתי למה השמיט הרמב״ם דין זה.
גשמים על היינות אם מכת מרינה היא יכולין היה רבי מאיר אומר וכו׳ .ג״ז שם בפ׳ גיד
הנשה [חולין דף צ״ד ע״א] ,וע״ש
למכרו בחנות וא״צ להודיע ,דדילמא סובר
הקונה שזה מהנהו פרטי שניצולו .ושוב קתני בפירש״י .ופסקו כן הטור ומרן בש״ע [חו״מ]
לקח לביתו לגין וכו׳ מהנהו שירדו עליהן סי׳ רכ״ח [ס״ו] .ורקדק שם הר״ב הסמ״ע
גשמים לשתות בביתו לא ישקה מהן לפועליו דרוקא לסרהב ולהפציר בו יותר מדאי הוא
משום גניבת רעת דסבורין הן שיין חי נתן להם ,דאיכא גניבת רעת ,אבל לומר לו פעם ושתים
אבל למי שאינו חייב במזונותיהן ליכא משום בא אכול עמי מותר דאל״ב יתבזה בפני הרואים
גניבת דעת מאחר שהוא עצמו שותה ממנו לא שיאמרו שמפני שפלותו נמנע מלקרותו ,ע״ש.
ודברים של טעם הן וכדמוכח לישנא .והכי נמי
עדיפי מניה .כך נראה פירושה.
ומיהו סיפא דהך מתניתא [היה הולך לבית שייך בשליחות תקרובת דוקא להרבות וכמ״ש
האבל וכו׳] איתא בחולין פ ,גיד הרב ,ע״ש .ומוכח כן מההיא דחבר עיר דלעיל.
הגשה דף צ״ד [ע״א] .אלא שיש הפרש ומ״מ לאו מלתא פסיקתא ,דהיינו דוקא היכא
נזהנוסחא שלפנינו ,והכי איתא התם :ת״ר לא ראיכא למיחש לרואים הא לאו הכי פשיטא
ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש דאפי׳ בפעם א׳ בלבר איכא גניבת רעת .ובהכי
ולא ימלאנו מים מפני שמתעהו ואם יש שם מתיישב אצלי לשון רבינו הרמב״ם ז״ל בפ״ב
חבר עיר מותר .ופירש״י :המתקשקש חסר לפי מהלכות ריעות [ה״ו] ששם העתיק להך מתניתא
שזה סבור שהוא מלא ,שמתעהו גונב רעתו ,ואם ח״ל :אסור לארם וכו׳ ולא יסרהב וכו׳ ולא
יש שם חבורת עיר רבים וזה מתכוון להחשיב ירבה לו בתקרובת וכו׳ ואפי׳ מלה א׳ של פיתוי
את האבל בעיניהן שיאמרו כמה חשוב הוא שזה ושל גניבת דעת אסור אלא שפת אמת ורוח נכון
מכבדו כ״כ מותר דגדול כבור הבריות ,ע״כ .ולב טהור מכל עמל והוות ,ע״ש .וקשיא רישא
אמנם כפי הנוסחא שלפנינו בתום׳ משמע שאם אסיפא לכאורה ,דברישא אמר ולא יסרהב וכו׳
הוא ריקן שרי ולא אסיר אלא למלאתו מים ,ולא ירבה וכו׳ דמשמע להפציר ולהרבות דמוכח
וטעמא דריקן לא מיחלף במלא שניכר בקלותו בהדיא שהוא גניבת דעת אסור הא לאו הכי
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J

תכו

חסדי

תוספתא בבא בתרא פ״ו ה״ד-ה

דוד

אצלו ויודע בו שאינו אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ,ולא
יפתח לו חביות מכורות לחנוני מפני שטוענו טענת חנם ,ואם הודיעו מתחלה
או שהיה מבקש לבור לו את היפה ,הרי זה מותר .לא ישלח אדם לחברו חבית
של יין ויתן על פיה שמן מפני הסכנה .ה .הלוקח כלים לשלח לבית חמיו ואמר
חסדי דוד

i

שרי ,ובסיפא אמר דאפי׳ מלה א׳ אסור .ועם
האמור ניחא ,דבברייתא איירי היכא די״ל דעביד
הכי לכבודו ובכהאי גוונא לא אסיר אלא לסרהב
והיינו רישא ,וסיפא קמ״ל דהיכא רלא שייך
כיבוד אפי׳ מלה אחת אסור.
ובהא דלא יפתח לו חביות מכורות כתב
שם הרמב״ם [הל׳ דעות פ״ב ה״ו]:
ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן
כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח .כוונת דבינו,
דבהא אפי׳ בלא שום דבור אסור דבמעשה
עצמראיבא פיתוי וגניבת דעת .והטור ומרן בסי׳
הנז׳ [חו^מ סי׳ רכ״ח ס״ו] כתבו :ולא יפתח לו
חביות הפתוחות לחנווני .וצריך לפרש לשון
הפתוחות כאילו אמר העומדות ליפתח לחנווני
וכדברי הרמב״ם ,דאל״ב מה שייך לא יפתח
בחביות שכבר פתוחות .ומה שפירש הסמ״ע
דרוצה לומר שמראה עצמו כאילו פותח דוחק
עצום הוא.
גמאי דקתני הבא ואם הודיעו ,פירוש שהודיעו
דלאו בשבילו פותח אלא רצריך הוא
לפתוח בשביל החנווני.
או שהיה מבקש לבור וכו׳ .כלומר דבאמת
עושה כן לכבודו לבור לו את היפה ולא
איכפת ליה בהפסד הרי זה מותר ,ולא נימא
דסוף סוף הוה ליה לעשות כן שלא בפניו שלא
יחשרנו דבשביל גניבת רעתו עביר (וכבר הן
מכורות) דלא אסיק אדעתיה דכ״כ נדיב הוא
וחושש לכבודו דלא איכפת ליה בהפסד ,קמ״ל
כל דבאמת אין דעתו לגנוב דעת אע״ג דאפשר
שהלה יטעה ויחשדנו אין אחריותו עליו דאיהו
הוא דאטעיה לנפשיה .ויש סעד לזה מהסוגייא
דפ׳ גיד הנשה ,ע״ש.
והא דלא ישלח [אדם לחבירו] חבית 1של
יין] ושמן על פיה ,ג״ז שם [חולין דף
צ״ד ע״א].
ומאי דמסיים הכא מפני הסכנה ,מפורש הוא
בגט׳ שם במעשה דשלח כן והזמין
אורחים הרבה דסבור שיש לו שמן לצורך

המאכלים ולהדליק לפניהם וכשראה שהיה יין
חנק נפשיה .ואשמועינן תנא דבהא אע״ג דליכא
משום גניבת דעת וכגון שלכבדו בעיני אנשי
עירו עביר שיאמרו כמה חשוב זה ששולחים לו
במתנה חבית של שמן ,עכ״ז אסור מפני הסכנה.
והיינו טעמא דהרמב״ם ז״ל לא פסק להך דינא
גבי אחריני דמשום גניבת דעת בהל׳ ריעות אלא
פסקו בפ״ז מהל׳ ברכות [ה״י] .ועיין בשו״ת
הרדב״ז ,בחדשות ח״א בשניות סי׳ נ״ח ,שיש
נוסחא אחרת בדברי הרמב״ם ,ע״ש.
ה .הלוקח כלים לשלח וכו׳ .הך מתניתא איתא
בש״ם פ״ג דנדרים דף ל״א [ע״ב],
אלא שהלשון קצת משונה .ומייתי לה התם
לסיועי לשמואל דקאמר הנוטל כלים מבית
האומן לבקרם ונאנסו בידו חייב .והתם בגט׳
אוקי למלתיה רשמואל דוקא בזבינא חריפא
דקפצי עליה זביני דודאי חשיבא הנאת לוקח
ולכך מחייבינן ליה באונסין כמו שואל שכל
ההנאה שלו .ולכאורה משמע דבכהאי גוונא
דמוקי תלמודא למלתיה דשמואל הכי נמי
מתוקמא מתניתא ,דהא דמחייב כשנאנסו
בהליכה היינו בזבינא חריפא .והכי נמי אידך
עובדא דאיתא התם בספסירא דשקל חמרא
לזבוני ולא אזדבן ובהדי דאתא איתנים וחייביה
רב נחמן אע״ג רלא איתנים אלא בחזרה מטעמא
דאיתא התם דחזרה דספסירא הולכה היא דאילו
משכח לזבוני אפי׳ אבבא דביתיה מזבין ע״ש,
ההוא עובדא נמי משמע דבעינן לאוקמיה
בזבינא חריפא .והש״ם לא אצטריך למהדר
ולפרושי ,דממילא משמע דכי היכי דפריש
למלתיה דשמואל הכי נמי מתפרשי כלהו .והנה
מימרא דשמואל איתא נמי במכילתין פ׳ הספינה
דף פ״ח [ע״א] ומוקי לה תלמודא דוקא בדקייצי
דמיה ,ע״ש .וכתבו הרא״ש והר״ן שם בנדרים
דתדווייהו בעינן והסוגייא דנדרים סמכא אההיא
דהספינה וסוגייא דהספינה סמכא אההיא
דנררים ,ע״ש .ולפי האמור הוא הדין נמי הך
דינא דמתניתא תרווייהו בעינן להתחייב

ז
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תרומת
רמ״מ

סימן רכז .רכח

הכרי

קיג

הראשונים נוחי נפש ז״ל בפי' סוגי׳ הש״ס אמרתי

מתוך מ״ש תוכל ללמוד שהרא״ש ז״ל אינו
סובר בזה כהרמב״ס שהרי הוא ז״ל כתב

לבאר ].גרסי׳ בס׳ גיד הנשה [חולין צג p ,מתני׳

בפסקיו דהא דקאמר ונותנה למעשר שני ע״כ

שולח אדם ירך לנכרי שגיד הנשה בתוכה מפני

אפיחתה פחות מכדי אונאה דאי בכדי אונאתה הא

שמקומה ניכר ,וקדייק בש״ס שלימה אין חתוכה לא

קימ״ל דימר ע״כ יקוץ ואיך ימנה אומה למעשר שני,

במ״ע אילימא במקום שאין מכריזין חתוכה נמי

וגס איך קתני שם שאינה מקבלה אינו אלא נפש רעה,

לשדר לי׳ דהא לא אתי׳ למיזבן מיני׳ אלא במקום

ואי ממגי׳ איירי ביוצאה ע״י הדחק מאי קשיא לי

שמכריזין שלימה נמי לא לשדר לי׳ דחתך ומזבין לי׳,

מיתר ע״כ יקוץ והא שס מיירי באינה יוצאה ע״י

ומשני אב״ע במקום שמכריזין חתוכה דנכרי מידע

הדחק מש״ה צריך לקוץ דילמא יאנה בו ויתנהו בתורת

ידעי ,ואב״ע במקום שאין מכריזין גזירה שמא ימנה

יפה אבל מתני׳ איירי ביוצאה ע״י הדחק ומש״ה א״צ

לו בפני ישראל אחר ,ואב״ע משוס דקגניב לי׳

לקוץ כמו שהוא באמת לדעת הרמב״ס ,אלא ודאי

לדעתי׳ דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות

להרא״ש כולה מתני׳ איירי באינה יוצאה כלל אפי׳ ע״י
ו^הדחק ואפ״ה קיהיב תנא לשיעורא דידי׳ אלמא

ואפי׳ דעתו של עכו״ס כו׳ דשמואל הוה קעבר

במברא א״ל לשמעי׳ זיל סייסי למעבורי׳ פייסי׳

דלאחר אותו זמן אינו חייב להחזיר מה״ד אפי׳ באינה

ואיקסד מ״ט איקפד תרנגולת טריפה הואי ויהיב

יוצאה כלל ,אלא דסיפא דמחני׳ דנותנה למעשר שני

נהלי במר דשחוטה ע״כ;,תו גרסי׳ התם [צד ,א]

איירי מפחות מכדי אונאה וזו ראי׳ מפורשת .מעתה

ת״ר השולח ירך לחבירו שלמה אין צריך שיטול

מ״ש הטור בהאי דינא דאס הי׳ מכירה שהוא ממידת

הימנה ג״ה חתוכה צריך ליטול הימנה ג״ה ובנכרי

חסידות וסיים והוא שתצא ע״י הדחק ,פירושו דאס

בין שלימה בין חתוכה א״צ שיטול הימנה ג״ה ,ומפני

אינה יוצאה ע״י הדחק אפי׳ ממידת חסידות אין צריך

ב׳ דברים אין מוכרין נבילות וטריפות לכותי א׳ מפני

לקבלו וכמ״ש הסמ״ע ,ודלא כהב״ח שהשיגו וכתב

שמתעהו וא׳ שמא יחזור וימכרנה לישראל כו׳ ,אמר

הטור לדעת

מר ובנכרי בין שלימה בין חתוכה א״צ ליטול הימנה

הרמב״ס דאס אינה יוצאה ע״י הדחק אזי מה״ד חייב

ג״ה במ״ע אילימא במקום שמכריזין חתוכה א״צ

לקבלה אפי׳ לאחר י״ב חודש ,והנך רואה דליתא

ליטול הימנה ג״ה כיון דלא אכרוזי אתי׳ למיזבן מיני׳,

להפירושא דהב״ח דא׳׳כ יהי׳ הטור נגד דעת אביו

אלא פשיטא במקום שאין מכריזין ,אימא מציעתא

ןןהרא״ש ז״ל ,איברא גס לפי׳ הסמ״ע היקשה מנא

ומפני ב׳ דברים אין מוכרין נבילות וטריפות כו׳ ואי

להטור הא מילמא וכמו שהקשה עליו בטו״ז וצ״ע כי

במקום שאין מכריזין תו לא אמי׳ למיזבן מיני׳ ,אלא

אין משמעות לזה בדברי הרא״ש ז״ל וצ״ע כעת.

פשיטא במקום שמכריזין אימא סיפא כו׳ ,אמר אביי

י

עליו

שנטה מדרך הפשוט וכוונת

אין רישא וסיפא במקום שאין מכריזין מציעתא במקום

שמכריזין .רבא אמר כולה במקום שמכריזין רישא

סימן רכח

וסיפא שהכריזו מציעתא שלא הוכרזו ,רב אשי אמר

(א) סעיף ו אף אם הוא עכו״ם לא ימכור לו בשר

כולה במקום שאין מכריזין ומציעתא גזירה שמא

נבילה בחזקת שחומה כר .הס דברי

ימכרנה בפני ישראל ע״כ לשון הסוגי׳ בקיצור .והן

הרמב״ם בה׳ דיעות פ״ב ה״ו וז״ל שאסור למכור

בביאור ב׳ מקומות הללו מקום שמכריזין ומקום

נבילות במקום שחוטות משוס דאסור לגנוב דעת

שאין מכריזין לא ראיתי להאריך לפי שהמפורשיס

הבריות אפי׳ דעת כותי עכ״ל ,והנה סתמו דבריהם

הראשונים ז״ל השוו בדבר הלא המה בספרתס והוא

מבלי באר אי דווקא במפרש לו שהוא כשר ואי אפי׳

בסתם ומסתימת דבריהם נראה לכאורה דווקא במכר

דבמקוס שמכריזין והוכחו ומקום שאין מכריזין דין
א׳ להם דמומר למכור להס נבילות וטריפות ואסור

הדיעות ושיטות

ליקח מהם דחיישי׳ דילמא טרפה או נבלה הוא,21

לו

21

בחזקת

שחוטות ,ובזה

רבו

וע״ע להלז ד״ה השיטה הרביעית בד׳ הרמב״ז.
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קיד

סימן רכח

זולת מקום (שהכריזו) נשמכריזין] ולא הכריזו אז

רש״י ז״ל [צד ,ב ד״ה גזירה] דדוקא גבי מכירת

אסור למכור להם ומותר לקנות כל שאינו ידוע שהיא

טריפות ונבילות שבאיטלז דישראל טובא קיימי התם

נבלה וטרפה .אבל ראיתי להאריך בדבר אשר נפל בה

וחזי׳ שפיר חיישי׳ דילמא חד מנייהו הדר מזבין לה

המחלוקת בין הראשונים נוחי נפש ז״ל לענין דינא.

מהנכרי אבל שולח ירך לנכרי בביתו הוא ומי יראנה

ודע

ואת״ל יראנה לא גזרי׳ כולי׳ האי שמא יקחנה דכ״ע

שרבוומאי קמאי מקהי כאן במאי דאמר
תלמודא גזירה שמא יתננה בפני ישראל ,דכי

יתן או ימכור בפני ישראל מאי הוי ואיך רשאי ישראל

זה לקנות מהנכרי בחזקת כשרה ולא יחוש דילמא

טריפה הוא כיון דהוא מקום שאין מכריזין ומותר
למכור להם נבילות וטריפות ואסור לקנות מהם,

ובשביל שנמנה או מכרה לו בפני ישראל אין ראי'
—שכשרה הוא ,תו׳ קשי׳ להו דמתני׳ וברייתא רמי׳

אהדדי דבמתני׳ אוסר לשלוח ירך חתוכה לנכרי ואפי׳
במקום שאין מכריזין להני לישני דלעיל וה״ה במקום

שמכריזין והכריזו דתרווייהו שוין וכאמור ,ובברייתא

מתיר לשלוח ירך חתוכה לנכרי ולאביי ולרב אשי

לא זבני בשרא ומגא דמתגי׳ פליג אתנא דברייתא
וגזר בה כדאוקמנא לעיל גזירה שמא יתננה לו בפני

ישראל עכ״ד רש״י .והא דתנא דברייתא חייש גבי
טריפה לגניבת דעת (וגס) [וגבי] ירך לא חייש ,כבר

תי׳ בתוס׳ [צד ,ב ד״ה אמר] דסובר דאין איסור
גנ״ד אלא במכר ולא במתנה ,והנה הרשב״א ז״ל

(בתה״א) [במוה״ב שם] 24תי׳ דסובר דאין איסור

גנ״ד אלא בטרפה ונבלה דאימאס ולא בגיד ,ולפי״ז
אפי׳ בהך פליג תנא דברייתא אתנא דמתני׳ דהרי
תנא דמתני׳ סובר דבמתנה וגיד שייך נמי גנ״ד
וכדאוקמא ואב״ע משום דקגניב לדעתי׳.

איירי במקום שאין מכריזין אלמא דמותר בכה״ג ,תו

רקשיא

אהדדי מרישא מתיר לשלוח ירך לנכרי ואפי׳ חתוכה

מכר הי׳ כמו שצ״ל לדעת התוס׳ ז״ל וכמ״ש הרא״ש

ולא חייש לגניבת דעת ולא לשמא יחננה בפני ישראל

[סי׳ י״ח] להדיא יע״ש ,וכן לדברי הרשב״א שאני

ומציעתא קאסר למכור נבילות וטריפות מהנך תרי

הא דשמואל דנבלה אימאס משא״כ מתני׳ ,ואפשר

טעמי ,וכן לאביי ורבא רמי׳ ברייתא אהדדי מיהו

לומר לפי דבריהם דהמתרץ ההוא לא ידע לחלק בין

בהאי חששא דגניבת דעת.

מכר למתנה ובין נבילה וטריפה לגיד מאחר דע״כ

קשיא להו דלפי אוקמתא דר״א ברייתא גופא רמי׳

לי לדבריהם איך קמייתי ראי׳ מדשמואל
על מתני׳ ,והרי שאני הא דשמואל דכמין

מדברי רש״י ז״ל נראה דהא דחיישי׳ שישראל

לא ידע מהאי בריי׳ כיון שלדבריהם פליג תנא

הרואה יקנה אותו הוא משוס כיון דרואה

דברייתא עם תנא דמתני׳ ,ואנן מהאי בריי׳-הוא

דישראל חבירו מוכרו לו בסתם ולא אמר לו שהוא

דשמעי׳ לחלק בין מכר למתנה ובין גיד לנבילה

טרפה יסבור שכשרה הוא ,וכ״כ הרשב״א (בתה״א)

וטריפה מדחזינן דאוסר בטרפה וממיר בירך.25

נבמוה״ב בית שני סוף שער ה׳] דף נ״ט 22ביתר
ביאור ,והוא דישראל יסבור שכשרה הוא דאי איתא

איברא מלשונו של רש״י ז״ל נראה בעיני דלא מחלק

כה״ג ,דאי אמרת דגם הוא מחלק כה״ג הו״ל

דטרפה הוא מימר הוה אמר לישראל חבירו כדי שלא

לרש״י ז״ל למימר דתנא דברייתא פליג אמנא דמתני׳

אחזור ואזבון מיני' ,23ולפ״ז אף במקום שאין מכריזין

גס בזה דתנא דברייתא לא חייש גבי ירך לגג״ד ומנא

לא התירו למכור אלא במפרש לו שטרפה הוא דאילו

דמתני׳ חייש כדאוקמא ,ע״כ ג״ל שאף לרש״י

בפני ישראל וכ״כ

דאוסר למכור נבילות וטריפות אף בסתם 26ואפי׳

הפוסקים על שמו של רש״י ז״ל .והא דלא גזר תנא

במקום שאין מכריזין וכמ״ש היינו דווקא משוס

דברייתא אצל ירך כמו שגזר אצל טרפה כבר תי׳

חששא דשמא ימכרנה בפני ישראל דמימר אמר אס

 22בהוצ׳ מכון התלמוד הישראלי ,הוא בדף ס״א ע״ב בסוה״ע.
 23והר״ן כתב דכיון שנותנה לו ישראל זה בסתם סבור ישראל
חבירו דכשירה היא ראם לא נמצא מתעהו וכו׳ .ועי׳ תפארת
יעקב חולק צ״ד א׳ בבאור כונתו.

[ 24שם ס״ב ע״ב] וכ״ה ברשב״א בחי׳ .וכ״כ הרמב״ן.
 25וע״ש במעדני יו״ט אות ר׳ שכתב כעי״ז.
 26היינו אף בסתם ולא רק במפרש שכשירה היא [והאמת
דהיא טריפדח אבל כמפרש שטריפה באמת שרי .וכנ״ל.

—והן

בסתמא

־

הכרי

גזרי׳

שמא ימכרנה
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הכרי

סימן רכח

למעברי

קטו
תן

שכרו

לבעל

אימא דטרפה הואי הוה אמר לי כי היכי דלא אזבין

עובדא דשמואל

מיני׳ ,אבל בהאי חששא דגנ״ד גס רש״י ז״ל סובר

המעבורת וכיון דבשכרו נתן לו הוי ממש כמכר דמה

דלימא אלא בסריש שכשרה הוא אבל בסתם איהו

לי שנתן לו "עכשיו או שמחל לו חובו ואיך מייתי

דקמטעי נפשי׳ וליכא משום גנ״ד ,וכ״כ רש״י

ממכר למחנה ,ואי לא עלה על דעתו לחלק בין מכר

בסמוך להדיא בד״ה אינהו כו׳ והאי דקתגי לעיל

למתנה אמאי לא מייתי מברייתא וכנזכר ,יש לומר

מפגי שמטעהו במוכר לו בחזקה שחוטה כו׳ ,ועס זה

דאף דנתן לו בשכרו מ״מ ל״ה ממש כמו מכר ולא

הוא שוה עס דעת המוס׳ שיתבאר בסמוך .ובזה ג״ל

נתן לו ממש בשוויו כי התרנגולת הי׳ שוה יותר

ליישב דברי רש״י ז״ל שלא יהי׳ דבריו סוחרים זא״ז

ויותר משכרו שהי׳ מגיע לו ואפי׳ שהי׳ טרפה ,וכן

שלעיל בע״א כתב אין מוכרין טריפה לנכרי בסתם

נראה מלשון הרא״ש ז״ל שכתב דעובדא דשמואל

אא״כ הודיעו שהוא טריפה דחו ליכא גג״ד ובמקום

כעין מכר הי׳ כלומר ולא מכר ממש ,והלכך לשיטת

...שאין מכריזין דליכא למיחוש לשמא ימכרנה בפני

רש״י אילו לא הי׳ במתנה משום גנ״ד לא הי׳

ישראל הרי שכתב דאפי׳ בסחם אסור ולא ראיחי

לשמואל להקפיד משוס דהעודף שנתן לו מדמי שכרו

•להמפורשיס שימעוררו בזה ,ולפי האמור יש לפרש

הוי כמו ממנה ,והתוס׳ והרא״ש ז״ל סוברים דאפ״ה

המשך לשונו כך לאין מוכרין טריפה לנכרי בסתם

יש לחלק בין האי דשמואל דהוי כעין מכר ובין מתנה

ר״ל דאפי׳ דגנ״ד ליכא בסחס מ״מ חיישי׳ לשמא

ממש דדוקא במתנה שרי אבל בהאי גוונא אסור.

ימכרנה בפני ישראל לזה אסור אפי׳ בסתם וכמ״ש

ועדיין יש לדייק כיון דרש״י ז״ל מוקי ע״כ למציעתא

אא״כ הודיעו דאז ודאי מומר דליכא לא משוס גנ״ד

דמפני ב׳ דברים וכו׳ דוקא במפרש דאל״כ ל״ש

ולא משוס שמא ימכרנה בפני ישראל דהא אותו

מפני שמתעהו ,וא״כ מנא לי׳ דאידך חששא דשמא

ישראל לא אמי׳ למיזבן ממנו כיון דשמע ממנו

ימכרנה בפני ישראל שייך אפי׳ בסתם ולפיכך הוצרך

דטרפה הוא.27

לומר דתנא דברייתא פליג על תנא דמתני׳ ,לימא

מעתה

דהאי חששא נמי לא שייך אלא במפרש דווקא וכמו
אמור

שגם

רש״י

ז״ל

מפרש

לרישא

דבריימא לממיר לשלוח ירך חתוכה בסתמא
שאינו מפרש לו שהוא מנוקרת והלכך לא אסור

משוס גנ״ד ,ואפ״ה הוצרך לחלק ולומר לתנא
לברייתא לא חייש במתנה לשמא יתגנה בפני ישראל

דאל״כ הי׳ ראוי׳ לאסור בשולח ירך משוס האי

חששא מיהת דהאי חששא שייך אפי׳ בסתס וכמ״ש,
ונמצא לבגנ״ד לא פליג מידי תנא דברייתא עס תנא

דממני׳ דלכ״ע איכא משוס גנ״ד בין במכר ובין
במתנה בין בגיד ,ומיהו דווקא במפרש אבל בסתם

בכל גוונא שרי ולא צריכי׳ השתא למימר דשמואל
כמין מכר הוא ,וניחא נמי הא דקאמר ואב״ע משוס
דקגניב לי׳ לדעתי׳ וכדשמואל ולא מייתי מהאי

ברייתא דקתני בהדיא א׳ מפני שמתעהו משום דהוי

פיר״ת לגמרי ,וי״ל דק״ל דא״כ ליפלוגי גבי גיד
גופא בין סתם למפרש כמו שהקשו החוס׳ לשיטת
ר״ת ,וכן קשה נמי ליפלוג גבי מכירת נבילות

וטריפות גופא ,לפיכך הכריח רש״י ז״ל דהאי חששא

דשמא ימכרנה שייך אפי׳ בסתם והאי חששא דגנ״ד
ליכא אלא במפרש ,ושוב ניחא דמנא תני לאשכוחי
דשרי לגמרי וזה לא מצי לאשכוחי כי אם במתנה אבל
במכר אי אפשר להמצא שיהי׳ מומר דאף בסתמא

דליכא גג״ד מ׳׳מ אסור משוס אידך חששא דשמא
ימכרנה כו׳ והדר תני דמשכחת לאסור משוס הנך

תרתי חששות וזה נמי לא מצי לאשכוחי זולת במתנה

דבמכר נמי אע״ג דמשכחת איסורא משוס גניבת
דעת מ״מ לא (מיסתר) [מיתסר] משום שמא יתננה
לו בפני ישראל וזה נכון.

מצינו לחלק בין מכר למתנה אבל מדשמואל מוכח

שפיר דאפילו במתנה אסור ,וכן מצאתי אח״כ בחי׳
הריטב״א דלכך מייתי מדשמואל .וא״ת והיכי מצינו

לפרש כן בדעתו של רש״י ז״ל והרי הוא כתב בהאי
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ודע

שרבותינו בעלי התוס׳ ז״ל [צד ,ב ד״ה אמר]
השיגו על רש״י דמי דחקו לומר דהתנא

דבריימא פליג אתנא דמתני׳ לימא דתנא דבריי׳

וכן הק׳ ותי׳ בתפארת יעקב צ״ד ב׳ בגם׳ ד״ה אינהו.
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קמוקי לממני׳ בטעמא קמא דאיירי במקום שמכריזין

לפמ״ש הוא ז״ל דהתנא דמתני׳ לא פליג אתנא

אבל במקום שאין מכריזין שרי וליכא למימוש למידי,

דברייחא ,אבל לפמ״ש רש״י להדיא דהתנא דממני׳

ובעניי נראה דלא הוי ניחא (להו) [ליה] לפרש כן

פליג כוותי׳ ודאי נקטינן זוהו שיטה ראשונה.

דא״כ מנא לי׳ להני לישני דלעיל לומר דאף במקום

שאין מכריזין אסור לשלוח ממיכה משוס שמא ימננה
לו בפני ישראל ,ובודאי יצטרך לומר דאליבי׳ פליג

חנא דממני׳ עם תנא דברייתא ,ומדוע לא אסתגי

בקמיימא דאיירי במקום שמכריזין וחחוכה דנכרי
מידע ידעי ,ודוחק לומר דלעיל בהני לישנא לא הוי

ידע מהברייתא ,ועוד דא״כ הו״ל למלמודא להקשות

על האי לישנא דמשני במקום שאין מכריזין וגזירה
שמא ימננה בפני ישראל מברייתא זה דממיר בירן

•חתוכה ,וממוך כ״ז נראה לרש״י דממני׳ ודאי התירא
דשלמה אתי׳ לאשמועי׳ ולא איסורא דחמוכה דאל״כ

הו״ל לתנא למימר כך לא ישלח ירך חתוכה וכמו
שהק׳ באמת הרא״ה בב״ה [בית שני סוף שער ה׳],

אלא דמתני׳ אין כוונתה לאשמועי׳ איסורא דחתוכה
אלא עיקר כוונתה לאשמועי׳ דג״ה מותר בהנאה
וכמ״ש

שם

הרשב״א

במה״ב

יע״ש,28

והוצרך

לאשמועי׳ נמי מפני שמקומה ניכר דאי לא״ה נהי

דשרי בהנאה מ״מ מיתסר מטעם אחר וכדאוקמנא,
ואי אמרת דבמקוס שאין מכריזין מותר לא הו״ל
למיתני כלל מפני שמקומה ניכר ואז ממילא נוקיס

לה במקום שאין מכריזין ,א״ו התנא לא מצא היתר
^אחר זולת זה שמקומה ניכר ,והכי דייק נמי לישנא

דתלמודא דמתחלה קאמר ואב״ע במקום שמכריזין
ואב״ע במקום שאין מכריזין והדר מפרש להו אלמא
דחד שנויא הוא דלעולס אסור בין מקום שמכריזין

השטה השני׳

הוא דעת רבותינו בעלי המוס׳
ז״ל ,שהם פי׳ דתנא דמתני׳ לא

פליג אתנא דבריימא אלא תנא דממני׳ מיירי במקום

שמכריזין ותנא דברייתא מיירי במקום שאין מכריזין

ולפיכך שרי לשלוח ירך חתוכה ולא גזר שמא יתננה

בפני ישראל וכשנויא קמא של ואב״ע ,ואף דגזר
למכור נבילות וטריפות בסתם אף במקום שאין

מכריזין היינו דווקא במכירת טבח באיטלז אבל
במתנה שהוא בביתו לא ,וגס משוס גנ״ד סובר

דליתא אלא במכירה אבל לא במתנה ,ולפי דבריהם
קימ״ל דבמקום שאין מכריזין מומר לשלוח ירך
חתוכה לנכרי ואף שאומר לו כשרה ומנוקרת הוא,

ונמצא חולקים על רש״י ז״ל בתרתי דאליבי׳ אסור זה
מפני ב׳ דברים א׳ משוס גנ״ד וא׳ משום שמא יחזור

וימכרנה לישראל ,ואפשר

עוד דפליג נמי

בהא

דלדעת רש״י בסתמא ליכא גנ״ד ואליבי׳ דהתוס׳

איכא ,והמרש״א ז״ל הקשה דא״כ מדוע קמפליג בין

גיד הנשה לנבילוח וטריפות ליפלוג ולחני גבי ירך
גופא ומפני ב׳ דברים אין מוכרין ירך חתוכה לנכרי

א׳ מפני שמתעהו וא׳ שמא יחזור וימכרנה בפני
ישראל דגבי מכירה שהוא באטלז חיישי׳ שמא יחזור

וימכרנה בפני ישראל וכמו שהקשו המוס׳ לר״ת ז״ל

שאביא בסמוך ולמה לא הקשו ג״כ כן עכ״ד.

ולדעתי

העני׳ נראה ליישב קושי׳ זאת עפי״מ

ובין מקום שאין מכריזין וע״כ ממני׳ דלא כתנא

שביאר הריטב״א טעמא דחיישי׳ גבי גיד

דברייתא .ולענין דינא לשיטות רש״י ז״ל קימ״ל

לגנ״ד דאלמא דיוהר הוה שוה להנכרי שלא בגידה

כמתני׳ דחמוכה אסור בין במקום שמכריזין והכריזו

מעם גידה ,והרי בפסחים [כב ,א] איפכא משמע

או לא ובין במקום שאין מכריזין וכהני לישני דלעיל,

דאמרי׳ החס דלמ״ד ג״ה אסור בהנאה אסור לשלוח

ואעפ״י דלפי השקלא וטרי׳ הנאמר על הברייתא

ירך חתוכה לנכרי שגיד הנשה בתוכו ,ופי׳ הריטב״א

לכולהו אמוראי שרי במקום שאין מכריזין או ביום

דאפי׳ ששוה אצל הנכרי יומר כשהוא בגידה מ׳׳מ

שהכריזו ,מ״מ אינהו טעמא דתנא דברייתא קמפרשי

איכא גנ״ד בחתוכה משוס דהנכרי סבור שישראל זה

ולהו לא סבירא להו כיון דתנא דמתני׳ פליג עלוהי,

אוהבו מאוד מאחר שטרח ליטול הימנה ג״ה עד

הן אמת שהרשב״א ז״ל (במה״א) [במוה״ב] כתב

שיהי׳ ראוי לו ונתנה לו במתנה ונמצא שמחזיק לו

דלשיטות רש״י קימ״ל כשנויא דרב אשי זה הוא

טובה חנם ,וזוהו נמי כוונת רש״י בד״ה משום

 28דף ס״ב ע״ב.

תרומת הכרי הלר ,יהודה בן יוסף הכהן עמוד מס 131הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תרומת

הכרי

סימן רכח

קיז

דקגניב לי׳ וכו׳ ע״ש ,29ועפי״ז נראה לי דבר חדש

דחיישי׳ דילמא אתי ישראל זה למיזטן מיני' דנכרי,

דבמכר ל״ש גבי גיד גנ״ד דדרקא גבי טריפה שייך

וכ״כ הטור ביו״ד סי׳ קי״ז והטו״ז שם [בסוף הסי׳]
תמה עליו וקושיתו לק״מ ויתבאר בסמוך 30אי״ה.

שפיר גנ״ד שהטרפה אף גבי נכרי אינו שוה כמו
כשרה משוס דאימאס כמ״ש הרשב״א ,משא״כ גבי

גיד דאדרבה אצל הנכרי הוא שוה יותר עם גידה
ולגבי ישראל לחודא הוא דשוה יותר כשהוא מנוקרת

השיטה השלישית

הוא שיטת ר״ת ז״ל ,שמחלק

בין

סתם

למפרש

דכל

בסתמא ליכא משוס גנ״ד ולא משוס שמא ימכרנה

לא שייך גנ״ד ,והכא ל״ש לומר כמ״ש הריטב״א
בפני ישראל משוס דלא אתי׳ ישראל למיזבן מיני׳
’”״ Wי^־מאמר שלא שמע מהמינרה לו שכשרה ,אבל במפרש
ל
דמחזייז\י
שנותן לו הירך הוא בשביל שאוהבו וא״כ כשנותן לו

חתוכה חיבה יתירה נודעת לו שישראל זה אינו חושש
לטרחתו עבורו והטובה שמחזיק לו הנכרי בשביל חבה

זו הוא טובת חנס ,משא״כ גט מטרה דאין סברא
•לומר שהנכרי יחזיק לו טובה מפני שלא חשש
לטרחתו דמימר אמר זוזי הוא דמקרקשי׳ לי ,,וסברא
זו ברורה בעיני ,והשתא אתי שפיר דברישא אשמועי׳

דהשולח ירך לחטרו צריך ליטול הימנה ג״ה ובנכרי
א״צ והדר תני דבטריפות ומכירה אסור משום ב׳

דברים וזה ל״ה מצי למיתני גט ירך גופא בד״א
בנותן אבל למכור אסור משוס ב׳ דברים דבמכר לא
שייך גנ״ד גט ירך וכמ״ש וגט נטלה וטריפה

דמותר לימן במתנה לא איצטרך למימני דמרישא
שמעי׳ מדשרי טרך חתוכה מינה שמעי׳ דאין גנ״ד

גט ממנה דאי הוה אסור הי׳ שייך גנ״ד גס גט גיד
כיון שהוא במתנה וסבור זה שישראל אוהבו מאוד

^וכדכמיבנא וגם שמעי׳ נמי דלא חיישי׳ לשמא יתננה

בפני ישראל גט מתנה ,משא״כ לפיר״ת הקשו שפיר
דאליט׳ איכא במתנה גנ״ד והוא מחלק טן סתם
למפרש וכן גזרי׳ במתנה נמי שמא יתננה בפני

לו שכשרה הוא או מנוקרת 31אז אסור משוס גנ״ד

ומשוס שמא ימכרנה בפני ישראל דאז אמי ישראל זה
הרואה למיקני׳ מיני׳ כיון ששמע ממנו שכשרה הוא

ואפי׳ אס מותר לגנוב דעתו של עכו״ס לא אסיק
אדעתי׳ דלהטעמו נמכווין ,והא דדייק מדאיקפד

שמואל דאסור לגנוב דעתו של עכו״ס יודע הי׳
שבצינעה נתן לו ולא הי׳ לו ליחוש שמא ראה ישראל

אחר ,ומתני׳ דקאסר ירך חתוכה מיירי בפריש לו
שהוא כשרה

במקום שאין מכריזין משוס הנך תרתי ,וברייתא
דקתני ובנכרי טן שלימה טן חתוכה א״צ ליטול

הימנה ג״ה מיירי שנותן לו סתמא דאז ליכא משוס

גנ״ד ולא משוס שמא יחננה בפני ישראל עכ״ד
פיר״ת ז״ל שהובא בתוס׳ ,וכן הובא (במה״א)

[בתוה״ב שס בית שני סוף שער ה׳] בתוספת טאור

קצת ע״ש ,32ולפי״ז כולהו אמוראי אית להו לישני
דלעיל ,למדין מיהו מדברי ר״ת ג״כ דהטעס דחיישי׳
כשמכרה או נתנה לו בפני ישראל משוס דמימר אמר

אי אימא דטריפה לא הוי מכרה לו מחזקת כשרה
ואף אי מותר לגנוב דעתו של עכו״ס.

ישראל שפיר הקשו דא״כ ליפלוג וליתני גט ירך
גופא דבמפרש אסור משוס ב׳ דברים וזה כפתור

ופרח ואס שהמוס׳ ז״ל לא כיוונו אליו ,ודע שאפי׳

ומנוקרת ולפיכך

שפיר אסור אף

ודע

שמה שכתב ר״ת ז״ל דאפי׳ אי מותר לגנוב

דעתו,

[מ״מ]

ישראל

לא

אסיק

אדעתי׳

לדעת המוס׳ הללו דבממנה לא גזרי׳ שמא יתננה

דלהטעתו נתכוין ,צריך טאור דמי דחקו לפרש כך

בפני ישראל היינו דווקא שלא בפני ישראל דבמטרה

ומשום זה הקשה לו מהא דשמואל והוצרך לומר

אפי׳ שלא בפני ישראל אסור גזירה שמא ימכרנה

דיודע הי׳ כו׳ ,ומדוע לא סי׳ כמ״ש התוס׳ לעיל

בפני ישראל ובמתנה לא גזרי׳ כן כיון שהוא בטמו,

[צד ,א] בד״ה טריפה הוי שכתבו וז״ל וא״ת לעולם

אבל בפני ישראל ממש אסור גס במתנה משום

אימא לך דמותר לגנוב דעת עכו״ס ואיקסד משוס

וע״ע בצל״ח חולין צ״ד סוף ע״א.
להלן בסוף הסי׳ ד״ה והוי יודע.
לשוז התוס׳ דאומר הישראל לעכו״ם שהיא מנוקדת.

והרא״ש כ׳ שהיא כשירה ומנוקדת ,וע״ש במעדני יו״ט אות ת׳.
[ 32שם דף ס״ג ע״א].
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דאמר לי׳ לנכרי שחוטה הוא ואיכא למיגזר שמא

ז״ל דשם גבי נבילות וטריפות איכא טעמא אוחרא

יחננה בפני ישראל וחירצו דמ׳׳מ איכא למידק דגנ״ד

והוא מה שנראה מדברי המוס׳ ז״ל דכיון לאסור

אסור דאי לא ליכא למיחוש שמא יקנה ממנו ישראל

לגנוב דעח נכרי יסמוך ישראל הרואה שודאי כשרה

דהא יחוש דלגנוב דעתו אומר כן ע׳׳כ ,אלמא עיקר

הוא דאל״כ לא הי׳ גונב דעחו ,וכ״כ שם הרא״ה

הטעם דחיישי׳ לישראל הרואה שיקנה אוחו מהנכרי

להדיא גבי נבילות וטריפות יע״ש ,והא לקחני ומפני

משוס לסבר אי אימא דטרפה הוא לא הי׳ גונב

ב׳ דברים אין מוכרין נבילות וטריפות כו׳ כלומר

דעחו כיון לאסור הוא ,ומי הכריח לר״ח שלא לפרש

מפני ב׳ תקלות שיבוא עי״ז הא׳ לגונב דעתו והשנית

ג״כ הכי ,וכבר עמד ע״ז הרב מוהרש״א ז״ל יע״ש

שיבוא מכשול לישראל הרואה ,משא״כ לעיל גבי ירך

מה שפי׳ בו ,ועירוב פרשיוח אני רואה בו שעירבב

אי אפשר לפרש הכי מדקאמר ואבע״א משמע דאין

טעמו של רש״י עם טעמו של התוס׳ ז״ל ולפי

מי׳ האחד זקוק להשני ,ולכן הוצרך הרא״ה לומר

האמת אין זיווגם עולה יפה ומפני יראח האריכוח

דחיישי׳ לישראל הרואה שיודע שכשרה הוא וז״ב

לא הבאתי דבריו ולא השגמי עליו .והנראה בעיני

בכוונת הרא״ה ,וכ״ז לפי שיטת רש״י והתוס׳ ז״ל

•בישוב דבר זה עפי״מ שיש לעמול עוד בדבריהם

לאין מחלקים בין סתם למפרש ,משא״כ לר״ת שהוא

במ״ש בד״ה טריפה ,דאי מותר לגנוב דעתו לא

מחלק בין סתם למפרש דלא חיישי׳ שיקנה אומו

יקנה ישראל דיחוש דלגנ״ד אומר כן ,והרי הכא בהני

ישראל הרואה אלא במפרש והני לישני דלעיל נמי

לישני דאתאמרי על מתני׳ קאמר ואבע״א מקום

במפרש מיירי הדרא הקושי׳ לדוכתא למ״ט חיישי׳

שאין מכריזין וגזירה שמא יחננה בפני ישראל והרי

לעיל גבי ירך שיקנה אותו ישראל הרואה ועדיין לא

הכא עדיין^״לא אסיק אדעתי׳ מגנ״ד דיהי׳ אסור

ידענו מגנ״ד לאסור בנכרי דאין לומר משוס דחיישי׳

בנכרי לבשנויא בחרא הוא דחידש כן וא״כ למה נחוש

לישראל היודע שכשרה הוא לא׳׳כ אפי׳ בסתם ראוי

שמא יקנה ממנו ישראל והרי יחוש דלגנוב דעחו

לחוש כן דבזה אין הפרש בין סתם למפרש כיון

אומר כן ,ואעפ״י שלפי מ״ש שם הרב מוהרש״א

שהישראל הרואה אינו סומך על ישראל המוכר אלא

ז״ל נתישב גס זאת כבר הודעתי שדבריו לא ישרו

שמעצמו יודע שכשרה אלא ע״כ ר״ת לא חייש

בעיני דלדבריו יהי׳ חמור סתם ממפרש יע״ש וזה

לישראל היודע וא״כ שפיר מוכח לאפי׳ אי גנ״ד

כלפי לאיי ,33ע״כ נ״ל עפי״מ שראיתי להרא״ה

מותר חיישי׳ שיקנה אותו ישראל הרואה דלא אסיק

ץ^בבה״ב בהלחמו עם הרשב״א שפי׳ דהא דחיישי׳
שמא יחננה בפני ישראל הכא גבי ירך הוא דחיישי׳

אך מ״ש ר״ת דהא דלייק מדאיקפד שמואל דיודע

שמע יחננה לו בפני ישראל היודע שכשרה הוא וכיון

הי׳ שבצנעה נתן לו ולא ראה ישראל אחר,

דחחיכה יחזור ויקחנה ממנו בחזקת מנוקרת וכ״כ

תמהני וכי בצנעה מאי הוי והא אמרי׳ גזירה שמא

הט״ז נס״ק ה׳] והפרישה [אוח כ״ג] ביו״ד סי׳

ימננה או ימכרנה בפני ישראל אלמא דאפי׳ שלא

ס״ה מסברא דנפשי׳ יעש״ה ,והפרישה הוסיף ביאר

בפניו אסור משוס גזירה דילמא יתן לו פעם אחרת

דאוחו ישראל הרואה יראה לישראל המוכר שיבשל

בפני ישראל וא״כ מאי מהני לי׳ מקום צנעה והא כל

מהבשר ההוא ,והרשב״א במה״ב השיג עליו דהרי

שלא בפני ישראל הוי כמקום צנעה לענין זה שלא

גבי נבילות וטריפות נמי גזרי׳ כן וכדאוקי ר״א

יראה ישראל ואפ״ה אסור ,34והי׳ נראה בעיני

למציעתא אף במקום שאין מכריזין ושם ל״ש האי

להסכימו עם דעתו של הרא״ה בב״ה נשם] דף ס׳35

טעמא שימכרנה בפני ישראל היודע שכשרה הוא

וז״ל ומיסתבר לי דכי אמרי׳ מעיקרא חתוכה לא

דהאיך יכול לידע שכשרה הוא כיון דבאמת הוא

גזירה שמא יתננה בפני ישראל לאו דוקא דמיתסר

טרפה ,ולדעתי העני׳ אין מזה השגה על הרא״ה

לעולם משוס האי טעמא כמו גזירה דעלמא אלא

33
.

אדעתי׳ דלהטעחו נתכוין וזה נכון.

34

רע״ע בתפארת יעקב צ״ד א׳ בתוד״ה טריפה.
וכה״ק בדברי חמודות אות פ״א וע״ש שב׳ עפ״י ד׳ הרשב״א

דלא קי״ל כהך גזירה [והביאו רבינו להלן בשיטה ד׳ וה׳].
 35בהוע׳ מכוז התלמוד הישראלי .ס״ג ע״א,
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תרומת

הכרי

סימן רכח

קיט

משוס

לכמקוס שמכריזין והכריזו לא שייך לגזרה שמא

למחוכה זימנין דנסיק מיני׳ חורכא כיון שנתנה לו

יתננה כפני ישראל מ״מ ליתסר מיהת מלמא לגניכת

נפני ישראל הלכך מחני׳ שפיר קחני לשלמה מומר

לעת ,לפיכך כתנ למקום שמכריזין והכריזו אפי׳

לעולם וחתוכה מסתמא לא לשלר לי׳ דילמא יראה

גנ״ל ליכא להנכרי כעצמו מחזיק אותה כטרפה כיון

אוחו ישראל וסטר שהוא מנוקרת הא אס הי׳ נזהר

להכריזו ויולע שלא ניטל גילה ואף שהוא חתוכה,

נהם הנותן או הזהירו שלא לימן אותה כפני ישראל

ואני מסתפק כלעת הרמכ״ן ז״ל אי סוכר לכמקוס

מומר כל היכי׳ דליכא משוס גנ״ד וזו שיטה מחוורח

שמכריזין והכריזו אז מותר למכור טרסות וליתן להם

ומישרת הכל ומאירה כמרגליות עכ״ל .ועליין קשה

אפי׳ כמפרש

הלכר שמן כל הפוסקי׳ משמע דלדעת ר״ת כל

ימכרנה כפני ישראל להלכר ילוע שכל שמוכרים

שמפרש איסור ממש יש לימן או למכור אפי׳ שלא

ונותני׳ טרפות הם ומימר אמר ישראל השומע

כפני ישראל ,ואפשר עול לומר שההפרש שכין צנעה

שקורי קמשקר וכן ליכא נמי גנ״ל אצל הנכרי להוא

לפרהסיא הוא שכצנעה הוא מקום שאין רגילין

גופא יולע שמשקר ולא מאמין לו ,או דילמא מסתגי

•אנשים לנוא שם כלל ופהרסיה הוא מקום שרגילין

טעמא להתיר כסתם אכל כמפרש אסור משוס הנך

ה״ר!

ממני׳

לחני

התירא

לחול

נשלמה

אנשים לכוא כו ושם הוא לאסור אפי׳ שלא כפני
ישראל שמא ינוא ישראל ויקנה אומה ממנו או שמא

יתן לו פעם אחרת כאותו מקום וכאותו פעם יהי׳
שם ישראל ,ועדיין יש לעיין נזה ומה אעשה שלא
^וצר החכמה!

י

י

מצאתי מי שיתעורר כזה.

תרמי והכי מיסתכר כאמת יותר.

והוי

יולע שהרשכ״א (כמה״א) נכתוה״כ שם טח
שני סוף שער ה׳] השיג על הרמכ״ן וכמכ

שאין לכריו נכונים ככאן ,ועיקר קושימו להאיך

אפשר לרכא יהי׳ סוכר לגזרי׳ שלא כפני ישראל אטו
ז״ל.

כפני ישראל ,והרי רכא הוא לאמר כע״א [ע״ז סה,

שסוכר לאטי ורכ אשי ולאי

כ] גט האי חיטי לנפל עלי׳ חכיתא לחמרא לשריא

לא מצי אתי׳ כהני לישני דלעיל להם מוקי להרישא

לזכוני לנכרים ואותט׳ עלי׳ מהא לחנן כגל שאנל כו

לכרייחא כמקום שאין מכריזין ולפי הני לישני דלעיל

כלאים ה״ז לא ימכרנו לישראל ואמרי׳ הלר שרי׳

אף כמקום שאין מכריזין אסור לשלות ירך חתוכה,

רכא למיטתי׳ ולמיסי׳ ולזכוני שלא כפני ישראל,

אכל_רכא למוקי לכולא כרייתא כמקום שמכריזין

אלמא רכא לא גזר שלא כפני ישראל אטו כפני

ומציעתא כשלא הכריזו מצי אמי׳ שפיר אפי׳ להני

ישראל ,36ואמת כי זו הקושי' לא על הרמכ״ן לכדו

לישני דלעיל ללוקא כמקום שאין מכריזין שייך למיסר

קשי׳ כי על כל השיטות שהכאתי עד הגה ,להא

מהנך טעמי דלעיל אכל כמקום שמכריזין והוכרזו

לדכרי כולם אסור למכור כמפרש וכתזקת כשרה אפי׳

לא ,וז״ל לכמקוס שמכריזין והוכרזו הלכר ילוע שכל

שלא כפני ישראל ומימרא זו לרכא להשוכר הוא

שמוכרים ונותנים לנכרי נטלות וטריפות הס ואין

הלכה פסוקה כפי כל והאי עוכלא הוי נמי כמפרש

ישראל נוטל ג״ה מן נטלות וטריפות וכיון דסוגין

לאין לישראל לאסוקי אלעמי׳ לנפל עלי׳ חמרא,

כהני לישני כאוקמתא לרכא הכי קימ״ל וזוהו טעמו

וראיתי להרא״ה שם שתי׳ קושי׳ זו נאמרו לשאני

של הרכ אלפסי שהטא הנך תרתי לישגי דלעיל עכ״ל,

התם שהוא הפסל מרוכה ,והרשכ״א כמ״ה השיג

ונמצא לפי״ז אינו שוה ממש מקום שאין מכריזין

עליו מה יעשה כשור פטום שנטרפה או שנפל על

ומקום שמכריזין למקום שאין מכריזין אפי׳ שלא

מעט חיטים יע״ש ,ואני ממה על הרא״ה וגס על

כפני ישראל אסור אלא גאומר לו שטרפה הוא

הרשב״א ז״ל שלא השיגו דכי הוי הפסד מרוכה מאי

ומקום שמכריזין גם כסתם שרי וזה ללא כמ״ש

יהני הרי יש תקנה אחרת שיאמר להנכרי דנסל עלי׳

כפתח לכרינו לשוין הס ,וזה שכתכ הרמכ״ן להא אין
ישראל נוטל ג״ה מנטלות וטריפות ,כוונתו לנהי

חכיתא דחמרא דנכה״ג ודאי שרי משוס דלא אתי אז

השיטה הרביעית

<

שכשרה אפ״ה

לא

חיישי׳

לשמא

36

הוא

לעת

הרמכ״ן

ישראל הרואה למזכין מיני׳ וכמו שהכאתי לעיל

וכה״ק הרשב״א גם בחידו׳ צ״ד א׳,
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קב

תרומת

סימן רכח

מרש״י ד״ה טרפה יעש״ה ולמה המירו רבא לזבוני

שני סוף שער ה׳] ,38ושטה זו שוה לכל ענין דינא

שלא בפני ישראל ובשמם ולא גזר שמא ימכרנה בפני

לשיטת ר״ת זולת בדבר א׳ והוא דלדעת ר״ת כל

ישראל ,ע״כ נראה לי דשאני החם בעובדא דחיטי

שמפרש אסור אפי׳ שלא בפני ישראל משוס גזירה

דהוא מלחא דלא שכיחא ולא גזרו בהו וכדאמרי׳

שמא כו׳ ולדעת הרשב״א ז״ל לא גזרי׳ כלל האי

בעלמא מלמא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ,משא״כ

גזירה אבל בפני ישראל וכמפרש אסור בין במכר ובין

מפני

שני דברים כו׳

נבילות וטריפומ דשכיחי טובא ,37עוד אפשר לומר

במתנה כמו

דדוקא בנבלות וטרפות גזרי׳ משוס דאי שרימ לי׳

ונסתמא שרי בין במכר ובין במתנה אפי׳ בפני ישראל

לזבוני שלא בפני ישראל אתי למזבין אפי׳ בפני ישראל

ולא חיישי׳ שיקנה אותה כמו לדעת ר״ת ז״ל וכ״כ

ולא יחוש שישראל זה הרואה יבוא לקנותו כיון

שם הרשב״א בסתמא דמילתא יע״ש.

דמקוס שאין מכריזין הוא ושם אין לוקחין בשר
מנכרי ובשביל שמכרה לו הישראל אין ראי׳ דכשרה
הוא וכמה טרחו קמאי לחתור הישר לישראל הרואה

0

ה לקנותה וכמ״ש לעיל ,משא׳׳כ בעובדא דהתם אף
אם שרית לי׳ לזבוני שלא בפני ישראל לא אתי לזבוני
בפני ישראל דיחוש בודאי דילמא יבא ישראל זה

לקנותה דאין לישראל הרואה לחוש דילמא נפל עלי׳
דבר איסור וגס זה נכון ,ובהמון יתבאר עוד תירוץ

"לקושי' זו עפ״י דעת הרא״ה זצ״ל.

השיטה החמישית

ולפי

לדעת ר״ת

מ״ש לעיל [בשיטה הג׳ ד״ה אן] דהרב ר״ת
יהא סובר כדעת הרא״ה בב״ה דאף דגרס

גזירה שמא יתננה בפני ישראל אפ״ה אס נזהר

הנותן למת לו שלא בפני ישראל שרי וכמ״ש לעיל
לשונו ,יהא הר״ת שוה לדינא עם הרשב״א בכל דבר,

ואתי׳ נמי אליבא דר״ת והרא״ה האי עובדא דרבא

דשרי לזבוני שלא בפני ישראל ,ואני תמה על הרא״ה

ז״ל מאי דחקו קושי׳ הרשב״א מהאי דרבא עד
שהוצרך לומר משום דהפסד מרובה ,והרי לדבריו כל
שנזהר הנותן לתת או למכור שלא בפני ישראל מותר

הוא שיטת הרשב״א .שהוא
ז״ל מסכים לכולהו אמוראי

וכמו שהבאתי לעיל וא״כ ממילא לא קשה כלום

להני לישני דלעיל דקאמר משוס גניבת דעת ומחלק

דנזהר הי׳ למכור שלא בפני ישראל .וסברתו זו של

לעגין גנ״ד בין סתם למפרש וע״ד שחילקו רש״י

הרא״ה נבונה בעיני מאוד ויש לי להביא ראי׳ עלי׳

ור״ת בזה ,אבל אינו מסכים אותם עם האי לישני

שהרי לדעת התוס׳ והר״ת הנך מרמי דגג״ד ושמא

_דקאמר לעיל משוס גזירה שמא יתננה בפני ישראל

ימכרנה מישך שייכי אהדדי ואי אפשר להמצא הך

דלימא כלל להאי חששא ,ובדרב אשי גרס ומציעתא

חששא דשמא ימכרנה בלא חששא דג״ד דהרי לדעת

בשמכרה לו בפני ישראל ,והכי מפרש דהני לישגא

התוס׳ במתנה דליכא גנ״ד לא חיישי׳ נמי לשמא

דלעיל דקאמר ואבע״א במקום שאין מכריזין וגזירה

ימכרנה וכן לדעת הר״ת בסתם וא״כ האיך אפשר

כו׳ ואבע״א כו׳ מדלא קאמר אי נמי משוס דקגניב

לומר דהך גזירה הוא כגזירה דעלמא דחכמיס עשו

לדעתי׳ אלא ה״ק לעולם במקום שאין מכריזין

סייג ואסרו הא אטו הא והלא למה להו למיסר שלא

ולשמא יתננה בפגי ישראל לא חיישי׳ דלא גזרי׳ שלא

בפני ישראל אטו בפגי ישראל והלא אסור בלא״ה

בפגי ישראל אטו בפני ישראל וכמו דלא גזר רבא

שלא בפני ישראל משוס גנ״ד ,א״ו הנכון הוא כמ״ש

בהשוכר בהני חיטי וכמ״ש לעיל ולא אמרו חתוכה

הרא״ה דה״ק דראוי לו לישראל שלא יתן לו דילמא

לא אלא משוס דקגניב לי׳ לדעתי׳ כו׳ ,ועפי״ז מתרץ

יבוא לידי מכשול שיראה הישראל והא דקאמר שמא

הרשב״א קושי׳ התוס׳ בד״ה טריפה כו׳ שהבאתי

יחננה או ימכרנה אינו קאי על הנתינה או על

דהיכי דייק מדשמואל דאסור לגנוב דעת דילמא

המכירה אחרח שיהי׳ אחר פעם הזאת אלא בלומר

איקפד משוס גזירה כו׳ אלא משוס דהאי גזירה

דראוי לו לחוש דילמא בפעם ההוא עצמו יהי׳ בפני

אידחה מעיקרה ולית לן כלל ולא מיתסר אלא משוס

ישראל ויבוא לידי מכשול כנ״ל נכון ,וא״ת והרי

גנ״ד כן למדתי מתוך דבריו (בתה"א) [בתוה״ב בית

מדברי רש״י ודאי משמע דאפי׳ שלא בפני ישראל

 37וע״ע בחת״ס חוליז צ״ד א׳.

 38וס״ב ע״אז וכ״ה ברשב״א בחידו׳ צ״ד א׳.
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קכא

ממש ודאי אסור נמי משום גזירה שהרי רש״י כתב

כשאין מודיע השולח ירך לכותי והוא נזהר מאיסור

לחלק בין מכר למהנה וזה דוקא שלא בפני ישראל

גנ״ד הבריות אעפ״י שהוא חתוכה אין צריך ליטול

דבקני^ראל גם במחנה אסור כמ״ש לעיל ,וי״ל

הימנה ג״ה שטון שהודיעו ולא רצה להטעותו אס

דלרש״־יא״ש לפי מה שפרשחי לעיל בדעחו דגנ״ד

ראה ישראל אחר שנמנה לו הרי שמע שלא נטל גידה

ליכא אלא במפרש וחששא דשמא ימכרנה אימא אפי׳ ”®“"ואין לחוש עליו ותנא מתני׳ דקאסר לשלוח ירך
בסתמא ואיכא למימר דגזירה דרבנן הוא ונפ״מ

חתוכה לכותי כשמתעהו

בסתמא דגנ״ד ליכא ,וכן נמי י״ל לשיטת המוס׳ לפי

דבריימא דקמני מפני ב׳ דברים אין מוכרין נבילות

מה שצדדתי לעיל דסברי בזה כרש״י ,משא״כ לר״ת

וטריפות לנכרי א׳ מפני שמתעהו וא׳ שמא יחזור

קשה אס נאמר שאינו סובר כהרא״ה ז״ל ודוחק

וימכרנה לישראל הא בלא״ה לא סגיא כלומר שאין

גדול לומר דנפ״מ בהאי גזירה לשאר איסורין דליכא

לחוש למטרתה לישראל אלא במקום שמתעהו עכ״ד.

בהם גנ״ד.

נמצא שטעה זו סוברת דהנך תרתי גנ״ד וחששא

^והן בחידושי הריטב״א לחולין ראיחי בענין זה דבר
חדש יפה אף נעים ,שהוא גורס נמי כגירסח

הרשב״א בדרב אשי כשמכרה לו בפני ישראל אלא
שפי׳ בזה דוקא במכירה ומשוס מקנח המוכרין אבל

במתנה אפי׳ שלא בפני ישראל אסור גזירה שמא כו׳
וכדאיחא במתני׳ לפוס שינוי׳ דלעיל ורבא דשרי

לזבוני חיטים דנפל עלייהו חביתא דחמרא משוס
מקנח מוכרין הוא ועובדא דשמואל דיהיב שמעי׳

תרנגולת טריפה במר שחוטה מכר הי׳

דשכר

מעברא יהיב לי׳ ולכן דייק שפיר מדאיקפד שמואל
דאסור לגנוב דעח הבריות דאין לומר דאיקפד משוס

שמא יחננה דבמכר לא גזרו משוס תקנח מוכרין
עכ״ד ביתר ביאור קצת ,והן נמצא לפ״ז הוא מחולק

~עס רבותינו בעלי המוס׳ ז״ל מקצה אל הקצה
שלדעמס במחנה הוא דאסור בפני ישראל ושלא בפני

ישראל מותר ובמכר לעולם אסור ולדעת הריטב״א
הוא בהיפוך במכר הוא דאסור בפני ישראל ושלא

בפני ישראל שרי ובמתנה לעולם הוא אסור.

השיטה השישית

ואין

מודיעו ומציעתא

דשמא יחננה וימכרנה שייך טן במכר טן בסתם טן

במתנה טן במפרש ולא הותר אלא במודיעו שהיא
טטפה או שלא ניטל גידה דאז שרי לכ״ע.

השיטה השביעית

הוא דעת הרמב״ס שהבאתי
בפתח דברינו .הוא המקיל

יומר מכולם לפי דעתי אעפ״י שדבריו באו סתומים,

וז״ל בפ״ח ממ״א [הי״ד] אחר שכתב שגיד הנשה

מותר בהנאה לפיכך מותר לאדם לשלוח לעכו״ם ירך
שגיד הנשה בתוכו ונותן הירך שלמה בפני ישראל

ואין חוששין שמא יאכל ממנה ישראל זה קודם שינטל
גידה שהרי מקומה ניכר לפיכך אם הי׳ חמוכה לא
ימננה לעכו״ם בפני ישראל שמא יאכל ממנה ישראל

עכ״ל ,והה״מ כתב שהולך בשיטת ההלכות שפסק

להני לישני דלעיל ,והרב לח״מ הקשה עליו דא״כ
הוה לי׳ למימר אף שלא בפני ישראל משוס גזירה

שמא כו׳ ,וחו דא״כ הו״ל למימר נמי דאסור משום
גנ״ד ,ומיהו לזה יש לומר דהרמב״ם נקיט עיקר

הטעם עכ״ד הלח״מ ,ודבריו ממוהין דהרי מדברי

הוא דעת הרמ״ה המחמיר

הרמב״ס משמע להדיא דשלא בפני ישראל שט

יותר מכולם .וז״ל ויש מי

ואמאי ליתסר מיהו משוס גנ״ד ,והלח״מ פירש

שפירש דחנא דבריי׳ לא פליג  fotriדמתני׳ דכי

שהרמב״ס קאי בשיטת התוס׳ ז״ל דמחלקין טן מכר

קמני בבריי׳ ובכומי בין שלימה בין חתוכה א״צ ליטול

למתנה דבמתנה ליכא משוס גנ״ד ולא משוס שמא

הימנה ג״ה בשמודיעו שלא ניטל ממנה ג״ה מפני

יחננה בפני ישראל ואפ״ה בפני ישראל אסור שמא

שאסור להטעותו ואי אמרת הא דקתני כותי דומיא

יבוא לקנותה וכמ״ש לעיל ,ודבריו אין נוחין אצלי

דחבירו ואי בשמודיעו אפי׳ בשולח לחבירו ירך

דא״כ הו״ל להר״מ לאתויי הא דאין מוכרין נטלות

חתוכה צריך ליטול הימנה ג״ה והלא מודיע יש

וטריפות מפני שני דברים כו׳ ולא מצינו לו שיבוא זה

להשיב תנא מילי מילי קתני והא קמ״ל פעמים

בספרו זולת בהל׳ דיעוח שאסור למכור נטלוח

שהשולח ירך חתוכה לישראל צריך ליטול הימנה ג״ה

וטריפות במקום שחוטות משום גנ״ד ולדבריו למה
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לא כמג ג״כ שהוא אסור משו׳ שמא ימכרגה

איירי דאי לא ליכא משוס גנ״ד וא״כ לפלוג גבי ירך

דבמכירה גזרי׳ בפרט למ״ש שהוא עיקר הטעם,

גופא וליתני׳ מתני׳ בד״א בסתם אבל במפרש ובפני

ע״כ נ״ל שהרמב״ם ז״ל קגריס בדרב אשי כשמכרה

ישראל אסור משוס ב׳ דברים כו׳ וכמו שהקשו

לו בפני ישראל וכגירסח הרשב״א וכן משמע להדיא

התוס׳ לשיטת ר״ת ז״ל לפיכך הכריע דבמתנה ליכא

מדברי הרמב״ס בפי׳ המשניות שלו ,ורב אשי סובר

גנ״ד כלל ולא מצי למיתני הכין.

דלא גזרי׳ שלא בפני ישראל אטו בפני ישראל ונמצא

דהוא שוה בזה עס הרשב״א לדינא ממש ,ולפי מה
שפירשו הה״מ דהרמב״ס מיירי במפרש יע״ש,39
אלא שבגניבת דעת בענין זה הוא סובר כמו המוס׳

דליכא במתנה ,40והשתא דלשלוח ירך שהיא מתנה
מומר שלא בפני ישראל ולא חיישי׳ למידי ובהלכות
גנ״ד לא קאסר במכירה אלא משוס גנ״ד דשלא בפני

•ישראל איירי ולאשמועי׳ דבפני ישראל אסור נמי
משוס שמא יחננה לא צריך דכבר אשמועינן משולח
ירן דאפי׳ במתנה אסור בפני ישראל כן נ״ל בכוונתו.

והנה

הרא״ש ז״ל בפסקיו נסי׳ י״ז י״ח] מביא הני
תלתא לישני דאיתאמרו על המתני׳ וכתב

וז״ל ושינוי קמא עיקר דאמוראי מוקי לברייתא דתני

בה ובנכרי בין שלימה בין חתוכה א״צ שיטול הימנה

גיד הנשה במקוס שאין מכריזין ולא חיישינן במתנה
לא לגנ״ד ולא לשמא יחננה בפני ישראל ,ור״ת תי׳

דהא דחיישינן לגנ״ד ולשמא יחננה היינו דוקא
במפרש שהוא כשרה ומנוקרת אבל בסתם לא חיישי׳,

הנה הביא דעת ר״ת ודעת התוס׳ ולא הכריע ,ובנו
הריב״ה בסימן קי״ז ביו״ד כתב שמסקנת א״א

והן

ראיתי להתורת חיים שכתב שמדברי הרמב״ס
משמע דגרס בהאי לישנא דלעיל ואבע״א

במקום שאין מכריזין וכשנתנה לו בפני ישראל וכמו

שגורס הרשב״א בתירוצא דרב אשי ע״כ ,ותמהני

מאחר שראה דברי הרשב״א מדוע נדחק לבדות
גירסא חדשה מלבו ובלאו הכי נמי אתי׳ שפיר שהרי

הרשב״א גורס לעיל כגירסת כל הספרים ואפ״ה
פסק דשלא בפני ישראל מומר וכמו שהבאתי לעיל

וגם גירסא זו לא חידש הרשב״א מלבו אס לא

<|שמצאה כתובה כן במקצת ספרים כנראה מדבריו
יע״ש ,ומדברי ^רמב״ס בפ״ב מהלכות דיעות שכתב

שאסור למכור נבילה במקום שחוטה משמע דסובר
נמי כדעת רש״י ור״ת והרשב״א בזה דגנ״ד ליכא
אלא במפרש וכ״כ שם הלח״מ שזו דעת הרמב״ם,

הרא״ש

ז״ל

כר״ת,

ואולי

מפני

שמביא

דעתו

באחרונה ,אבל מה שיש מהקושי׳ בדברי הטור שבכאן
כתב שמסקנת א״א הרא״ש כר״ת ז״ל ואילו בסימן

ס״ה כתב לענין שולח ירך דאס אינה נותנה לו בפני

ישראל רשאי ליתנו לו בין שלימה בין חתוכה ,וזה
ודאי לא מצי אתי׳ כדעת ר״ת דא״כ קשה בממנ״פ

במאי איירי הטור אי איירי במפרש א״כ אף שלא

בפני ישראל אסור משוס גזירה שמא יחננה כו׳ ואי
איירי בסתם אפי׳ בפני ישראל נמי דהשני לא יסמוך

שכשרה הוא וכמ״ש לעיל ,א״ו דברי הטור הללו הס
כשיטת התוס׳ דסובריס דבמתנה ליכא גנ״ד וגס לא

חיישי׳ שמא יתננה כו׳ וכ״כ הלח״מ בפ״ח ממ״א
ואפשר נמי דאזיל בשיטת הרמב״ס וכפי מה שבארתי
לעיל דעתו יהי׳ איך שיהי׳ דברי הטור סתרי אהדדי.

ואיכא למידק אס כן מנא לי׳ דבמתנה ליכא גניבת
דעת אפילו במפרש וכמו שנראה מדבריו בפ״ח

ממ״א לפי מה שפי׳ הה״מ ,דילמא ברייתא דמתיר

שם !בדרישה אות א׳] על מ״ש הטור בשם

בירך חתוכה איירי בסתם מש״ה ליכא גנ״ד וע״ד

הר״ת אבל אסור למכרה לו בחזקת כשרה משום

שפירשו הנך רבוותאי הנז׳ ולא יצטרך לומר דפליגו

גנ״ד ומשום שמא יחננה בפני ישראל וז״ל ואין

אמוראי בתראי על האי לישנא דלעיל דקאסר משוס

להקשות א״כ אמאי סתס הטור לעיל בסי' ס״ה

גנ״ד ,ויש לומר דהוכיח כן מחירוצא דרב אשי דאוקי

וכתב דשלא בפני ישראל מותר ואמאי לא חיישי׳ נמי

למציעתא כשמכרה לו בפני ישראל וע״כ במפרש נמי

שמא יחננה בפני ישראל שאני התס דמיירי שמכרה

וע״ע בדברי חמודות על הרא״ש סי׳ י״ח אות פ״א.
וכ״ה בס׳ קובץ על הרמב״ם פ״ב מדיעות ה״ו ,וע״ש מד׳

היש״ש חולין פ״ז סוף סי׳ י״ט שלא כתב כן ,וע״ע ש״ך יו״ד
קי״ז י״ג.

39
.

הן
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תרומת

הכרי

סימן רכח

קכג

סתם דמכירה בפנינו גופא גזירה הוא ואנן ניקום

בפני ישראל והטור גריס כגירסת שאר המפורשים

ונגזר גזירה לגזירה אבל כאן מיירי שמכרה לו בחזקת

דגרסי בי׳ גזירה שמא כו׳ ,והשתא ניחא דבסי׳ קי״ז

י -כשרות שפיר גזרי׳ ע״כ ,נראה מדבריו דלר״ת אפילו

פסק כר״ת דשלא במפרש שרי והיינו אפי׳ בפני

בסתמא אסור בפני ישראל שמא יקנה אותה ולא

ישראל וכמ״ש ובמפרש אסור אפי׳ שלא בפני ישראל

מחלק ר״ת בין סתס למפרש אלא שלא בפני ישראל

ובסימן ס״ה דאוסר לשלוח ירך איירי נמי במפרש

דבסתס מותר דהוי גזירה לגזירה אבל בפני ישראל

ואפ״ה מותר שלא בפני ישראל משום דבמתנה לא

אפילו בסתם אסור גזירה אטו מפרש ,וכן נראה

גזרי׳ שמא יחננה וכן במתנה ליכא גנ״ד ,כן נראה לי

מדברי המרש״ל בפ׳ גיד הגשה סי׳ י״ט שכתב

בכוונת הטור ,ואולי גם הרא״ש ז״ל כיון כן מדהביא

כדברים האלה ואין להקשות אמאי השמיט הטור דין

שגי דיעות ולא הכריע דעתו לפסוק כתרוויהו וע״ד

מכירה בסימן ס״ה מאחר דקימ״ל כרב אשי דס״ל

שכתבתי בדעת הריב״ה בנו ,וכן נראה לי מדברי

אפילו במקום שאין מכריזין אסור דחיישי׳ שמא

הב״י בסי׳ ס״ה שפירש דעת הטור לפי שיטת

יראה ישראל ויקנה ממנו כי ס״ל"כר״ת וכמ״ש

התוס׳ ועיין בב״ח ודוק.

^הטור להדיא בסי׳ קי״ז שמסקנת א״א כר״ת דלא
חיישי׳ אף במכירה כו׳ אלא במפרש הנה הוא מוקי

להטור בסי׳ ס״ה כדעת ר״ת ובסתמא איירי וע״כ
הוא סובר דבפני ישראל אסור אפי׳ בסתמא ,ותמהני

טובא מנין להם זה והרי מאחר שר״ת לא מחלק בין
מכר למתנה ממילא אין הפרש כלל בין בפני ישראל

לשלא בפני ישראל וכל שאסור בפני ישראל אפילו
שלא בפני ישראל אסור משום גזירה שמא יתננה וכל
שהוא שרי שלא בפני ישראל גס בפגי ישראל שרי
והגזירה עם הגזירה לגזירה אשר המציא הפרישה לא

מצאתי להם שורש כלל בספרי הראשונים ומנין לו
לחדש גזירות מלבו ,ואדרבה מצאתי ראי׳ ברורה מן

*הראשונים דלדעת הר״ת כל בסתם שרי אפי׳ בפני
ישראל ממש והוא שכל הראשונים חתרו למצוא טעם

למנהגינו שמוכרין נבילות וטריפות לנכרים בסתם
אפילו

בפני

ישראל,

וכתב

הרשב״א

(בתה״א)

[3תוה״ ]3דלפי שיטת הר״ת דמחלק בין סתס
למפרש א״ש ,וכן כתב הר״ן בפרק גיד הנשה נל״ג

א׳ מדפי הרי״ף] ,ולדבריהם אף לר״ת לא אתי שפיר

דבפני ישראל אפי׳ בסתם אסור משוס גזירה ,א״ו
דליתא לדבריהם וכבודן של הרבנים במקומן מונח
ובאן לא דקו .והנראה אצלי בדעת הטור שהוא סובר

במו הרמב״ס דמוקי לכולה ברייתא במפרש ואף
רישא דמתיר לשליח ירך חתוכה וע״כ דסובריס הני

אמוראי דבמתגה ליכא גנ״ד וגס לא חיישי׳ שמא

והוי

יודע שהטורי זהב בסי׳ קי״ז [בסופו] תמה
על הטור במ״ש שם דלפי אלו המפורשים

דמחירין ליתן במתנה ואפי׳ במפרש ולא חיישינן לא

משוס גנ״ד ולא משוס שמא יתננה בפני ישראל אפ״ה
בפני ישראל ממש אסור ,ותמה עליו מן התוס׳

דשמעתין בד״ה טרפה הוי שהבאתי לעיל דמשמע דכל
שאין בו משום גניבת דעת לא חיישי׳ נמי לשמא יתננה

משוס דישראל יחוש דלגנוב דעתו אומר כן ,ולדעתי

אין קושיתו כלום שאף שהתוס׳ ז״ל כתבו כן בדיבור

זה הרי כתבו בדיבור האחר בשם הר״ת ז״ל דאפי׳
אי מותר לגנוב דעת אפ״ה חיישי׳ לזה דהישראל

הרואה לא אסיק אדעתי׳ דלהטעותו נתכוין ,ואף על

פי שכבר כתבתי שר״ת הוכרח לומר כך לשיטתו
מ״מ אין מן התימה שאלו המפורשים יהי׳ סוברי׳

כוותי׳ דהר״ת בזה ופליג עלי׳ בחדא ,וכן יש להוכיח
משיטות רש״י ולפי מה שפרשתי דסובר דבסתם

משום גניבת דעת ליכא ומשוס שמא ימכרנה לישראל

איכא והרי כיון דגניבת דעת ליכא למה נחוש שיקנה
אותה ישראל הרואה הלא יחוש לגניבת דעת ,א״ו

סובר בזה כר״ת דלא תלי׳ הא בהא ,וכן מוכרח לומר

לשאר שיטות דוק ותמצא ,ודיבור התוס׳ לא נאמרו
כי אס לפי דברי הרא״ה וכמ״ש לעיל דחייש לישראל
היודע כי כשרה היא ולפי מה שהשיגו הרשב״א

במ״ה דבריהם מופרכים וכמ״ש כל זה לעיל.

יתננה ובבר כתבתי לעיל טעמו ונימוקו של הרמב״ס

אך מצד אחר לשון הטור הנז׳ בסימן קי״ז יש בו

בזה ,אלא שבדבר זה לבד הוא חולק על הרמב״ס

הרבה דקדוקים ע״ש היטב ,וזה שכתב בדברי
ר״ת אבל ודאי אסור למכרה לו כו׳ תשה למה לא

דהרמב״ס גריס בדרב אשי ומציעתא כשמכרה לו
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קכד

תרומת

הכרי

סימן רכח

?'ט

)S2

כתב נמי ואסור לישנה לו שהרי לדברי ר״ת שרם הם

דברים ,וזו היא השולח ירן מחותכת לחבירו צרין

מכר ומשנה ,תו שדברי הי״מ שהביא שם נראה

להפריש ממנה גיד הנשה שלמה אין צרין להפריש

שהמה דעת המוס׳ וא״כ קשה מה שכתוב בדבריהם

ממנה גיד הנשה הלוקח ירן מחותכת מן הטבח א״צ

אבל ודאי אסור למכרה לו משום גניבת דעת והרי

להפריש ממנה גיד הנשה שלמה צריך להפריש ממנה

לדעתם אסור נמי משוס שמא ימכרנה לישראל ,תו

גיד הנשה המוכר ירן מחותכת לכותי אין צריך

מ״ש הטור ונראה לי דאפי׳ כו׳ אבל ודאי אסור

להפריש ממנה גיד הנשה ובלבד שלא ימכרנה בפני

למכרה לו בחזקת כשרה כנראה שהוא חידש זה והרי

ישראל מפני שחוזר ולקחה ממנה ומשוס ב׳ דברים

כבר כתב כן בדברי המפורשים עצמן ,תו קשה לי

אמרו אין מוכרין בשר של נבילה וטריפה לכותי מפני

הרבה שהרי לסי האמת עיקר מחלוקתן של המוס׳

שחוזר ומאכילן לישראל ומשוס שאין מאכילין את

עם הר״ת הוא בזה שר״ח מקיל בסתם ומחמיר

האדם בטעות ומשוס ב׳ דברי׳ לא יאמר אדם לכותי

במתנה והתוס׳ סברי איפכא ומן הצעת לשון הטור

קח לי בשר משוס נבילות וטריפות דבר אחר משו׳

לא שמיע כלל האי פלוגתא שהרי בפיר״ש מביא

אונסין עכ״ל התוספתא .והנה לפי תירוצייהו של

דאסור במכירה לבד ובדברי המפרשים מביא גס כן

אביי ורבא בשמעתין מתוקמא שפיר האי ברייתא

במפרש לבד ונמצא שאינו מביא עיקר מחלוקתן.

הכין לאביי רישא וסיפא במקום שאין מכריזין ואפ״ה

וסבור אני לומר _ שהטור בדברי הי״מ הללו לא

אסר ברישא בפני ישראל דילמא יקנה אותן ישראל זה

נתכווץ לדעת המוס׳ לחוד אלא לדעת הרמב״ס ג״כ

ומציעתא במקום שמכריזין ,וכן לרבא רישא וסיפא

שהוא מחלק ג״כ בין מתנה למכר לענין גניבת דעת

שהכריזו ואפ״ה אסור בפני הישראל ,אבל יקשה

!אה״ ח 1234567׳

לשיטות

דמשמע

וכמפרש ולגזירה שמא יחננה לא סבור לה כלל אף

מכאן

במכירה ומפרש וכו׳ וכמ״ש לעיל באריכות ,והשתא

דמקום שמכריזין והכריזו אפי׳ בפני ישראל שרי

לשון הטור אתי׳ כמין חומר שלא כתב בפיר״י

משום דהדבר ידוע דכל שמוכרים ונותנים לנכרי

דאסור ליחנה לו משוס שרצה לקבוע הלכה כמותו

נבילות הס ויש ליישב בדוחק ,אמנם לפי תירוצא של

כמ״ש ומסקנת א״א הרא״ש ז״ל כר״ת ובזה לא רצה

רב אשי ולפי השיטות אשר הניחו בו הראשונים ז״ל

לפסוק כוותי׳ שהרי פסק בסי׳ ס״ה דבמתנה מותר

יש לעיין האין יפרנסו האי תוספתא ,והנה לפי

אפי׳ במפרש שלא בפני ישראל וכמ״ש ואח״ז כתב

שיטות הרשב״א והרמב״ס והריטב״א ז״ל דגרסי

^׳דעת הי׳׳מ שחולקים דגם במכר אין איסור אלא

בדרב אשי כשמכרה לו בפני ישראל ומוקי לה במפרש

משו׳ גניבת דעת לחוד אבל לא משוס שמא ימכרנה

ואפ״ה בפני ישראל הוא דאסור אבל שלא בפני

וסברי נמי דבמתנה לא חיישי׳ למידי ,ואח״כ כתב

ישראל שרי ולא גזרי׳ אטו בפני ישראל א״ש רישא

הטור דלפי אלו המפורשים אסור למכרה להם בחזקת

של התוספתא נמי כה״ג דהיינו במפרש ולפיכן

כשרה או ליחנה לו בפני ישראל בחזק׳ שחוטה והאי

אסור בפני ישראל ,וכן לדעת הרא״ה דגריס בדרב

בפני ישראל 5ןאי נמי אמכירה כלומר דבין מכירה

אשי גזירה ואפ״ה אין איסור אליבי׳ אלא בפני

ומתנה תרוויהו בפני ישראל אסור משום שמא יבוא

ישראל ,ומציעתא מתוקמא נמי אליבא דהני רבוותאי

לקנותה ,ובזה מיושב נמי האי דכתב הטור בלשונו אבל

בפני ישראל דווקא וכדאוקימנא לה בשמעתין ,אלא

ודאי אסור למכרה לו בחזקת כשרה ,והרי לדעת

שיש להקשות לשיטתם דרישא דברייתא איירי ע״כ

המוס׳ אפילו בסתם אסור ,אלא שזו דעת של הי״מ

במפרש ליתני נמי כמו במציעתא ד״א שאין מאכילין

הוא דעת הרמב״ס ,ולסי״ז מ״ש הטור ומסקנת א״א
הרא״ש כר״ת קאי לזה דבמכירה אפי׳ שלא בפני

את האדם בטעות כיון דבמפרש איירי ובמכר איכא
לכ״ע משו׳ גניבת דעת ,אבל לפי מ״ש לעיל דלענין

ישראל אסור נמי משוס שמא ימכרנה ,כן נראה ליישב

גיד לא שיין גנ״ד במכר אתי׳ שפיר וזה עזר וסיוע

לשון הטור על אופניו ועדיין לבי מהסס בי׳.

לסברתו זו ,ולפי שיטת המוס׳ ורש״י דמחלקיס בין

והרי

יודע שבתוספתא [חולין פ״ז ה״א] מצאתי
לברייתא זו המובא בשמעתין בשינוי קצת

הרמב״ן

שהבאתי

מיני׳

מכר למתנה ואליבי׳ במכר אסור לעולם אף שלא
{פני ישראל לא ידעתי מה יענו בתוספתא זו דבמכר
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תרומת
-

הכרי

סימן רכח ,רלב

קכה

מיתניא ואפ״ה לא קאסר אלא בסכי ישראל דווקא,

בפני ישראל ולמה לי גזירה זו והלא בלא״ה אסור

וכן קשה לשיטת ר״ת דמחלק בין סתס למפרש

משום גניבת דעת ,בשלמא לאינך מפורשים משכחת

ואליבי׳ בסתם אפי׳ בפני ישראל מותר כמו שהוכחנו

לה זה בלא זה כמו לדעת רש״י בסתם דגניבת דעת

וכמפרש אפי׳ שלא בפני ישראל קשיא איך יפרנס

ליכא

אומה דמחלקת בין בפני ישראל לשלא בפני ישראל,

הרמב״ס במתנה ,ואפילו לפי דעת ר״ת והרשב״א

הן אמת שלפי מה שהסכמתי לעיל לדעת הרא״ה

דלא משכחת לה זה בלא זה ,יש לומר דהברייתא הכי

אתי׳ שסיר ,ואפי׳ לפי תי׳ השני נמי מצי מוקיס

קתני א׳ משוס גניבת דעת והשני אפילו אי הי׳

להתוספתא דמיירי בצנעה ומציעתא שלא בצנעה,

מותר גניבת דעת אפ״ה אסור משוס שמא ימכרנה

 -אלא שזה דחוק ,אבל לפי שיטת המוס׳ ורש״י ז״ל לא

כו׳ ,אבל לדעת הרא״ה והתוס׳ הנ״ל אי הי׳ גניבת

יכולתי כלל ליישבה ,ואולי לא חשו לה מפני שתלמודא

דעת מותר לא הוי חיישי׳ נמי להאי חששא דשמא

דידן לא הביאה כן ,וכן צריך לומר לדעת הרמ״ה.

ימכרנה משוס דהישראל יחוש דלגנוב דעת הוא

וחששא

דשמא

ימכרנה

איכא,

וכן

לדעת

אומר כן ולא מימסר אלא משוס לתא דגניבת דעת

♦ודע

דכל היכי דאסור הוא למכור או ליתן טרפות

וא״כ למה לי כלל האי חששא ,וע״ס האמור ניחא

ונבילות לנכרים בפני ישראל ושלא בפני ישראל

דהתנא משמיענו האי חששא דשמא ימכרנה לישראל

במפרש ובסתם לכל חד וחד כדאית לי׳ ,אי אתרמי

כדי ללמדינו להועיל דמותר לישראל לסמוך על זה

דזבן או נתן לנכרי רשאי ישראל לקנותה מהנכרי

ולקנותה מן הנכרי בחזקת כשרה וזו חידוש דין^ .והו־

בחזקת כשרה דאל״כ לא הוי לן למימוש דילמא

מה שראיתי לישא וליתן בדברי הראשוני׳ ז״ל בזה

ימכרנה לישראל דתקנתא לפושע לא עבדי׳ וכמ״ש

הענין ובפי׳ הסוגי׳ וצ״ע.

הרא״ש נסי׳ י״ט] בענין רוב מצויס א״ש וניקור
מומחים הס ,ואף שקצת מהראשונים פקפקו על

סימן רלב

הראב״ד בזה ,הנה בתוספתא זו שהבאתי לעיל
מבואר כן להדיא דהא קמני הלוקח ירך חתוכה

(א) סעיף ג אם משתמש בו אחר שראה המום.

מהטבח אין צריך לפרוש הימנה גיד הנשה ואי

עיין סמ״ע [ס״ק י׳] שה״ה אס הוא

אמרת לא אמרינן רוב מצוין אצל ניקור מומחים הס

דבר שהלוקח יכול להבחין לאלתר וכו׳ אינו חוזר,

^למה קתני אין צריך להפריש ממנו גיד הנשה והא

ובמשנה למלך בפרק ט״ו ממכירה [ה״ג] כתב והא

צריך למחוי לי׳ לבקי אי נטל גידה ,א״ו לא צריך

שדקדק הרמב״ס במ״ש והוא שלא נשתמש בו אחר

למחוי לי׳ לבקי כלל כל שהוא חתוכה דרוב מצוין

שראה המום משמע דאפי׳ ראה המום ושתק חוזר

א״ש וניקור מומחין הם והיינו דקתני לעיל מינה

דאי לא מאי איריא נשתמש אפי׳ ראה ושתק אינו

השולח ירך מחותכת לחבירו צריך להפריש ממנה גיד

חוזר ,ומעתה הדברים ק״ו בהי׳ יכול לבדוק ולא בדק

הנשה ולעולם תקנמא לפושע לא עבדי׳ .ועפי״ז

דודאי חוזר יעש״ה מה שהשיג מזה על הס״מ.41

נראה בעיני למרץ מה שיש להקשות לדעת הרא״ה

ול״ג דהיש מי שכתב שהביאו המ״מ לא כתב כן אלא

דהא דחיישי׳ גבי נבילות לשמא ימכרנה בפני ישראל

בדבר שיכול להבחינו לאלתר דלא עביד אינש דזבין

ויקנה אותה זה ישראל הרואה דמימר אמר אי איתא

זיבוני׳ ולמחר ליקום עלה בדיני ודיינא הלכך מדלא

דטרפה הוא לא הוי קגניב לי׳ לדעתי׳ דנכרי לאסור

בחנו לאלתר סבר וקיבל ,אבל אם אחר כך ראה המוס

לגנוב דעת הבריות וכן הוא דעת התוס׳ בד״ה

כל שלא משתמש בו שסיר יכול לחזור והוא חילוק

טרפה לפי מה שפרשנוה לעיל ,וא״כ אמאי קתני

נכון לדעתי ,שאילו ראה המום בשעת המקח ודאי

נבילות

אינו חוזר שהרי נתרצה ,כל שלא בחנו בשעת המקח

בברייתא

מפני

שני

דברים

אין

מוכרין

וטריפות א׳ מפני שמתעהו וא׳ שמא יחזור וימכרנה

41

במה שיכול לבחון הוה כאילו ראה אז.

וע״ע נתה״ס כאז סק״א .ופת״ש סק״א,
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קניה ולא בצורת סקר ,נגרם למוכר הפסד או צער מעצם השאלה ,והדבר אסור ע״ס המובא
לעיל.

לסיכום:
א .אסור לשאול למחיר החפץ כאשר לא רוצה לקנותו.
ב .כאשר חפץ לקנותו אך אין לו עתה דמים לשלם  -מחלוקת הפוסקים האם מותר

לשאול למחירו.

ג .גם למוכר אסור להטעות את הקונים שכביכול רוצה למכור כאשר אינו רוצה למכור
את החפץ.

ד .מותר לערוך סקר שווקים כשרצונו הוא לקנות את החפץ במקום הזול ביותר
שימצא.

ה .יש להסתפק האם יכול לפרסם מוצר ולהטריח קונים וכל זאת רק כדי לבדוק מהו

המחיר הגבוה ביותר שיוכל לקבל מאחר עבור חפץ זה.
ו .מותר לערוך סקר פרטי או לחברה כאשר מטרתו לאתר את החברה או החנות

המוכרות במחירים הזולים ביותר ,וכל זאת לצרכי קניה שלו או לתועלת צבור
הצרכנים.

ז .סקר עקר שמטרתו רק לצרכי מחקר וכדומה והשאלה מוצגת למוכרים בצורת כוונת

קניה  -לכאורה אין מקום להתירו.

שאלה ב׳

האם מותר להזמין את חברו לסעודה מתוך נימוס ,למרות שיודע המזמין
שחברו יסרב להזמנתו?
מקור הדין :איתא בברייתא חולין צד" .תניא היה ר״מ אומר אל יסרהב אדם לחברו

לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד" .וכן נפסק בשו״ע חו״מ ס׳ רכח ס״ו "ואין לגנוב דעת
הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה אסור ,כיצד לא יסרהב בחברו

שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד" וכו׳.

אונאת דברים וגניבת דעת  -ההגדרות וההבדלים
דין זה הוי בגדר גניבת דעת ועי״ש ברש״י בגט׳ חולין צד .שגניבת הדעת היא שעתה צריך
חברו להכיר לו טובה עבור כך משום שסובר שמפציר בו מהלב.

לעומת זאת ,הדין שהבאנו בתשובה לשאלה קודמת הוא בגדר אונאת דברים .ועי״ש בטור

ובשו״ע ם׳ רכח שנראה מדבריהם שההבדל בין אונאת דברים לגניבת דעת הוא בכך,

שאונאת דברים משמעותה שאומר דבר שמטעה בכך את השני או אומר לו דבר המצערו,
דהיינו שהאונאה היא מפורשת ועצם האמירה נתפסת באופן ישיר ע״י חברו כאונאה ,ואם
לא מיד אז לפחות כעבור זמן (כגון ששואלו בכמה מוכר והוא אינו רוצה לקנות ,שרק
כשרואה שלא קונה נתפסת האמירה כמצערת או כגורמת הפסד) ,משא״ב גניבת דעת

שאינה אמירה מפורשת או מעשה המטעים או מפסידים את חברו ,אלא דהאמירה או
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המעשה הינם מתפרשים לטוב וחברו שמח באותה אמירה או באותו מעשה הטבה כביכול,

אלא שכוונת הלב שמאחורי האמירה או המעשה הנ״ל היא זאת המטעה את חברו שלא

יודע אפילו שהוטעה וחושב עד הסוף שנעשתה עמו טובה.
וכך הן אכן הדוגמאות בשו״ע שם .בסע׳ ד׳ פותח "כיצד היא אונאת דברים" והדוגמאות
שמביא הן "לא יאמר בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו" או דוגמה

לאונאת דברים שמצער חברו בדבורו ,כגון "אם היה חברו בעל תשובה לא יאמר לו זכור

מעשיך הראשונים" ועוד דוגמאות כהנ״ל שהאמירה עצמה היא זאת שמצערת את חברו,
באופן מידי או לאחר זמן כשרואה שמפסיד או לא מרוויח.
ובסע׳ ו׳ פותח השו״ע ״אסור לרמות ...או לגנוב דעתם ...״ ומביא דוגמאות "לא יסרהב

בחברו שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד" או "לא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו

מקבל״ וכדומה  -דברים שנראים בדעת חברו כהטבה אך בעצם המשמעות האמיתית
שבלב הנותן אינה להיטיב לזולתו.

האם מותר להזמינו פעם או פעמיים דרך נימוס למרות שיודע שלא יסעד עמו
ע׳ ב״ח שם סי׳ רכח ת״ל "ומ״ש שלא יסרהב וכו׳ ,משמע דווקא הפצרה טובא אסור אבל

אמירה גרידא פעם ושתים מפני הכבוד אין שם אסור .וכך נוהגים" .לכאורה הבסיס והמקור
״לסיבת ההיתר שבב״ח  -״מפני הכבוד״  -היא ע״פ השו״ע בסע׳ ז׳ מהגמ׳ חולין צד.

שאסור לילך לבית האבל ובידו כלי ריקן כדי שיסבור האבל שהוא מלא יין אך אם עושה
כדי לכבדו  -מותר .נראה א״כ מהגמ׳ והשו״ע שאמנם אסור לגנוב דעתו ,אך אם עושה כך

כדי לכבדו  -דהיינו שכוונתו של העושה היא אכן לטובתו של חברו וכן נגרמת לו טובה
של כבוד מכך  -מותר ,ואפילו שאין המעשה דומה לגמרי למה שחושב המקבל ,משא״ב

בכל גניבת דעת שכוונת גונב הדעת אינה לטובת המקבל.
ויש קצת לתמוה בדברי הב״ח הנ״ל ,שהרי ההיתר של "משום כבודו" שהובא פה אודות

כלי ריקן הינו אפילו במקום שהוי לכאורה גניבת דעת גמורה (וגם מסתבר כך ,שהרי

כשעושה משום כבודו אכן כוונתו לטובת חברו ואין מכיר לו טובה חינם) ,וא״כ מדוע
מתיר הב״ח "מפני הכבוד" רק באמירה פעם או פעמיים ולא בהפצרה גמורה?

ואולי יש לומר שכאשר מפציר בו הרבה אין זה כלל דרך כבוד ורק כשמזמינו פעם או

פעמיים הוי דרך כבוד ,ולכן התיר הב״ח רק פעם או פעמיים למרות שבד״כ "דרך כבוד"

מותרת אפילו במעשה הנראה כגניבת דעת גמורה.
וע׳ בדרישה המתיר ג״כ להזמינו פעם אחת דרך נימוס אך מטעם שונה .ח״ל הדרישה שם

"נלע״ד מדקתני בברייתא ׳יסרהב׳ שהוא לשון הפצרה וכן לא ירבה לו בתקרובת וכו׳
משמע דווקא בהפצרה ובהרבה תקרובת הוא דאסור משום גניבת דעת הא לומר לחברו

פעם אחת בא לאכול עמי אע״פ שיודע שלא יאכל עמו אין בו משום גניבת דעת משום
שדרך העולם לדבר כך מפני הכבוד".

ואמנם גם הדרישה מזכיר הבטוי "מפני הכבוד" אך נראה בעליל שסברתו שונה בתכלית.
וסברתו היא שמכיון שכך דרך העולם א״כ גם המוזמן יודע שלא בהכרח כוונת המזמין
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להזמינו באמת לסעוד עמו אלא מזמינו רק מטעמי נימוס כדרך המנהג ,ולכן לא גונב
המזמין את דעתו של חברו וכן המוזמן לא בהכרח מכיר לו טובה אודות מה שלא התכווץ

להיטיב עמו .וע׳ סמ״ע שם סי׳ רכח בפרושו על השו״ע המתיר ג״כ להזמינו פעם או

פעמיים ,אך טעמו שם נראה כשונה במקצת מהנ״ל .ת״ל הסמ״ע שם "".אבל לדבר לו
פעם אחת או שתים בא אכול עמי מותר ,כי אדרבא אם לא ידבר עמו כן יתבזה חברו,

דהרואים שנכנס ויוצא ואין מכבדו לומר לו בא אכול עמי יאמרו שהוא מפני שפלותו ,כי
אין הכל יודעין שנמנע לומר כן מפני שיודע שאינו סועד" עכ״ל.
ויש להבין האם טעמו הינו טעם נוסף להיתר ההזמנה דרך נימוס ,או דלמא כוונתו ג״כ
ל״דרך כבוד" של הב״ח (כמו שנראה שהבין אותו נתיבות המשפט בחידושים) או ל״מנהג

העולם״ שהביא בעצמו בדרישה ,ואם אכן טעמו הינו טעם נפרד  -האם ניתן לומר שכאשר
ודאי לנו שלא יתבזה או יתבייש ,כגון שאין אנשים נוספים בסביבתם  -האם נאמר

שלסמ״ע יהיה אסור להזמינו אפילו פעם או פעמיים דרך נימוס בעוד שלסברת הב״ח
והדרישה ודאי שמותר בכגון זה? ויש לבדוק ולברר היטב דעת הסמ״ע בהנ״ל.

ויהיה איך שיהיה  -מכל הפוסקים הנ״ל נפיק שמותר להזמין אדם פעם או פעמיים לסעוד
עמו כאשר אכן מכבדו בכך או שמנהג העולם בהזמנה זו.

הזמנה פעם או פעמיים דרך נימוס  -באשר לא רועה שחברו יאבל עמו
כתוספת להנ״ל עצשו״ע הרב הלכות אונאה וגניבת דעת סע׳ יד׳ ,המחדש שהיתר זה
להזמין פעם או פעמיים הוא אפילו כאשר לא רוצה שחברו יאכל עמו.

האם מותר להפציר בו הרבה כשאבן רוצה שיסעד עמו ויודע שחברו יסרב להזמנתו
ע׳ שו״ע הרב הלכות אונאה וגניבת דעת סע׳ יד׳ ,המוסיף על השו״ע שהבאנו לעיל סע׳ ו׳

באיסור ההפצרה בחברו שיסעד אצלו ויודע שאינו סועד ,וזו תוספת שו״ע הרב שם "ואילו
היה יודע שיסעד לא היה מפציר בו" .משמע מדבריו שאם אכן רוצה המזמין שיסעד חברו

אצלו  -מותר אפילו להפציר .וכן מובא שם בצורה מפורשת בהמשך דבריו ,שאם חביב
עליו חברו והיה מפציר בו אפילו היה סועד אצלו ,ויודע שלא יסעד עמו  -בכ״ז מותר

להפציר בו ואין כאן גניבת דעת משום שהמניעה הינה רק מצד חברו .אך ע׳ בספר דברי
חמודות (ומובא ג״כ בספר פתחי חושן הלכות גניבה ואונאה פרק טו הערה טו) המסיק

שלרמב״ם והטור אפילו בכה״ג ,שרוצה אכן המזמין שיתרצה חברו לסעוד ולכן מפציר בו,
אפ״ה אסור  -דסוף סוף יודע שלא יעשה בפועל טובה לחברו .א״כ הנדון הנ״ל שנוי
לכאורה במחלוקת.

לסיכום:
א .אסור להפציר בחברו שיסעד עמו כשיודע שחברו אינו מעוניין.

ב .גדרי אונאת דברים וגניבת דעת  -ע׳ בגוף המאמר.
ג .מותר להזמין פעם או פעמיים מתוך נימוס למרות שיודע שחברו יסרב.
ד .הזמנת הנימוס הנ״ל מותרת גם כאשר לא רוצה שחברו יאכל עמו.

ה .להפציר בו הרבה כשרוצה שיסעד עמו ויודע שחברו יסרב  -שנוי הדבר במחלוקת.
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שאלה ג׳
האם מותר לומר לאדם שעושה מעשה במיוחד בשביל חבירו ,בגון "במיוחד
לך חיכיתי״ ,או מוכר שאומר לקונה ״בשבילך אני בותח מהסחורה החדשה״ -
למרות שאין זו האמת? ומה הדין בשלא אמר ,אלא בך מבין השני מעצמו?
npxu..־ הדין :איתא בגמ׳ חולין צד" .ולא יפתח לו חביות המכורות לחנווני אא״ב הודיעו".
דין זה נפסק ג״ב בחו״מ ס׳ רכח סע׳ ו׳ וז״ל" :ולא יפתח חבית הפתוחות לחנווני וזה סובר

שפתחם בשבילו  -אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו".

יש להדגיש שישנה תוספת דין סנמ׳ שלא מובאת בשו״ע ,דאיתא שם בגט׳ שעולא בא לרב
יהודה ופתח לו רב יהודה חביות הפתוחות לחנווני ומבארת הגט׳ באיבעית אימא "שאני

עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלאו הכי נמי פתוחי מפתח ליה" .א״ב מובא בגט׳ חדוש דין

שאם זה שפתח לו עתה חביב לו עד כדי כך שהיה פותח לו גם אלולא היה פותח לחנווני -
מותר לפתוח לו או להראות שפותח לו ואין בזה משום גניבת דעת .וע׳ בסמ״ע שם סק״ט
שאכן תמה (בשם ב״י) מדוע לא הזכיר הטור דין זה של הגט׳.

וממשיך השו״ע שם באותו סעיף ת״ל "ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו

עושה בשבילו ומטעה עצמו שסובר שעשה בשבילו לכבדו כגון שפוגע בחברו בדרך וסבור
שזה יצא לקראתו לכבדו  -אין צריך להודיעו" .סיומת דברי השו״ע הנ״ל הינם ג״כ גט׳

מפורשת בחולין צד :ת״ל הגמ׳" :והא קמטעי להו? אינהו הוא דקמטעו נפשייהו .כי הא
דמר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל ...פגעו אהדדי הוא סבר לאפיה דקאתו .אמר להו

למה להו לרבנן דטריח ואתו כולי האי ...איהו הוא דקא מטעי נפשיה".

ביאור השיטות
ומהי הכוונה בגמ׳ "לא יפתח חביות המכורות לחנווני" ובשו״ע "לא יפתח ...הפתוחות

לחנווני"?

שני הסברים בדבר (ומובאים ג״כ בסמ״ע סק״ט) .רש״י מפרש שמכר חבית

שלימה לחנווני והיא עדיין אצלו ,לא יפתחנה לאורח הבא משום שגונב דעתו .ו.א .שביאר
רש״י הגט׳ שרק עתה פותח את החבית ,אלא שפותח לאורח מה שהיה פותח ממילא

החנווני שכבר קנאה .ואילו הטור והשו״ע כתבו "לא יפתח חבית הפתוחות לחנווני" דהיינו
שהבינו שהחבית כבר היתה פתוחה לחנווני אלא שבעה״ב המוכר מראה לאורח כאילו
עתה פותח בשבילו .הסמ״ע נוטה יותר לפרושם של השו״ע והטור ,דמסתבר יותר לומר
שהחבית היתה כבר פתוחה ,שהרי בד״כ לא יקנה החנווני יין אא״כ טועמו תחילה ,ואם פה
כבר היתה מכורה החבית לחנווני א״כ סביר יותר לומר שהיתה כבר פתוחה.

ביאור דברי השו״ע
ויש לכאורה להבין לפרושם של השו״ע והטור  -מדוע נאסר הדבר משום גניבת דעת והרי

הוי פה כאילו הטעה האורח את עצמו ,וכבר הבאנו לעיל שכאשר לא הטעה אותו בעה״ב
אלא הטעה חברו את עצמו אין איסור של גניבת דעת? ועוד שכאשר נראה את לשון השו״ע

בדבר יקשה יותר ,שהרי מתבטא בלשון "לא יפתח חבית ...וזה סובר שפתחם בשבילו"
דהיינו שהאורח רק סובר כך ולא שאמר לו בעה״ב בפרוש שפותח בשבילו  -וא״כ מדוע

לא נאמר שהאורח הטעה עצמו וא״צ להודיעו?
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ונראה לבאר החלוק בשתי דרכים.
בדרך ראשונה נלך במקביל ללשונו של השו״ע שהבאנו כבר לעיל בדין "מטעה עצמו"

הכותב שם "ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו וכו׳" .נראה
מדברי השו״ע שכדי להשתמש בהיתר של "מטעה עצמו" צריך שיהיה זה דבר שניתן
לפרשו בכמה אופנים ויכל לפרשו חברו שלא עושהו בשבילו ,אך מטעה עצמו שעושה
בשבילו  -והדוגמה לכך בשו״ע שפגע בחברו בדרך  -שניתן לראות את הליכתו של חברו
כהליכה לכמה מטרות שונות ,אך הוא סבור דווקא שיצא לקראתו ולכן א״צ להודיעו.

ולפ״ז בנדון דידן שמראה כאילו פותח את החבית לחברו ,או לרש״י כאשר אכן פותח את

החבית לחברו האורח ,פה אין לאורח עוד דרך לפרש את פתיחת החבית ולא צריך להעלות
בדעתו את האפשרות הרחוקה שמא כבר מכורה החבית לחנווני ,ולכן פה למרות שלא
"אומר לאורח כלום אלא רק סבור האורח שפותח לו  -אפ״ה יש להודיעו ,ואם לא הודיעו

הוי גניבת דעת (כל זה ג״כ בתוס׳ חולין צד :ד״ה "אינהו" בקצרה).

ובדרך נוספת ניתן לבאר החילוק ולומר שמה שנאסר משום גניבת דעת הוא במקרה
שעושה את המעשה או אומר את האמירה בצורה מכוונת כלפי האדם העומד לפניו ,כגון
שמראה לו עתה שפותח בשבילו ואזי ממילא חושב חברו שאכן פתח לכבודו את החבית.

משא״ב במקרים שבהם נפסק שהוי ״מטעה עצמו״ וא״צ להודיעו  -שם איירי שהאדם

עשה פעולה ראשונית שאינה קשורה בהכרח לחברו שטועה בה ,אלא שתוך כדי הפעולה
שעושה בא חברו וטעה בה ,שם אנו אומרים שאת הפעולה התחיל האדם ללא קשר לחברו
ואם חברו מוצא מקום לטעות  -אזי איהו אטעי אנפשיה.

וכדוגמה לזאת נראה את שני המקרים של "מטעה עצמו" המובאים בגט׳ .ראשית המקרה
של מר זוטרא בריה דר׳ נחמן ורבא ורב ספרא ,שחשב מר זוטרא שבאים הם לקראתו ,ושם

אכן הם החלו את עצם פעולת ההליכה לפני שבא הוא וחשב שהולכים בשבילו ,ז.א .שהוא
טעה את טעותו כאשר הפעולה של הראשון היתה כבר בעיצומה.
כמו״כ רואים אנו בדוגמה הנוספת בגס׳ שם (חולין צד ):לדין ״מטעה עצמו״  -שמכריזים

לעכו״ם שבא לידינו בשר ולא אומרים להם שזהו בשר טריפה ,למרות שאם היו יודעים

שזהו המצב לא היו קונים משום שגנאי להם לקנות מה שאין אנו רוצים לאכול  -אך גם
שם כהנ״ל  -דמכיון שאת פעולת ההכרזה התחילו לפני שהגיע הקונה וטעה ,והקונה הגיע
לפעולת ההכרזה באמצעיתה ,ולא הכריזו את ההכרזה לעומת קונה מסויים אלא היתה

הכרזה כללית ,ממילא א״צ להודיעו שהרי הוא הטעה את עצמו.

שיטת רש״י
יש לציין במאמר מוסגר דלרש״י שם (חולין צד ):לא קשה מידי כל הקושיה הנ״ל ,משום
שרש״י שם מפרש "אינהו הוא דקא מטעו אנפשיהו" וז״ל "והאי דקתני לעיל ...וכן הפותח
חביות המכורות לחנווני  -דאומר לו בשבילך אני פותחם דודאי גונב דעתו"( .והתוס׳ שם

ד״ה "אינהו" חולק על רש״י בזה וסובר דלא איירי באומר לו) .א״כ רש״י כותב מפורשות

שבעובדא דחבית אומר לו שבשבילו פותח  -ולכן אתי שסיר מדוע הוי כגניבת דעת  -ולא
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כמקרים האחרים שרק סובר חברו שעשה בשבילו אך לא אומר לו בפרוש שלכן ניתן לומר

בהם שמטעה את עצמו.
א״כ ,לסיכומו של דבר נפיק דלכאורה דין השו״ע אינו לפרוש רש״י  -דבמקרה שלא עשה

מעשה פתיחה עתה וכן לא אמר לחברו שפותח בשבילו  -לרש״י לכאורה הוי כ״איהו
אטעיה אנפשיה" ואילו השו״ע מחמיר גם בזה שצריך להודיעו.
ולאחר כל זאת יש לתמוה קצת על המובא בספר פתחי חושן הלכות גניבה ואונאה פרק טו

הערה ל״א התמה "וצ״ע לדעת המפרשים בדעת הרמב״ם שמראה שעושה בשבילו א״כ
אין נ״מ בין פתיחת החביות להך דלהלן ביוצא לקראתו״  -דע״פ כל המובא לעיל ישנו

חלוק ברור בין דין יוצא לקראתו לדין פתיחת חבית.

לסיכום:
א .לא יעשה אדם מעשה שנראה לטובת חברו או יראה לו כאילו עושה מעשה לטובתו
כגון פתיחת חבית במיוחד לטובת חברו ,בזמן שלא עושה המעשה בשבילו כגון שכבר
פתח או יפתח חבית זו ממילא לחנווני.
ב .באופן שיכל חברו לחשוב שהעושה לא עשה במיוחד בשבילו ובכ״ז הטעה עצמו
וחשב שעשאו בשבילו  -אין צריך להודיעו שטועה.

ג .בדבר שיטות הראשונים בכל הנ״ל  -ע׳ בגוף המאמר.

שאלה ד׳
אדם המוכר דירה האם מותר לו לשבצה וליבותה קודם מבירתה בדי שיחשבו
הקונים שהדירה במצב משופר ,וכן המוכר רבב ורוצה לעשות שטיפת מנוע
מיוחדת ובדומה כדי שהרבב יראה במצב טוב וחדיש?
מקור הדין .איתא במשנה ב״מ ס" .אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את
הכלים״ .ושם בגם׳ ס :״אין משרבטין את הבהמה (זוקף שערה שתראה כשמינה  -רש״י)
ואין נופחין בקרביים (בני מעיים ,שיראו רחבים וגדולים  -רש״י) ואין שורין את הבשר
במים (שנראה שמן ,רש״י)" .ואיתא שם בהמשך הגט׳ שכלים חדשים מותרים ביפוי ורק

ישנים נאסרו ,מפני שגונב את העין שנראים כחדשים .ומבארת שם הגט׳ בהמשך ,שפרכוס
דאדם כוונתו לצבוע ראשו וזקנו של העבד הזקן שיראה כצעיר.

וכן בשו״ע חו״מ סי׳ רכח סע׳ ט׳ "אין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא כלים כגון לצבוע

זקן עבד העומד למכור כדי שיראה כבחור ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחין וזוקפין

שערותיה כדי שתראה שמינה ...ולצבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים" וכו׳ .ויש
להוסיף שמתוך שסדרו השו״ע והטור דינים אלו מיד לאחר דיני גניבת דעת משמע שהבינו

שגם באלו האיסור הינו משום גניבת דעת( .ולהלן יבואר מדוע הוי כגניבת דעת ולא ממש
מקח טעות).

תורת האדם לאדם  -ד קובץ תורני במצות שבין אדם לחבירו עמוד מס (219הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

־

תורת

גיד הגשה פרק שביד חולין

דדים

טסט אלא אניד מפום דחלט תלוי נסנהנא ושנא דאמפור אחמול כדאמר נכי
חנק אס עצמו פלא היה לו להשקותם ובוש מהם  .והכי אייזא נסדיא נמסכת
תושרא דר׳ ירא לשכמה נקיים כלומר לסן הדין אפילו מדרבנן פרי  ,biאסרוהו
דו־ ארן רנה סרק שביעי לא ישלח אדם לחנירו חביות של יין ויחן פל פיה
אלא פמנהנן של ישראל לופיא דה א דרכי זירא דאמר כנוח ישראל החסירו על
שמן שזו דרך המיתה ופעשה באדם אחד שעשה עשתה לבנו כיו; שנאו
מצפן שאפילו רואוח פסח דם כחרדל יושנוח עליי שנכה נקיים ודוקא היכא
בני חבורה והסבו נכנם להביא יי! לאה את החביות שמלאת שמן וחנק את עצמו
דאסמור אחפור וכן כחנ דניט נסים  i"tוכן משסע כפיר היען ס״ה ופח מכאן אמרו חכמים לא יפלח אדם לחבירו חניות של יין ויש! פל שיה שמן
ונפ׳ע נס :
שזו דרך הסיחה ולפי מה שאיי אסור לו לאדם לשליח לסנירו חניית של יין
הפגוגא תנא יכו׳ אע’נ דרב אפר לא אפרה מורה
דף צג איני והאפר
וששן צף על שיה אפילו אם הודיעו שהיא של יין ונש״ע סימן רכ״ח כתב סתפא
אלא שפל הדד קאפר ואינא למיתר דפדלננן פודה דאפור מכל
וצ׳ע כדפי׳ ־.
מקום פריך שפיר דכיון דאורי ליה דאין צריך לחום פפי אצמא איה ליה דאסי׳
אמר אניי אין רישא וסיסא במקום שאין מכריזין נתט התוססות דנ&נס
פדרננן שלי וזה דוחק .קצה דפשסע דאהא דאהי רב לא אסרה חורה כו׳
תירש״י ז״ל אפלחא דרב אשי ותציג תנא דפתניחין אתנא דגרייתא דיכול
פריך ועוד דאק הכי נפי תיקשי אפאי אורי ליה דאין צריך לחוס ביה שם• כיו!
לומר רב אפי כשינויא קפא דלעיל והא דקסני פציעהא דאין סוברין נבלות
דאיכא צסיפר דפדרכגן כולה רב דאסור והלפנ׳ס ז׳ל נסלק ז׳ פהלכס
ופרסות לשבדי כוכביה יסזלות מפני פפפעהו דוקא נפטרה הוא יאסור אבל
מאכלות אפורות כמב יראה צי שכל אלו החושן והקלומוח איסורן מדברי
בשולח דורון לא חייפינן ’אי אמכר לוהר כן דנחיספתא דמטצחין פיק שביעי
סופרים ואם מאמר שהן אכורי; מן החולה בכלל כל חלב וכל דם אין לוקק
חטא הסוכר ירך ממותנת לשבדי כיכנים אי! צריך להפריש מסנה ניד הנשה
עליהן אלא מנות פרדות תהיו כחצי שיעול שהוא אסור סן החולה ואין צוקי!
ובלבד שלא יסכרנה לו בפני ישראל חסני שחוזר ולוקחה היסט ו«תט שני דברים
עליו ע״כ ולכך נלאה דנל אסור דהך שמעמא דמופין וקלופות מדאי; ’יהא קאפו
אפרו אין שכרי! נבלות ופרישות לעובד• טננים ספני שמוזר ומאכיל! לישראל
דאשורין מרינויא דכל דם ונל חלב מיהו אין צוקין עליהן כיון דלא נתיבי
דבר אחל שאין מאכילי! אס האדם נכעזח ומפני שני דברים אמרו לא יאפר
נהדיא דמצב ודם אפר רחמנא דליקין עליהן ולא מוכרן וקרומות וכן כשסע
ישראל לעובדי כוכבים קח לי בשד ונולי אלמא אף פל בב דאית לה לתוספתא
פדברי הרייב״ם ז״ל שם נשל מיניה שכתב וכל חוה או קרוס שאפול מכוס כל
דאי! מוהדין נבנות ופרשת לעובדי כוכבים ספני שמעעהו אפילו הכי קחט ריפא
דה לא מאכלי וכו׳ וכל חופ או קרוה שאפול משוס כל חלב וט' ולא כתב רל
דהסוכר ירך סחיחכת לעובדי כוכבים אין צריך להפריש סמנה גיד הנכה ולא
מס או קרוס שאסיר ספים דם וט׳ פבמע דסבירא ליה דחוהין וקלופות אסולין
מיישנן סה עגסעהו אף על נב דלאו בשולח דורו! איירי אלא כסוכר כדקסני
מדאורייתא פרינו יא דכל אבל רבנן לא גזרו נהו מידי ולח אסרו פסי פפה כ הדי א הסונר ירך מחותכת לעובדי מכניס וכו׳ וא׳כ ח׳קש׳ רישא לפישא  .פל
דאסרה תורהוהשחאטחא דאורי ליה דאיל לחות ביה סס׳ דביק ואמר רב צא אסרה
כן נראה די :לחלק ני; ניד הנשה לבין נבלות ופרשת דדוקא נבלות וערמת
מורה אלא שעל הדר ותו צא לגמרי פרי דפשיהא ליה דרבנן לא אפרו נהו פסי
אין מוכרי! לשבדי כוכבים נחזקח נשרה משום דאע״ג דפובדי טכניס נאישורא
אמאי דאסרה חולה כיון דלא אשכחן דגזרו בכו רבנן והיינו דפריך איני צא הייש מ״פ בהמה בריאה וכפרה עדי&א מנבלת ופריפה אבל נגיד הנפה לא
וסאסר דב כמטנא תנא קרוס שעל הפאול אפיל אי' מדאורייתא מריברא דגל
ח״ש שנדי מכניס ומזלות ואדרבא ירך שיש בו ניד הנשה ושומני ניחא ציה ספי
נופירש׳ וא’כ אסאי קאפר רב דלח אכרה תורה אלא פעל הדד בלבד והא
טון דצא מייש לאים רא הלכך מותר לעכור ירך מתוכה לשבדי כוכביה ומזלות
דנקש רב צא אפרה תורה אלא שעל הדד ולא קאסר לא חייבה תורה משו:
ואיך צריך• ליטול ממנה ניד הנפה  .ונראה דלהט סייש׳י ז׳ל לעיל בכי הא
דאתי צאשמעינן ־נקולניה אפילו איפור דאורייתא ציבא  .וכן לעיל דנקס דקאפר סכום דגונב דעתו דשבדי כוכבים נסביר שישראל זס אוהבו מאוד
לב לא אפרת מולה אלא קנוקנות שב! פפוס דאתי לאשסעינן נסי דנגיד נופיה
שתקנה !סרח כה ליפול נידה עד שנראה לעצמו ואח״ב נהנה לו ולא פירש
אפי' איסולא לינא כיו! דען מוא  ,אבל מולא דאתי לאפסעינן דאף על גב שמפעהו במה שעונד׳ כוננים ומזלות טנור שאינו אוכל ניד הגשה והרי הוא
דפן הוא אמר לכך נקס והתורה ח״בה עליו דרנומא קמ׳ל דאפילו האי צוקין
אוכל ניד הנפה אלא ודא• כיון דעובד׳ כוכבים ומזנות צא חייב באיסורא לאו
עציו אפ״ג דטן הוא :
שעות הוא וא׳ת לרב אשי דפטסא דסציעחא גזרה שמא ׳מנינה ככני ישראל
תיתם•׳ •ליה שפפחת אחא' קחני רישא דהתם הסוכר ירך מחותכת לעיניי כוכבים
הכי מאמר אין נאפנין עליו ועל החלב סדנא קאפר חפויי מהפרא
והכי קחני משסע דאינו פגיה אלא פירושי קמ&רש לה ועלייה
עטב״־־ומזלות אין נריך להפריש מסנה ניד הלשה ונלכד כלא •מכינה לו בפני ישראל
נכל שכן הוא
ועל החלב קאפר והייע עשוה דלא איצסריך למיתני ועל החלב נ כל
ניחוש שמא ימכרנה בפני ישראל .וי׳יל דרישא דהתס א״ר׳ שמכרה לו בביתו
l.r
החלב דממיר שיכוליה
כיון דאפילו על ניד הנפה לא מהימני כל שכן על
וצא באישליז דניכא לסיחש שמא יסכרנת לו נפט ישראל כמו נשילח ירך לעמים
ואיכא נפי שירמא אבל חכמים דשים להו דנאמנין הוצרכו לשיש דנאמטן בדפירם" ז׳ל והייט דקאמר ובלנד פלא ימכרנה לו בפני ישראל כלומר שלא
נש על החצב אף על גב דסרימא מלחש וממיר אישרא :
יסנרנה לו נאיפליז דשטהי ישראל .אחר שכתבתי זה מצאתי בסורה הביש דנרסינן
לב אעי אמר במקום שאין סכריזין ומציעהא כשמכרה נו בפני •שרחל ולפי
שלמה אין מהונה צא פילש״י ז״ל ירך שלמה משמע מפום דהוה מצי
לסימני פוצח אדם בשל לעובדי נוכגיס ונולי מיהו קשה דלסא
נירפא זו ניחא ספי דלא גרס?! שמא ימכדנה בפני ישראל ■סתנוא דסציעתא
מפום דנסנרה לו בפני ישראל איירי וכתב נמי שם דיש לחלק ט! מוכר לו ניד
אורחא דסנחא נקם וה׳ה חשוכה ולנינו נסיס ז״נ כשב דדייק פדקשני פעסא
מסגי שמקימן ניכר פכלל דדוקא בשנמה שמקומו ניכר אבל נחשוני שהין מקומו לנין סוכר לו ;בלוח ופרסות כדפירש ומדברי הרסנים ז׳יל נפ״ת מהלכות
ניכר לא ע״כ ועוד נראה נפרש דע״נ צ״ל דפמנימי! דייר,א אחי נאשסעינן דדוקא
מאכלות אסירות משסע דלעיל גפי נדסינן ואינעית אימא במקום שאין
שצפה אבל משיכה לא לאי היא נושא אשמעינן א״כ טחני שונר ,אדם ייך סנריזי! והנ׳ע שנתנה לו בפני ישראל וכן תשמע נהדיא מדברי הרגינ״ם ז״ל
למטרו וט' כדקחני ברייתא דלקמן להוי רבותא כפי דאשילו לישראל של־ אלא
בפירוש המשנה :
ודאי הא דפצמה מוחל מ(שא דפסיסא היא וצא אשי לאפפפיק אלא דיוקי* דדוקא
דף צה דאיסורא שניתי דהתירא לא שטחי ׳א״ה כיון דתרוייהו שטחי
שלמה אבל מתוכה לא וקמ׳ל דאפיצו לעובדי עונבים נמי אפור לכן פריך
הוה ציה ספיקא דאורייתא ולמוסרו׳ ויש צימר דרב
במאי עסקינן נ
  •-----אסריוהי משוס דהייש שמא שרבי' הביאן סרוב׳ דעלמח ולפי שלוב סבתיישראל הוו שם לכך אמרו לו דאישרת שכיח׳ דהחירא לא שכיח׳ דהיה טבלי
דף צד ולא יאמר לו פוך שמן משך ריקן וצ״ל שיודע בו שאיט חך כדשירש
דרוג סנחי ישראל דהכא «דיף מרובא דפלפא והשיב דאדרב' רובא ׳דעלמא
רש׳י דיל יקשה 7א״כ מאי איריא מפן• ריקן אפי' הוא מלא סמן
עדיף והייני דקאמר דאיפורא שניתי שט מהכא דייק ש׳ם דרג חוכר בשר
גפי כיון דיידע בו שאיט סך נויב דעהו כדהני דישש אל יסרהב אדם נחנירז
לפעוד אצלו ויודע נו שאיע ם1עד ולא ירבה לו נחקרינח ויודע בו נו' וי״ל
שנתעלם אפילו בריב שנחי ישראל ומסיק דלאו דיוקא מעל ׳ היא דנוורס׳
דעונדי כוכבים ופזלית היה דאי משוס רונא דפלמא לחודא צ׳ה שייך 1ה
למימר
דלא הוי גניבת דטש אלא ככסוא מפציר בחנירו הרבה וכוח יודע שנא יעשה
דאיסורא שניתי סט דפט מסתבר למיזל נחר לונא דפנהי דהנא צ
כן אבל כשאינו אומר לו רק פעס אשח לאו גניבת דעש הוא דהכא אורחא
חזיא מיוחא דחליא צריך לומר דרוג פנמי שבדי כוכבים ונתלית היו
דמלשא וצהני נקס ברישא אל ישלהב בחבירו ולא ירבה ט׳ משמע דציכא אישירא
שם והוה ח״ש רב דנהדי דאתו טל• עלסא לאפיה אתי עונד
אלא כשמפציר נו ופינה לו נתקרונח אבל בחד זימנא שרי ואשמעינן סיפא
כוכבים ומזלות ואחליף ליה לחיוחא לכך צא עלים עיניה שניה דאי ריב טבחי
דמפך ריקן אמי באשרה אחת :
—-נאחד שפיגר לחנייו חניות של "ן חיפא והא סשיפא פלא הטעה ישראל היו שה אם הן אפאי לא עלים לב עיניה שניה הא ודאי טון
דנהפה פלסה הוה ליכא צשחש לשרגא ולהט לא דייק ש׳ש פהכא
אותו השליח והניד לו האמת שהוא פל יין דמה היה לו נשקי א’כ
דאית ליה לרב בשר שנתעלם סן העין אשר ואפי׳ ברוב פנחי ישראל
ואמאי היה שנור שהוא של שמן וזימן עליה אורחים ולינא לפימר דאפיג דהגיד
דחיישיגן לש רני' ואפילו בנהפה שלפה נדפוכת נשמעהק משסע דפהך
לו שהוא של יין כשפתחה ומצא עמן צף לפעלה היה סבור שהגירו פעה ונתחלף
שנדא מוכח לה וקבה דאס נ; אפאי צא דייק פי׳ס פהך שגדא דפטרא
לו .שמן ביין ולכך זימן עליה אורמין דא'כ מאי ראיה מייתי פהך עונדא דטק
ליה רב דנשר שנתעלם פן העי! אשר וגם (א מפתני לשחש לשרב׳
דסבור היה שמכירו פעה היה אפור ליגע בה והוצרך להחזירה וכיון שלא פפה
כן ברוך המקום שהרנן ודוחק לומר שהשליה לא הניד לו מאופה אלא הניא לו
בנהמה שלפה :
המניות סתסא דלאו אורחא דסלתא הוא ועוד דנכסריס נרסינן וזימן מליס בית מיטק ואשה אע״ס שאין נמש באשר לנחש  v,bשננה בית או נשא אבה
ולומר אט אצליח בסחורה ראשונה אעשה מוד ואם לא אשהיק מכל
ונכנסו מצאו שהיא של יין יקשה היאך נכנסו האורה•! לפעיד קודם שפשו
קחנשילין שהרי לא מצאה שהיא של ״ jמד לאחר שנכנס מיהו רב אלפס ז״ל מקום יש בה; שמן שאם תצליח יעבה שד; ויצליח ואם לא הצליח יפסיק דאף
גרים ונכנס ומצאה ועוד א?אי קאמר וזימן"עליה אורחי! והא אי! אוכלין אש פל גב דנסומך עצמו עליהן מומר דלא ה’ופ ניחוש אלא כשאומר  pבפייב
ומורך עליהן יאבל כבשוחק לית נן בה יט "האי נוצא כתב נניח יופף סי׳
כשמן כפיה שהוא בעי :אלא נהערובס התבשיל והשגכילין עיקר והשמן פשל ולא
שייך למימי שדמן אורחיו מל השמן לכך נראה דגרסיע מצאה שהיא של שמן קפ׳ס מה שטהנין נשמש תרנגולת שקרא גברית משום דצא הוה מדרבי
וחנק אח על® והשתא ניחא דידאי השליח הגיד ל 1הר,פחי שקיא  isיין ור ך הוא האפורי אצא כשאומר בפירוש שחכו חרנגלוס שקיא נכרית אגל כשאומר
וזימן עליה אורחין למשות להן משחה היין !אחר שנכנסו האורחים אמחה ודאה שחשו שספא ליק לן בה  .שהו נישנא  pb7נמש משמע זציס בהו אישר
שמן למעלה כשגור היה שטלס שפן ה!א והגירו מה ונתחלף לו עמן שיי! לנו <יחופ קאסר ו5ז פשמע קצת מלש; קנ׳הק אשיי״י שכתב בית תינוי ואשק
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מטמא .שלשה דברים ר׳ צדוק מטמא וחכמים מטהרין ,מסמר השלחני נ) ,וארון
של גרוסות ,ומסמר של אבן השעות ,ר׳ צדוק מטמא ,וחכמים מטהרין.
ש ארבעה א) דברים רבן גמליאל מטמא וחכמים מטהרין ,כסוי טני של מתכת של
בעלי בתים ,ותלוי המגרדות ,וגולמי נ) כלי מתכות ,וטבלה שנחלקה לשנים.
ומודים חכמים לרבן גמליאל בטבלה שנחלקה לשנים אחד גדול ואחד קטן ,הגדול
ש דינר שנפסל והתקינו לתלותו בצואר קטנה ,טמא.
טמא והקטן טהור.
סלע א) שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה ,טמאה .עד כמה תפסל ויהא רשאי
נח] האולר ,והקולמוסא) ,והמטוטלות^,
לקיימה ,עד שני דינרין ,פחות מכן נ) יקוץ.
של .שלחני.

נ)

וו,

י)

ק ,וו ,מכאן .א ,מיכן.

[ו]

א) וו ,ארנע.

[ח]

א)

.ין,

6

ק,

והקלמוס.

עד שיצרפנו ,עד שירדדנו וישחיז את קצהו
ויעשהו כעין מקדח .וצורף שם אומן המתכות.
ושלחני ,ך,חלפן ,ויש לו מסמר בתיבתו שתולה
בו את המאזנים  .3-והלכה כחכמים בכל.
[ו] מגרדות ,מגרדות של מתכת שמתגרדין בהן
במרחצאות ותולין אותן שם ,כל מי שנכנס
לוקח מגרדת ומגרד בה הרגלים והשוקים .וגולמי
כלי מתכות ,כבר בארנום תכלית באור בפרק
שלפני זה .33וטבלה שנחלקה לשנים ,היא טבלה
של חרש שיש לה לזביז כמו שקדם .והלכה
כחכמים.
[ז] בצואר קטנה ,כפי הידוע שתולין מעות
ודינרין בצוארי הנערות הקטנות .וסלע הוא
ארבעה דינרין ,ושקל הוא חצי סלע והוא שני
דינרין .ואם נשאר מן הסלע פחות משני דינרין
אינו מותר לו להניחו כמות שהוא אלא קוצצו,
שאנו חוששין שירמה בו מי שאין בו יראת
שמים* 3ויתננו במקום שקל והוא פחות משקל,
ויש כאן דין אומר אותו הואיל ונתגלגלו הדברים
לענין זה .והוא ,שהמקומות שמשתמשין בהן
בדינרין ובמעות במנין ,אסור לאדם להחזיק
דינר או מעה שחסר ממשקלו שתות או יותר
אלא יקוץ ,וכל שכן שיתנהו או יטעה בו גוי.
כי זה שחושבים המוני בני אדם ואפילו יחידיהם
.
 32בנדפס השמיט דברי הבינו וכתב משלו "ושלחנים
ישמשו במסמרים באוצרותם יסגרו ויפתחו בהן"
 34בנדפס "אדם
 33מ״ב.
ודברי הבל הם.
שאינו מכירו" וגם ד׳ תרגם "אדם שאינו רגיל" ושבוש
" 35פי מחכם
הם בי לא הבינו דברי הבינו.
תנזילה" בתורתו שהיא בתכלית השלמות והחכמה.
 36בקדושין
ובנדפם ״בדין קנינו״ ולא הבין ולא ידע.
כ ,א פירשו או לעקר משפחת גר זה הנמכר לעבודה

וגלמי.

[ז]

א)

וו ,וכן כלע.

נ) וו ,והמטוטלת.

_

כי ההטעיות שכאלה מותרות עם הגוים אינו
נכון ודעה בלתי נכונה ,אמר ה׳ בתורתו
הקדושה 35במי שמוכר את עצמו לעובד עבודה
זרה או לעבודה זרה עצמה כמו שנתבאר
בפירוש  36אמר וחשב עם קונהו ז ,3ואמרו
עליהם השלום 33יכול יגלום עליו ,תלמוד לומר
וחשב ,ידקדק עמו בחשבון ,וענין יגלום יערים
עליו ויטעהו .ואמרו* 35אם כן דברה תורה בגוי
שתחת ידיך קל וחומר לגוי שאינו תחת ידיך,
אם החמירה תורה על גזלו של גוי קל וחומר
על גזלו של ישראל .וכן אינן מותרין האונאות
והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסלוף עם *°
הגוים ,אמרו עליהם השלום  41אסור לגנוב
דעת הבריות ואפילו דעת הגוי ,וכל שכן אם
יהא תלוי בכך חלול השם שאז יהיה העון
ויושגו לאדם תכונות רעות על ידי
חמור יותר
כל המעשים הרעים הללו  43אשר העיד יתעלה
על עצמו שהוא מתעב אותן כשלעצמן נעשו
עם מי שגעשו ,והוא אמרו כי תועבת ה׳ אלהיך
כל עושה אלה כל עושה עול .44וכבר חרגנו
ממטרתינו כאן ,אבל היערנו על מה שאין ראוי
להתעלם ממנו .ואחזור לענין המשכתא.
[ח] אולר" ,אלמקט" והוא כלי שבו חותכין
קצות הקולמוסין .ואמרו כאן והקולמוס ,רוצה
 38ספרא
 37ויקרא כד .נ.
זרה עצמה.
 40גם
 39ספרא שם.
שם .בבא קמא קיג ב.
בנדפס וגם ד׳ לא דייקו בתר גום המונחים הערביים
הללו ,וכל אחד תרגם בערך כרצונו.
 41חולין
 42בבא קמא קיג ב ,מימרא דר׳ פנחס
צד א.
יאיר.
 43וכן פסק רבינו בהלכות
בן
דעות פ״ב הל׳ י ,ואסור לגנוב דעת הבריות
ואפילו דעת הגוי ...ואפילו מלה אחת של פיתוי

ס

שדה
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וג״ה כמוכה מפגי שמקומו ניכר ,ופרש״י דנינר שלא ניטל הגיד,
וקשה מה ראי׳ הוא זה ,הרי יתכן שיאמר דמנקבה היא הירך,
ושייס על זה ,דזה ראי׳ גרורה ,ומנהגם של ישראל חורה הוא.
ועי׳ בק״א לשואל ,שרצה לסמור ראי׳ זאת .עיי״ש.

;1

גט׳ .שלמה אין חתוכה לא .פירש״י ז״ל דירך משמע
שלמה ,וע״ז כמב הרשב״א ,ולא ידעתי מי הצריכו זצ״ל
לכך דחמוכה גמי ירך מיקרי ,אלא מפני שמקומו ניכר דקמני
כממגי׳ דייק כלומר שלמה שמקומו ניכר אין חמוכה שאין מקומו

ניכר לא.

דף צד ע״א
גט׳ .ואיכעית אימא משום דקא גניג ליה לדעתיה
וכו' ,כח 3הרשב״א ,נראה דמדקאמר ואב״א משוס דגניב
לדעמיה ולא קאמר א״ג משוס דגניב לדעמיה ,דה״ק ואב״א
ממני׳ כדליכא גזרה אלא משום גנכח דעת ,וקשיא לן אי אימ ליה
אכמי ההיא גזרה אלא דממני׳ דהכא כדליכא למיגזר ה״ד אי
במקום שאין מכריזין דסלקינן מינה הא איכא משוס ההוא גזרה,
ואי במקום שמכריזין ולא הכריזו דאיירינן בי׳ בשמעתין כ״ש
דאיכא משוס טעמא אחרינא דאמי ישראל למזבן מיניה ,ועוד דאי
במקום שמכריזין על אוקממא דמוקמינן לה במקום שמכריזין
־־✓

C/C• J

Q׳

הל״ל האי ואב״א משום דגניב לדעמיה ,ואי במקום שמכריזין
ואכרזו היינו מקום שאין מכריזין ואיכא נמי משוס גזרה שמא
יתננה לו בפני ישראל ,ועוד דה״ל לפרושי בהדיא הכי כיון
דהשחא [איירי] במאי דלא איירינן ביה עד השמא בכולה
שמעמה ,אלא ודאי נראה דבמקוס שאין מכריזין דסליק מינה
מייק ,וה״ק ואב״א משוס גזרה ליכא דכיון דמקוס שאין מכריזין
הוא כ״ע ידעי דטרפות ונבלות לנכרי מזבנינן להו ,וכענין שכתוב
או מכור לנכרי ,ואע״ג דמיחזי חזי ישראל חבריה דמזבן או יהיב
בשרא לגר לא אמי למזבן מיני׳ דמימר אמר דלמא טריפה נבילה
היא ,והיינו דקאמר אב״א דגניב לדעמיה כלומר אבל משום
גזירה ליכא דלית דמש לה ,והשתא נמי אמי שפיר הא דאמרינן
בסמוך והא דשמואל לאו בפירוש אממר אלא מכללא איממר
דשמואל הוה עבר אמברא וכו׳ ואמרינן אמאי איקפד ואמר אביי
תרנגולת טריפה הואי ויהבה ניהליה במר דשחוטה ופרכינן ואי
מכללא מאי הוי כלומר הא לאו כללא הוא אלא בפירוש אמרה
שמואל דאס [לא] כן מאי עבש דאיקפד ,ואי אמרת דמיישינן
לההוא גזרה דשמא ימכרנה לו בפני ישראל היכא מתמיהינן ואי
מכללא מאי ,דילמא משום דיהבה ניהליה ולא חש לגזרה הוא
דאקפד דהא קיי״ל דגזרינן שמא ימכרנה לו בפני ישראל ,ועוד
דאפילו מאמר דטפי הוה משמע לן דאיקפד משום דגניב
לדעמיה משוס דגנבת הדעת קא עבר עלי׳ מהשמא וגזירה אינה
מעכשו אלא חשש דילמא אמא לידי כך ,מ״מ כי אמרינן ואי
מכללא מאי הוי ואמרינן דילמא איכא למימר הא דאיקפד משום
דאמר ליה לא איבעיא לך לשהויי טסי הל״ל משוס דאמר ליה לא
איבעי לך למימבה ניהליה גזרה שמא יראה ישראל ואמי לזבונה
מיניה ,אלא ודאי שמעינן דמפשט פשיטא להו דלא גזרינן כלל
כדאמרן ,כך נראה לי ,ולקמן נאריך בה בע״ה ,ובזה עמד מנהגנו

צופים

תשנז

שנהגו העולם למכור נבלות וטרפות לנכרי במקולין ובפני רבים
ואינן חוששין וכן נותנין ומוכרין להן עופות טרפות ונבלות ואינן
נמנעין כלל.

גט׳ .דאטר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעתו של עכו״ם .כתב הריטב״א ,וא״ת מה הוצרך
להביא שמואל בזו דהא תניא לה בהדיא בממניתא דלקמן אין
מוכרין נבילות וטריפות לנכרי מפני שמטעהו ,ולא סגיא דלא הוי
ידעינן לה לההיא מחניתא דהא סוגיא דגמרא היא דההיא
דרבינא ורב אשי ,וי״ל דאי מההיא הוה אמינא דוקא במכר כי
המם שנכרי נותן דמים אבל בדורון אין בו משוס גניבת דעת לגבי

גוי ,קמ״ל דשמואל דאף בזו אסור לגנוב דעת הגוי.
ואיסור גניבת דעתו של נכרי כתבו קצת רבותינו בשם בעלי
המוספות ז״ל שהוא איסור מורה דכפקא לן מדכתיב

לא תגנבו ולא תכחשו וגו /וכי כתיב בסיפא דקרא איש בעמיתו
דממעט גוי ,ההיא [א]דלא תכתשו ולא תשקרו קאי ,ובמקום
שאין חילול השם בדבר ,ודיקא נמי דלא כתיב מעמיתו או
לעמיתו ,והיינו נמי דיהבינן אנחמא בלא תגנבו ,ואע״ג דלא
אשכחן גניבה סתם על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב ,בכאן

נכתב לא מגננו סתם לכלול אף גניבת ממון ,ובתוספתא דבבא
קמא <פ״ז ה״ג עיי״ש) אימא שלשה גנבים הס גדול שבכולם גונב
דעת הבריות.

0

גט' .שם .כתב הרמב״ס (הלכות דעות פרק ב הלכה אסור לאדם
להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ,ולא יהיה אחד בפה
ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה ,ואסור
לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי ,כיצד לא ימכור לנכרי
בשר נבילה במקום בשר שחוטה ,ולא מנעל של מתה במקום
מנעל של שמוטה ,ולא יסרהב במבירו שיאכל אצלו והוא יודע
שאינו אוכל ,ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ,ולא
יפתח לו חביוח שהוא צריך לפומחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל
כבודו פתח וכן כל כיוצא בו ,ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל
גניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל

והוות.

גט׳ .שם .עיין ספר שערי תשובה לרבינו יונה (שער ג) וז״ל:
המלק השביעי ־ מי שממעה את חברו לאמר כי עשה עמו
טובה או דיבר טוב עליו ולא עשה .אמרו רבותינו זכרונס לברכה,
אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת נכרי .והנה החטא הזה
חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הנכרי ,יען וביען כי שפח שקר
אשמה רבה ,ונמחייבנו על גדרי האמת ,כי הוא מיסודי הנפש.

ע״כ.
גט׳ .שם .עיין בשו״ת ,תשובות והנהגות גח;א סי׳ תת״י) בדין
מוכר שטוען לקונה כדי לזרזו שיקנה ט יש לו כבר קונה
בסכום נקוב גבוה ועל כן כדי לקנות בא הקונה ומציע סכום
זהה ,אח׳׳כ מתברר לו כי מעולם לא היה קונה כזה אם יש בזה
דין אונאה.

גט' .שם .עיין .מלקט יוסף (סי ,צ״ה אות ב) ושם (סימן קפ) אי
גניבת דעת יש בו איסור תורה.

שדה צופים ־ חולין <הוצאה שניה> פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן עמוד מס 786הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תשנה

שדה
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ול׳ע שו״ח לשארית יוסף ־ ידיד (ח״ב עט׳ ר״ס) בגדר גניבת
דעת וגדר איסורה.

צופיים

וזליין תל תלפיות (תרע״ד סי׳ רנ״ג מכתב כ״ג) דהמוכר לעכו״ס
נבלה בחזקת שחוטה איכא גניבת דעת אבל מכר לו נבלה
בחזקת טריפה לא הוי גניבת דעת.

גט /שם .עיין שחת מחזה אברהם (ח״א או״ח סי׳ ט״ס אי
איסורא דגניבת דעח נחשב איסור שבין אדם למקום או
שבין אדם לחבירו.

גט׳ .שם .עיין שו״ת מחזה אברהם (ח״א או״ח סי׳ ט״ס אי בן נח
מצוה על איסור גניבת דעת.

גט'♦ שש-״עיין שו״ח משנה הלכות <ח״ה סי׳ תי״ה בדין ראובן
מחים’שמו של שמעון בלי רשות וקבל הלואה על שמו ,אס
עשה בזה איזה עולה.

גט׳ .שם .עיין שו״ת מלך שלם (סי׳ מ״ח בדין ראובן שהי׳ לו
עגלה בת שנחה שלקחה מהגוי ומתה מאליה אס יכול
למכרה לגוי סתם בלי שיודיענו שהיא נבילה.

^5גט׳ .שם .עיין להגאון ר׳ יהודה גרינוואלד זצ״ל אבד״ק
גט׳ .שם .עיין שו״ת דבר יהושע (ח״ג יו״ד סי׳ ל״ב) בדבר
סאטמאר זצ״ל בספרו חסדי אבות ,שנסתפק בהא דאמז״ל
המנהג של עורכי המגביות ליקח מחשובי הצבור שיחייבו
כל האומר דבר בשם אומרו כו׳ ,אס מהני כשבעל השמועה מוחל
עצמם בסכום גדול מכפי כוחם ,בדי לעורר הצבור ומתפשרים
על הדבר ,די״ל כיון דנלמד מגזל ,ושם הדין שאם הנגזל מוחל
עמם בחשאי שלמעשה לא יחנו כל הסכום ,אס יש לאסור מנהג
א״צ להשיב.
זה משוס גניבת דעת.
ובשו״ת אפרקסתא דעניא (חלק ד עניינים שונים סימן שעא)
גט׳ .שם .עיין שו״ת משנה הלכות (ח״ב סי׳ מ״ג> בדין האומר
מביא השואל דברי החסדי אבות ,וכתב להסתפק ,באס
לחבירו בית חדש אני מוכר לן ,והוא ישן ,אלא שסיידו
)
מוסיף מיא וקמחא על הדבר ששמע ,עד שכמעט פנים חדשות
וציירו עד שנראה שהוא חדש ,אם המקח קיים ,או לא.
באו לכאן ,אי מחויב ג״כ לומר בשם אומרו.
גט׳ .שם .עיין שו״ח התעוררות תשובה (ח״ה או״ח סי׳ י״ט) אס
וע״ז השיב :הנה בנידון הספק של בעל חסדי אבות ז״ל ,אי
מותר לערוך השעון שיהיה יותר מאוחר כדי שיקומו בני
מהני מחילת חבירו כיון דנלמד מגזל .לא ידענא ,דנהי
הבית מוקדם .ואין בו משוס גניבת דעת.
דנימא דמטעס גזילה מהני מחילת חבירו ,מכל מקום הרי הוא
גט /שם .עיין חשובות והנהגות (ח״א סי׳ תתע״ט> אס חתן חייב
מתהלל במתת שקר ,ועובר על גניבת דעת רבים ומתעטף בטלית
להודיע על מחלותיו לכלה ,וכן אס אחרים היודעים חייבים
שאינו שלו .עי׳ ש״ך יו״ד סי׳ רמ״ב סקמ״ג.
בכן ,ואילו ממלות.
ותו דאפי׳ דע״י המחילה אזדא לי׳ חשש דאל תגזול ,מכל מקום
גט .,שם .עיין שו״ת שבט הלוי (ח״ד סי׳ ר״ב אות ב) בדין גילוי
הרי קאמר נמי במדרש ,וכל האומר דבר בשם אומרו זוכה
סודות מקצועיים או המצאה שהיא עדיין בגדר סוד אס יש
שיגאלו ישראל על ידו ,ממי אתה למד מאסתר כו׳ ,הוי אם
בזה משוס גזל.
שמעת דבר הוי אומר בשם אומרו ע״כ .והוא משנה אבות פ״ו
גט׳ .שם .עיין שו״ת תשובות והנהגות (ח״א סי׳ תתי״ג) בדין
מ״ז ומס׳ מגילה ט״ו וחולין ק״ד ונדה י״ט ע״ב .ואס סגולת
סופר שכתב פרשיות אשר קבלו מהרב הכשר שרק
הענין לקרב גאולת ישראל מה מהני מחילת חבירו למנוע הטוב
בדיעבד ,אס עליו להודיע זאת לקונה.
מישראל.

גט׳ .שם .עיין שערי ציון (סי׳ י״ח) אם מותר לצבוע זקנו כדי
שיראה צעיר וישיג עבודה ,אי יש בזה משוס דין אונאה.

וכשו״ת אגרות משה (חלק יו״ד ב סימן סא> כותב בפו״ד :ובאם
כוונת צביעתו הוא לא ליפוי אלא כדי שיקבלוהו
למשרה באופן שאין איסור אונאה כגון שיודע שיעשה המלאכה
כצעיר מסתבר שיש להמיר כמו בלובש מפני החמה והצנה שהתיר
הב״ח כדהביאו הט״ז סק״ד והש״ך סק״ז והסכימו לזה כיון
שהוא רק דבר אחד ולא מתדמה בזה לאשה .אחרי כתבי זה נזדמן
לי לראות ספר המאור להגרא״מ פרייל שמדבר נזה וכן תשובה
מהגאון ר׳ משה מרדכי עפשטיין הר״מ דסלאבאדקא והעלו ג״כ
להתיר לצבוע בשביל השגת משרה כשליכא איסור אונאה עיי״ש.
ע״כ.

_ _______________________________________

גט׳ .שם .עיין גנזי חיים פאלג׳י (מערכת ג׳ סי׳ י״ג) בדין איסור
גניבת דעת עכו״ם .וע״ע מנוחת אשר (ח״ב סי׳ ט׳> ושו״ת
מהר״ס די בוטון (סי׳  nושו״ת בנימי[£א( 3סי׳ ת״ט).

רעיי"? שו״ת ,שואל ומשיב (חמישאה סי׳ ס״ה) 'בענין איסור גניבת

דעת הבריות אס גס גניבת דעת עכו״ס הוא איסור
דאוריתא.

וגם ספיקא דמר לפענ״ד נראה דודאי אינו פוטרו מלהזכיר שם
אומרו .מדא דהמאמר שבנה עליו יסודו ,הוי כדבר
המעמיד דאפי׳ באלף לא בטיל .ותו דדברי תורה אינם בטלים
מפני חשיבותם .וגס דכבעלי חיים חשוביסא) ,ואדרבה כל מה
שסובל יותר הוספת מיא וקימחא ,ביותר הוא חשוב ,דזאח
אומרת דנחקייס בבעל המאמר הא דאמז״ל לא יהי׳ בך עקר
ועקרה ,לא תורתך עקרה ,שפרה ורבה ,כמבואר בסה״ק דזהו
סימן מובהק אס כוון לדבר אמת .וזהו יש לרמז במ״ש רכב וצלח
על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך .ודי לחסמי .ע׳׳כ.

גט׳ .שם .עיין שו״ת ציץ אליעזר (חלק טו סימן יה וז״ל השאלה:
היות ולאחרונה רבו פרסומי מחקרים ותוצאותיהם
בעתוניס רפואיים בכל שטחי הרפואה ,ובחלקו הדבר נובע
מהעובדא שההחלטה להתקבלות רופא חדש לעבודה בבית חולים
מבוססת במדה רבה על מספר המאמרים שפירסס ,הנ״ל מביא
להתחרות בין הרופאים ,וכדי להגדיל את מספר הפרסומים
נאלצים הרופאים לפעמים לשנות פרטים במקרים שמפרסמים,
ע״י שינוי גיל ,סידור סיפור מהלך המחלה ,העלמת או הוספת

פרטים וכו׳ ,כדי שהפירסוס יהיה מעניין יומר ,ויגביר את סיכיו

שדה צופים  -חולין <הוצאה שניה> פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן עמוד מס 787הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שדה

חולין צד ע״א

להתקבל לעבודה ,לכן נפשו בשאלתו! האס ע״י שינוי הפרטים
האלה עוברים על איסור גניבת דעת הבריוח (כי למיטב ידיעתו
קורה כן לעתים תכופות בפירסומים שמפרסמים) ,והאס משמנה הפסק
כתוצאה מכך שרוב האנשים שקוראים בחוברות האלה הס

עכו״ס.
והשיב שס ,כי מלבד האיסור של גניבת דעת הבריות ,עוברים
ג״כ על איסור של מדבר שקר תרחק.
וז״ל שם :לא משנה בזה שרוב הקוראים הס עכו״ס ,דיעוין

בחולין ד׳ צ״ד ע״א דאיתא בהדיא דאסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים ,וכך פוסק הרמב״ס
בפ״ב מה׳ דיעות ה״ו וז״ל :ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו
דעת הנכרי וכו׳ ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת
אסור ,אלא שפח אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות
עכ״ל ,ונפסק כן להלכה גם בטור וחו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳
עיי״ש.
ולו אפילו היה מותר בעכו״ס גניבת דברים (עיין

בב״ח בטוחו״מ

שם ,וכן בפי׳ סביב ליראיו על היראים סי׳ רנ״ה ע״ש ואכמ״ל) ,לא
היה זה משנה דבר לכגון נידוננו ,דהא עכ״ס ישנו גם מיעוט
קוראים ישראל ,ואיסור גניבת דעת הוא אפילו לאחד מישראל.
וטבל שכן שכאמור האיסור בזה בפשטות הוא אפי׳ לעכו״ס,

וכפי הסברו של הרמב״ס בזה ,דצריך האדם שיהא לו
שפת אמת ורוח נכון ולב טהור.
ועוד יערן בספר שערי תשובה דרכינו יונה שער מ׳ סי׳ קפ״ד
שכותב דהחטא הזה דאיסור לגנוב דעתה בריות ואפילו
דעת נכרי הוא חמור אצל חכמי ישראל יומר מגזל הנכרי יען
וביען כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי האמת כי

הוא מיסודי הנפש ע״ש ,זאת אומרת דהקפדת התורה בזה היא
לא רק בענין המתאנה אלא גס בענין המאנה ,שלא ירגיל את
נפשו דבר  -תעתועים ולא יסטנו מיסוד טהרתו הבנוי על עמודי
האמת ,והר״ז בדומה למה שמצינו עוד ברמב״ס (לבד הנז׳
ברמב״ם) בסה״מ ל״ת שי״ז שכותב באזהרות התורה שלא לקלל
אפילו חרש ,שלא ישמע״זלא יכאב בו ,הודיעה לנו בזה ,כי לא
הקפידה בענין המקולל לבד אבל הקפידה גם כן בענין המקלל

יעו״ש.

צופים

תשנט

לא מגרע אא״כ כדי להביא שלום בין אדם לחבירו ,עיין רמב״ס

פי״ד מה׳ גזילה ואבידה הי״ג עיי״ש].
כעת נברר אם ישנו בכגון נידוננו גס איסור של מדבר שרק
תרחק היות ואינו גורס עי״כ היזק לשוס אדם ,וגס יפיק
מזה הנאה ותועלת עצמי.
הבה יעריך בספר שערי משובה שם בשער שלישי סי׳ קס״ו
שפוסק וז״ל :בניס לא ישקרו בסיפור דברים אשר ישמעו
והגדת מאורעוח ,אבל יחליפו דברים על אודות חפציהם מאין

הפסד לאדם דבר ,אך ימצאו כמעט הנאה בשקרותם אף על פי
שאינם מרויחים ממון בכך ,ואמרו רבותינו (יבמות ס״ג ע״א) כי גם
זה אסור והוא שנא׳ (ידמי׳ ט׳  -ד׳) למדו לשונם דבר שקר ,אך אין
עונשם כעונש המשקרים ללא דבר עכ״ל.

למדנו מדברי שערי חשובה אלה שפוסק שבהחלפת דברים
עובר על איסור דבר שקר ,ואפילו כשאינו גורס עי״כ
הפסד לאדם בדבר ,ואפילו גס כשמפיק עי״כ איזה תועלת לעצמו
והגס שאז אין העונש כעונש המשקרים ללא דבר אבל איסור

ישנו.

ועל המשקרים ללא דבר כותב ג״כ בספר חרדים במ״ע
התלויות בפה ,דמ״ע לדבר אמת אפילו במילי דעלמא
דליכא בהו דררא דממונא שנא׳ מדבר שקר תרחק משמע אפילו
ליכא רק דיבור בעלמא עיי״ש.
ועוד יעוין בספר שמירת הלשון להחפ׳ן חיים ז״ל בקו׳ שפח
חמים פ״ו ,שכותב ,דאמת ממדרגת השקר ,דיש אשר
ישקר בדברים אשר שמע ומחליף קצת דברים במחכוין ואין לו
...תועלת בשקריו ולא הפסד לזולתו ,אבל כה משפטו מאהבתו שקר
מדבר צדק סלה ,ופעמים שהוא בודה מלבו ספור הדברים כולו
למען הרבות שיחה בין הבריות או להחשב בין החכמים ויודעי
דברים הרבה ,והאיש הזה אף שאין הפסד לאיש בשקריו ופחזוחו,
אבל גדול מאד ענשו בעז פניו ואהבת השקר ויכבד עונו כי
יאהבהו לבלי מועלת וכ׳ עיי״ש.

והנה לפנינו ציורו זה של ח״ח ז״ל שהוא כמעט בדומה לכגון
נידוננו ,שמשקר כדי להרבות שיחה בין הבריות או כדי
להמשב בין החכמים וכו׳ ,ולמדים מדבריו עד כמה שמגדיל

ומכביד עי״כ עונו.
אלא לכאורה מה שהח״ח ז״ל מגדיל העונש אפי׳ כשמפיק

ובך כותב גס בספר יראים סי׳ רנ״ה ח״ל :שמור גונב דעת
הבריות מגונב ממון ונפשות ,שגונב ממון ונפשות הותר
לבני כותים וכו׳ וגונב דעת הבריות אסור שלא מצינו לו הימר

הגאה מזה להחשב עי״כ בין החכמים ויודעי דברים
הרבה ,יש סתירה לזה מדברי השערי משובה הנ״ל שפוסק

עיי״ש.

שכשימצאו כמעט הנאה בשקרותס אין עונשם כעונש המשקרים
ללא דבר.

ופשוט הדבר שהאיסור בזה הוא אפילו בכתב ,וכנ״ל לגבי
איסור שקר ,דזיל במר טעמא ,וסו״ס מאנה הוא את
הבריות ע״י כתב  -פרסומו ,ולבו לא טהור ורוחו לא נכון עי״כ
מעמל והוות ,ומקעקע גדרי האמת מיסודי נפשו ,ולכן בכה״ג
לכ״ע כתיבה כדיבור דמי.
ולפי האמור פשוט גס זאת ,דגם בהעלמת מקצת פרטים אשר
הענין משמנה עי״כ ג״כ ישנו בזה משוס גניבת דעת
הבריות [ותלמיד ותיק אינו משנה בדיבורו כלל ,לא מוסיף וגס

וצריך לומר דס״ל להחפ׳ן חיים ז״ל דכשעושה כדי להמשב בין
החכמים נחשב הדבר כמשקר ללא דבר ולא דמי לההיא
דשע״ח שהמכוון שם כשמפיק עי״כ איזה תועלת של ממש,
וראיה לכך ,כי כד דייקינן מזינן שכדברי השמירה הלשון הנז׳
כותב בעצם גס השע״ח בעצמו לעיל מיניה בדבריו שם בסי׳
קפ״א ,דכומב שם בזה״ל ,דהאיש הזה יקל ענשו מצד אחד על
השקר ,ויכבד עונו כי יאהבהו לבלי תועלת יעו״ש ,ובע״כ צריך
לחלק כנז׳.
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משנתישראל
במצות שבין אדם לחבירו ושמירת הלשון
דן בקרקע בכל ענין מתוך סוגיית הש״ם ראשונים ואתרוגים
ספרי השו״ת וד׳ חלקי שו״ע

!:י

בונה וסותר מקשה ומפרק ומוציא חידושי דינים

וחונה עליו

"הרחבת המשנה"
והוא תוספת מראי מקומות הערות ותוספות נחוצות
על הדברים שנתבארו במשנת ישראל

דיונים נוספים בנידונים דומים לרווחא שמעתתא

ובסיום רוב הסימנים קיבצתי

"דינים העולים"
והוא ליקוט הפסקים שעלה בידנו

מתוך המשנת ישראל והרחבת המשנה
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ועוד גלוה עליו
קונטרס

""ביום שבן דוד בא"
:j־■־

דעת רבותינו בתהליך דאחרית הימים וביאת משיח

ובירור בהאי דינא דחייב אדם לחבות לביאת המשיח בכל יום ובכל שעה

■■■

.

משנת ישראל וינמן ,ישראל בן מנחם מנדל עמוד מס 3הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סימן ו
נדני

גניבת דעת

דן בקרקע בשורש מה טיבו דהאי דינא דגניבת
דעת מביא נפק״מ בזה לדינא

סובב והולך סוגיא דחולין צ״ד ביאור מחלוקת
ד״יור״ת כל מהלך הגמרא
מסכם דיני איסור גניבת דעת מהתורה ומדברי
סופרים
»n״:n 12345/7

מתי יש גניבת דעת ומתי אמדינן דאיהו
מטעה אנפשיה
מבאר האם יש גניבת דעת במתנה ודיני גניבת
דעת לנכרי

בסוף מעלה פסקי דינים מכל הנ״ל
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f 4:

ישראל

משנת

קנא

סימן ו
בדין גניבת דעת
חולין צ״ד

המלאכה

מרובה ותכלה היריעה בביאור סוגיא דגניבת דעת חולין דף צ״ד ,וידעתי גם ידעתי דכבר הפליא
לעשות התרומת הכרי בביאור סוגיא דא  -דמצא שבע מהלכין בראשונים ודרש וחוקר בעומק העיון

נפה אחר נפה לגלות שיטת הטור שו״ע לדינא בזה .ועוד העמיק הלב ארי׳ טובא לבאר שיטת רש״י ולהצילו מקושיות

חום' .וכן מצאנו בתפארת יעקב שסידר שיטת רש״י תום׳ ורא״ש לפי דעתו ,והוסיף נופך מדיליה בפירוש הגמרא.
ומי אני להוסיף  -אמנם לא נמנעתי מלכתוב סדר הסוגיא לפי מיעוט ערכי רבוונתי לברר דיני גניבת דעת .ובאמת

גמרא דא מעורבת בעוד דינים ביו״ד כדיני ניקור הגיד ,ומתי חוששי; שישראל יקנה בשר מנכרי .ואיני מביא שאר

הדינים אלא לפרש דיני גניבת רעת .וראיתי מהלכק שונים בביאור שיטת רש״י ותום' ,וכל שינוי הוי שינוי לדינא,
ולקחתי סברות שונות פעם מזה ופעם מזה מה דגראה לי בפירוש הגפ״ת עד למעשה .ובודאי יהי׳ מקום לחלוק
ולפרט אחרת ,אבל זו היא דרכה של תורה ואם היינו תמיד חוששין לפירוש אחר  -לא הי׳ נשאר שחד ופליט

להכחע לרינא בכל הש״ם ,וממילא אענה גם אני את חלקי ,ווה החלי בם״ד.

ענף א
מכאר השקלא וטריא ומסכם סומא ‘דחולק
א]גרסינן במשנה חולין (צ״ג ב׳) "שולח אדם ירך

לעובד כוכבים שגיד הגשה בתוכה מפני
שמקומו ניכר" ,פי׳ רש״י "אין חוששין שמא יחזור
וימכרנה לישראל ויאכלנה בגידה דכיון' דשלימה היא
מקומו של גיד הנשה היה ניכר"" ,ומדייק הגט׳

מהמשנה ,דשלמה מותר לשלוח לנכרי אבל חתוכה לא,

ופי׳ רש״י דחתוכה אסור "אלא א״כ ניטל גידה דכיון
דחתוכה היא ,סבר הלוקחה מן העובד כוכבים שניטל

גידה ואוכלה בגידה" ,וע״ז הקשה הגט׳ "במאי עסקינן"

— דהיכי זבני ישראל בשר מנכרי ,אילימא דבמשנה מיירי

במקום דאין מכריזין ,א״כ חתוכה נמי לישדר ליה ,דהא

א .איבעית אימא במקום שמכריזין וחיתוכא דנכרי
מידע יריע ,דישראל פורעה כדרך שהגיד מונח

משא״ב בנכרי.

ב .איבעית אימא במקום שאין מכריזין גזירה שמא
יתננה לו בפני ישראל אחר ,ואותו הרואה שזה

נתנה לו לוקח הימנו וכסבור ניטל גידה.
ג .איבעית אימא משום דקא גניב ליה לדעתיה —

דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו

דעתו של עובד כוכבים ,ופי׳ רש״י" :כסבור ההוא נכרי
דישראל זה אוהבו מאוד שתקנה וטרח בה ליטול גידה
עד שנראית לעצמו ואח״ב נתנה לו — והוא לא נטלו

— ונמצא מחזיק לו טובה חנם"* ,ואמימרא דשמואל
דיש גניבת דעת גם לנכרי ,מאריך הגט׳ ואגב זה מביא

דוגמאות דיש בהם משום איסור גניבת דעת עד דחוזר
הגט׳ לדון עוד בנידון דידן — שליחת ירך לנכרי.

לא אתו למזבן מיניה דחיישינן לטרפה ,אלא מיירי
במקום שמכריזין — ומותר לישראל ליקח שם באותו

ולמטה מיניה מביאה הגמרא ברייתא עם שלשה בבות

מקום מן הנכרי כיון שלא הכריזו ,א "כ שלימה נמי לא

א .ת״ר השולח ירך לחבירו ..חתוכה ,צריך ליטול

לישדר ליה עד שיטול גידה ,דלמא חתיך לה נכרי ומזבין

הימנה גיד הנשה ,ובעובד כוכבים בין חתוכה ובין

ליה ,ומיישבת הגמרא שלושה תירוצים בזה:

שלימה א״צ ליטול הימנה גיד הנשה.

----------------------------------------------- - -------------הרחבת המשגה ------------------- :------------------------------------

א .ומבאר החורת חיים (ד״ה אמר אביי) דמה דפי׳
הגניבת דעת הוי מה דחשב הנכרי דטרח

הישראל בשבילו ולא מה שנתן לו ירך בלי גיד — רלנכרי יותר
ניחא ליה ירך עם גיד.

A
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;׳

—

קנב

משנת

ישראל

סימן ו

כ .מפני ב׳ דברים אמרו אין מוכרין נבילות וטרפות
לעובד כוכבים :אחד מפני שמטעהו ,ואחד שמא
יחזור וימכרנה לישראל אחר.
ג .לא יאמר אדם לעובד כוכבים קח לי בדינר זה בשר
מפני ב׳ דברים :אחד מפני האנסין ואחד שמא
מוכרין לו נבלות וטרפות.

ומוכיח הגמרא דהרישא והסיפא במקום שאין מכריזין,
ולכן אין חשש שמא יקנה ישראל מהנכרי,
אבל מציעתא דיש חשש שמא יקנה ישראל מהנכרי ,הוי
במקום שמכריזין ,וכן ס״ל לאביי .אמנם רבא מיישב
דכולא מיירי במקום דמכריזין ,ומציעתא דאסור לתת
הנבילות וטרפות לנכרי מיירי שלא הכריזו ,ורב אשי
אמר דכולה במקום שאין מכריזין ומציעתא גזירה שמא
ימכרנה בפני ישראל ,וזה הרואה דלא שמע מן הטבח
שהיא טרפה סבור שהיא כשרה.
והקשה רש״י אליבא דרב אשיב דאם יש גזרה שמא
ימכרנה בפני ישראל ה״ה ברישא גבי שולח
ירך לנכרי למה לא גזרינן ,ומיישב דבשלמא גבי מכירת
טבח באיטליז קמזבין ליה לנכרי ,והתם ישראל טובא
קיימי וחזו ,וחיישינן דלמא חד מינייהו הדר וזבין לה
מיניה ,אבל שולח לנכרי בביתו מי ראה ,ואת״ל יראנה
אדם ,לא גזרינץ כולי האי ,ותנא דמתנ׳ דאסר גם לשלוח
מתנה לנכרי פליג אתנא דברייתא ,וגזר בה כדאוקימנא
לעיל בתי׳ השני דגזירה שמא יתננה לו בפני ישראל
אחר.

,ומבאר הגמרא שם היכי מכריזין — דאמר רב יצחק בר
יוסף דמכרזינן דנפל "בישרא" לבני חילא דאי
מכרזינן דנפל "טריפתא" לבני חילא ,לא זבני נכרי ,ופי׳
רש״י דגנאי הוא להם מאחר דאין אנו רוצים לאוכלה,
והקשה הגמרא דהא קמטעי להו לנכרי ,ומיישב דאינהו
הוא דקמטעו נפשייהו ,כי הא מעשה דמר זוטרא בריה
דרב נחמן דהוה קאזיל מר זוטרא מסיכרא לבי מחוזא,
ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו אהדדי ,מר
זוטרא סבר דלאפיה הוא דקאתו — אמר להו למה להו
לרבנן דטרוח ואתו כולי האי ,א"ל רב ספרא אנן לא הוה

ידעינן דקאתי מר ..א״ל רבא [לרב ספרא] מ״ט אמרת
ליה הכי דאחלישתיה לדעתיה ,א״ל [רב ספרא לרבא]
והא קא מטעינן ליה[ ,א״ל רבא] איהו הוא דקא מטעי
נפשיה ,עד כאן תוכן הסוגיא הנצרך לן כעת.

אנן מטעינן ליה  -איהו דמטעי נמשיה
כ] חדק דאין איסור גנבת דעת אלא במקרה דאנן
קמטעינן ליה ,אבל במקרה דאיהו דקמטעי
נפשיה לית לן בה ,וכן נפסק כרבא בשו״ע (חו״מ סי׳
רכ״ח סעי׳ ו׳) .אמנם יש לעיין מתי זה נקרא דאנחנו
הטענו אותו ומתי זה נקרא דאיהו הוא דמטעי נפשיה.

ושנעו במציעתא דברייתא הנזכר למעלה דאין מוכרין
נבילות וטרפות לעובד כוכבים מפני שמטעהו.
ועוד מובא בגמרא (עמוד א׳> לעיל מיניה ברייתא  -דלא
יפתח לו חביות המכורות לחנוני ,אא״כ הודיעו
דמכרתיה לחנוני •ואיני נפסד ,וזה מפני שגונב לבו
להחזיק לו טובה חנם — דכסבור הפסד גדול נפסד ע״י,
שהרי תשאר חבית זו חסרה ותתקלקל יינה ,וזה אינו
דימסרנה מיד לחנוני .והקשה רש״י למסקנת הש״ס דאין
איסור גניבת דעת בזה דאיהו הוא דקא מטעי נפשיה,
א״כ מהיכי תיתי דיש איסור גניבת דעת בהנ״ל כיון
דהנכרי הוא דמטעי נפשיה לחשוב שהבשר כשר ,וכן
בפתיחת החביות איהו הוא דמטעי נפשיה לחשוב
דפתחן בשבילו ,ומיישב רש״י דהבשר מכר "בחזקת"
כשר ,ובפתיחת החביות אמר לו להדיא דבשבילך אני
פותחם דבזה ודאי גונב דעתו.

מקשה סתירה ברש״י ומיישב
ולכאורה רש״י סתר משנתו דבעמוד א׳ (ד״ה אין
מוכרין) פי׳ דאין מוכרין טרפה לעובד
כוכבים "בסתם אא״כ הודיעו שהיא טרפה דתו ליכא
גניבת דעת" ,דמה שכתב דמכר לנכרי "סתם" משמע
דלא היה מוכח דהבשר הוא כשר אלא דהנכרי הטעה
את נפשיה לחשוב שזה כשר ,ומה שייך גניבת דעת בזה,
וכבר קדמו לנו בקושיה זה באחרונים?

 ---------------------------------------------------------דו ר ח ב ת המשנה -------------------------------------------------------כ .כן מבאר הלב אריה (תוס׳ ד״ה אמר אביי) עי״ש באורך.
אחד ,התרומת הכרי (סי׳ רכ״ח ד״ה וקשיא לי) והתפארת
ג .הלא המה :הראש יוסף (צ״ד ב׳ ד״ה ובד״ה אינהו)
דנשאר בצריך עיון ,הלב אריה (סוף ד״ה בפרש״י
אינהו) והערות של הגרי״ש אלישיב שליט "א דכוונו לדבר

יעקב (צ״ד ב׳ ד״ה אינהו דקא) דכוונו לתירץ שני ועוד
מהלך שלישי מצאנו בחידושי מהר״ם שיק (צ״ד א׳ רש״י
ד״ה אין).
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משנת

ישראל

גניבת דעת

והנראה בזה מה דכתב הלב אריה והגרי״ש אלישיב
שליט״א ,והוא דעד דהביא הגט׳ המעשה
וחידושו דרבא דאין איסור דגנבת דעת
דמר זוטרא.
^יצ.?.י?י^י?
במקרה דאיהו הוא דקא מטעי נפשיה ,היה ס״ל להגמ׳
דאף היכי דמטעי אנפשייהו אסור מחמת גניבת דעת
וכדס״ד דרב ספרא ,ולכן כתב רש״י בעמוד א׳ דמכר
הבשר לנכרי "סתם" דגם בזה שייך איסור דגנבת דעת
כיון דהמוכר הבין דהנכרי טעה בזה לחשוב שמכרו לו
בשר כשר ,אבל למסקנה דקי״ל כרבא דאין בזה משום
גניבת דעת מפרש רש״י דמכרו את הבשר בחזקת כשר
כגון דמכרו באטליז דיהודי ,וכן ההוא דפתח חבית
אפשר לפרש לפי ההר״א דפתח סתם ,אבל למסקנה
דקי״ל כרבא אין בזה גניבת דעת אלא במפרשי

נחלקו רש״י ותום׳ האם גניבת דעת אפוד דוקא
במפרש או אפילו בסתם
ג] והנה מה דפירש רש״י דמכר הבשר בחזקת כשר,
והפותח חביות המכורות ואומר לו בשבילך
אני פותחן משמע דאין איסור גניבת דעת אלא במקרה
דודאי גונב דעתו .איברא הקשו תוס׳ והרא״ש (סי׳ י״ח)
מלשון הברייתא דאין היתר לפתוח חביות "אלא אם כן
הודיעו" משמע דאפילו בסתם אסור ולא שרי אלא
בכה״ג ,ולפי רש״י דרק במפרש דפתח בשבילו הוי
גניבת דעת הוה לברייתא לומר דיש היתר לפתוח חביות
אפילו אם פתחן סתם.

ועוד מובא בגמ׳ שם דפתח ר׳ יהודה חבית המכורה
לחנווני ,לפני עולא ,והקשה הגט׳ דיש בזה
משום גניבת דעת ,ותירץ או אודועי אודעיה או שאני
עולא דחביב ליה לרב יהודה דבלאו הכי נמי פתוחי
מפתח ליה ,ועוד הקשה הרא״ש אליבא דרש״י דדוקא
במפרש דפותח בשבילו יש בזה משום גניבת דעת ,מאי
פריך מרב יהודה דפתח ליה לעולא דהא ודאי שלא היה

קנג

רב יהודה משקר לומר לעולא בשב ילך אני פתחן ,אלא
דמוכח דשייך גניבת דעת אפילו א ם לא מפרש ,חזינן
דהבין הרא״ש ודעימיה דאליבא דר ש״י אין איסור אלא
כשמשקר לו שבשבילו פתחו דודאי גונב דעתו ,וכן כתב
הב״ח (סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳) להדיא ב ביאור שיטת רש״י.

איברא תוס׳ והרא״ש פירשו דמה דכתב הגט׳ דאין
גניבת דעת כל דאיהו הטעה את נפשיה ,יש
לחלק בין היכי דאין לאורח לאסוקי אדעתיה דמכורות
לחנוני לבין היכי דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה ,דבכגון
פתיחת החביות לא היה לאסוקי אדעתיה דמכר החביות
לחנוני ,א״כ צריך לומר דאין בפתיחה זו משום הפסד,
אבל בכגון דמכר טרפה לנכרי דמסתבר טובא דנותן לו
את הטריפות שלו ,וכן במעשה דמך זוטרא איבעי ליה
לאסוקי אדעתיה שלא לקראתו היו באים אלא לצורך
עצמם ,בזה אין איסור גניבת דעת דאיהו הטעה את
נפשיה ,וכן מובא סברת הרא״ש ודעימיה בטור ושו״ע
(סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳) לדינא כדמבואר בב״י ובב״ח שם.

הלב אחה מפרש רש״י_ גאופ״א
ד] ומה דכתבו אליבא דרש"י דאין גניבת דעת אלא
כשמשקר לו שבשבילו עשה — ..אינו מוכח
לכאורה .דהנה מצאנו דמיישב הלב אריה (ד״ה תוס׳
אינהו) את רש״י — דמה דבר שקר יצא מפיו דרב יהודה
במה דאמר לעולא בשבילך אני פותחן ,דהא באמת הך
חביות לא נפתח עדיין מעולם'[לפי הגירסא שלפנינו],
א״כ הא אמת יהגה חכו דבשבילו הוא פותחן ,רק
דהסתיר בלשונו מה שאין לו הפסד בזה כיון שבלא״ה
הם מכורות כבר לחנווני ,והאורח סבר שיש לו הפסד
בזה ,וא״כ אינו מרמה ושקר עכ״פ רק גניבת דעת מיקרי.
ומחדש הלב אריה דמה דהרא״ש לא למד כנ״ל דקרוב
הדבר לומר דהרא״ש היתה לו גירסא אחרת בגט׳
דהחביות "הפתוחים לחנווני" [כמו שהעתיק שם

הרחכת המשנה
ד .וכזה מבאר הלב אריה (בא״ד ומיהו) במאי פליגי אם

מכריזין אם לאו — דבמקום דלא מכריזין חששו

לשיטת רב חסדא דיש גניבת דעת בכל גווני ,ובמקום דמכריזין
ס״ל כרבא דאין בזה גניבת דעת דאיהו דמטעה לנפשיה.
וכזה מיישב הלב אריה הסתירה בין המשנה לברייתא —
דבמשנה שאסרו לשלוח ירך חתוכה לנכרי מדובר במקום
דלא מכריזין ,דאם מכריזיז יש בזה חשש איסור דגניבת דעת.

וממילא אם
דיודע הישראל דאסור לגנוב דעת הו :כרי ,ולכן מן הסתם
הוציאו הגיד הנשה ,אבל בברייתא מד ובר במקום שמכריזין
דלא חוששין בזה לגניבת דעת ,דאיהו דו זטעה אנפשיה .ואפילו
אם הוציא הגיד לא יקנה ישראל אחר :שר זה ,דכיון דמותר
לגנוב דעת הגוי בכגון דא אין ראיה מזז ; דהירך חתוך דהוציא
את הגיד.
שלח ירך חתוכה לנכרי יש חשש שיקנה ישראל,
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Q

קנד

משנת

סימן,

הרא״ש ,וע״ע בסמ״ע (סי׳ רכ״ח ס״ק ט׳)] יי ,וכיון
שהיה כבר פתוח לחנווני הוי דבר שקר כשאומר
בשבילך אני פותחן?
מיישב שייטת דש״י
וליישב הקושיה הראשונה על רש״י דאא״כ הודיעו
קתני דמשמע דאפילו בסתם אסור ,נראה דאין
בזה סתירה ,דאין הגניבת דעת בפתיחת החבית מצד
עצמו אלא בהפסד העומד לצאת מזה ,וזה לא אמר
מעולם דהוא מפסיד מפתיחת החבית בשביל האורח,
אלא דכך הבין האורח מעצמו ,וע״ז כתב הברייתא דאין
היתר לפתוח לו אא״כ הודיעו — הכוונה דצריך להודיעו
— דהוא לא מספיד מזה.

ומה דכתב רש״י דצריך לפרש דפותח בשבילו החביות
הוא מטעם דאם לא אמר לו כן אולי האורח לא
ישים לב דהוא פותח חבית חדשה ,או דאולי ס״ל
דהחבית היתה כבר פתוחה ורק סגרו אותה חזק ,וממילא
אין בפתיחת החבית חשש דגניבת דעת אלא ביודע
דפותחין פעם ראשונה ושזה בשבילו.

־־

ישראל

נמצינו למדים אליבא דרש״י דאין האיסור דגניבת דעת
אלא אם הוי נראה כאומדנא דמוכח דעושה
בשבילו ,ולפי תום׳ ודעימיה יש איסור דגניבת דעת כל
שנוטים הדברים דעושה בשבילו אפילו אם אין זה מוכח
כ״כ ,ורק אם יש צד גדול וברור דהוא לא עושה בשביל
האורח ,אז אין בזה משום גניבת דעת.

ואם כנים הדברים בדברי רש״י ,נראה לומר דמה דכתב
רש״י במכירת בשר לנכרי "בחזקת" כשר ,אין
הפירוש דהוא "אומר" שהבשר כשר בשקר כדפירש
הב״ח ,אלא דאפילו אם מכר הבשר "סתם" בחזקת כשר,
כגון בחנות דתמיד נמכר רק בשר כשר או דידועה
בכשרותה ,דיש בזה אומדנא דמוכח דהבשר כשר ,גם
בזה יש איסור דגניבת דעת אפילו לפי רש״י.

מקשה סתירה בין המשנה להברייתא
ה] הנה כלל הוא בידינו דקשוט עצמך תחילה ולפני
דהיה לתום׳ להקשות על רש״י דמשמע דס״ל
דאין גניבת דעת אלא במשקר ,היה להקשות על עצמן,
ואבאר ,את שיחתי ונלך כסדר:

----------------------------------------------------------ה ר ח כ ת המשנה ---------------------------------------------- -

ה .ונראה לדייק דכיון דתוס׳ רק הקשה על רש״י "דודאי שלא
היה מטעהו ר״י לומר לו בשבילך אני פותחן" ולא
הקשה שלא היה משקר ר״י — דלא גרם "חביות פתוחות".
,ונראה לפרש כוונתם תיתן לומר דאפילו אם לא אמר להדיא
דמפסיד בשבילו ע״י פתיחת החביות ,עדיין שייך לומר
דיש בזה משום מטעהו — דכיון דמובן מאליו ראם הוא פותח
בשבילו שהוא ג״כ מפסיד בשבילו ,הוי כאילו אמר לו דמפסיד
בשבילו .ואפ״ל דס״ל לתום׳ דאע״פ דרב יהודה בלאו הכי נמי
היה פותח בשביל עולא ,אינו ראוי לרב יהודה לומר אפילו אמת
כל דמבינים מתוך דבריו דבר שקר ,אע״פ דמצד האמת הוא
היה מוכן לפתוח בשבילו אפילו במקום הפסד .ורש״י ס״ל דאין
בזה שקר כיון דלא אמר להדיא ,ואין גניבת דעת כיון דהוא היה
פותח אפילו במקום הפסד ,ועיין בזה דהדברים דקים.
ו .וחנה הקשה הלח״מ (הל׳ דעות פ״ב ה״ו) למה הרמב״ם
השמיט הך דינא ראם היה חביב לו דהיה פותחן
בשבילו דמותר וכדאמר בגמ׳ שאני עולא דחביב ליה לרב
יהודה .וכן הקשה הב״י (סי׳ רכ״ח סעי ו׳) על הטור דגם
השמיט האי דינא .והגם דמיישב הב״י דאפשר דמילתא
דפשיטא הוא ,ומביאו בסמ״ע (0״ק ט׳) — איברא למעשה גם
הב״י השמיט דיז זה מהשו״ע ,ומה פשר הדבר.

ומצאתי ליישב בזה מה דכוונו הלב אריה (ד״ה ולא יאמר)
והתפארת יעקב (סוף ד״ה תניא היה) לדבר אחד.
והוא דהיה קשה להרמב״ם והטור אמאי לא תני דין זה
בברייתא דאס היה חביב לו מותר ,אלא דלא תני הך דינא
בברייתא שמדה זו אינה נוהגת בסתם כללות בנ״א ולהכי גם
הרמב״ם והטור לא העתיקוהו.
והענין הוא שדין זה לא שייך בסתם בני אדם — שמדת בנ״א
היא שבלבו מתאוה תאוה לגמול חסד לאוהבו וריעו
בעוד שאינו מגיע הפסד לעצמו .ואזי נדמה לו בלבו שאף אם
היה מגיע עי״ז איזה הפסד וחסרון לעצמו לא היה מונע
מעשיית החסד והטוב לאהובו ,וכל הון ביתו באהבה בוז יבוזו
לו ,אך בעת שמגיע העת לעשות חסד והדבר נוגע בנפשו אזי
יחוש יותר לטובת עצמו ומונע הטוב מבעליו.

לא כן היה בדורות האמוראים שהיה לבבם שלם עמהם בלא
שום דמיון כוזב כמו עולא ורב יהודא דהיה זה בלב שלם
כ״כ עד שהיה הדבר ברור מאוד ,לכך לא הוי גניבת דעת ,אבל
בשאר בנ״א אף שהאורח חביב עליו ונדמה לו שהיה פותח
בשבילו מ״מ כיון שעתה אין לו הפסד קרוב לומר שדמיונו
כוזב לו.
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משנת

ישראל

גניבת דעת

דן $דיש להקשות טובא בסוגיא דא דהמשנה אוסרת לן
לשלוח ירך חתוכה לנכרי והברייתא כתב להיתר,
ועוד דהרישא דהברייתא דמתיר משמע דאין איסור
גניבת דעת לנכרי ,אבל במציעתא דברייתא כתוב להדיא
דיש איסור גניבת דעת בנכרי .וכבר סידר לנו התרומת
הכרי (ד״ה ודע) את הקושיות דיש בזה ,ובונה וסותר
כדרכה של תורה שבע מהלכין בראשונים ליישב כ״ז,
אבל בעיקר מה דנוגע לנו בזה הוא שורש פלוגתת ר״י
ור״ת דהם הב׳ מהלכין הנצרכים לבאר דינא דגניבת דעת.

תירוץ־ הר״י בזה
וליישב הסתירה בין המשנה האוסרת ירך חתוכה לנכרי
לבין הברייתא דמתיר כתב הר״י (ד״ה אמר)
דקי״ל כהתירץ ראשון מובא בגמ׳ למעלה דהמשנה
איירי במקום שמכריזין וחיתוכא דנכרי מידע ידיע ולכן
אסור לשלוח ירך חתוכה ,והברייתא איירי במקום דלא
מכריזין ואין חשש שיקנה ישראל .אמנם לפי״ז קשה
דא״כ חזינן דאין איסור גניבת דעת בנכרי ,דאל״כ היה
לאסור לשלוח ירך חתוכה אפילו במקום דלא מכריזין
משום גניבת דעת ,אבל מהסיפא חזינן במכר נבילות
^וטריפות לגוי בחזקת כשר דאסור משום גניבת דעת,
ומחלק הר״י בין מכר לבין מתנה ,דבמכר יש גניבת דעת
אבל במתנה אין איסור גניבת דעת?

ר״ת מתרץ אהדת
ו] אך ורוח אחרת היתה לד״ת דס״ל דבין במכר ובין
במתנה יש איסור דגניבת דעת בנכרי ,ולכן
המשנה אוסרת לשלוח ירך חתוכה לנכרי וכדמבאר בגמ׳
הנזכר למעלה בתירוץ בתרא .ובמה שיש סתירה בין
המשנה לברייתא ובין הרישא דברייתא לסיפא דברייתא
מיישב ר״ת ,דשאני דלעיל במתניתין איירי כאומר
הישראל לעובד כוכבים שהיא מנוקדת והתם הוא דאסור
משום דגונב דעתו ,אבל שלימה הא חזי ליה עובד
כוכבים שלא ניטל הגיד ואע״פ שישראל אמר לו שניטל
יודע עובד כוכבים שהוא משקר ,ולכך חיישינן נמי
בחתוכה שמא יתנה לו בפני ישראל ויקנה ישראל מן
העובד כוכבים גם במקום שאין מכריזין ויאכלנה בגידה
ולא חייש רלמא טרפה היא מאחר שאומר ישראל בשעה
שנותנה לעובד כוכבים שתקנה וטרח בה ליטול הגיד עד

קנה

שראוי לעצמו ,וכן במציעתא דברייתא דאין מוכרין
נבלות וטרפות לעובד כוכבים ,היינו כשאומר לו דכשרה
היא ,ולכך אסור משום דמטעהו ,וגם משום שמא יקנה
ישראל ממנו במקום שמכריזין ולא הכריזו.

וברייתא דקתני ובעובד כוכבים בין חתוכה ובין
שלימה א״צ ליטו3הימנה גיד הנשה ,התם
כשנתן לו סתם ולא אמר לו שהיא מנוקרת דאיהו דאטעי
נפשיה ,וגם ליכא למיחש דלמא חזי ליה ישראל וזבין
ליה מן העובד כוכבים דבמקום שאין מכריזין איירי
וחייש שמא אחר שניטל הגיד נודע לו שהיא טרפה ולכך
נתנה לעובד כוכבים.
ולסיכום הענין נחלקו ר״י ור״ת בתרתי דלר״י אין
איסור גניבת דעת במתנה לנכרי ,ולר״ת גם
במתנה יש איסור .ולר״י מה דאסור משום גניבת דעת
אסור בין במפרש ובין בסתם ,אבל לר״ת אין גניבת דעת
אלא במפרש אבל בסתם אין איסור.

לפי ר״ת קשה טוכא
ז] ונחר אנץ דבשלמא לפי הר״י דלמד דשייך גניבת
דעת לנכרי אפילו במכר לו סתם אתי שפיר
לשיטתו דיש איסור גניבת דעת כל דלא הוי ליה לאסוקי
אדעתיה דנותנין לו בשר טרף ,אבל לפי ר״ת דאין איסור
גניבת דעת לנכרי כל דלא מפרש ליה בשקר דזה בשר
כשר קשה טובא ,דמאי שנא משאר מקרים דגניבת דעת
הוי אסור אפילו בסתם.

והוא אשר דברנו למעלה דהוי ליה לתוס׳ להקשות על
עצמן — על ר״ת — דאיסור גניבת דעת הוא אפילו
בסתם .ושו״ר בתפארת יעקב (צ״ד ב׳ ד״ה אך מה) דגם
מעורר בזה וכתב דיש מחלוקת וסברות הפוכות בין
רש״י ותום /דלענין מכר בשר לנכרי פי׳ תוס׳ דאסור
דוקא במפרש ,ורש״י פי׳ אפילו בסתם .ולענין שאר
מקרים דגניבת דעת לתום׳ אסור אפילו בסתם ולרש״י
דוקא במפרש.
ושיטת רש״י כבר ישבנו דאין בזה סברות הפוכות —
דכל דיש אומדנא דנעשה לו טובה לאורח יש
איסור גניבת דעת ,ממילא במכירת בשר מספיק דמכר
"בחזקת" כשר ,אבל בפתיחת החבית צ״ל לו דפותחין

 --------------------------------------------חרה כת המשנה ---- —---------------------------------------------ז .והסגרות בזה אבאר בס״ד בענף ד׳.
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קנו

״1M

ישראל

סימן ו

בשבילו ,דרק ע״י זה ודאי יחשוב האורח דנעשתה לו
טובה גדולה.

מיישב שייטת ד״ת ומבאר שורש פלוגתתו עם ד״י
ח] ונראה דצ״ל בדעת ר״ת דאין בזה סתירה כלל
ואדרבה אתי שפיר לשיטתו ,דלכאורה הוי
ליה לנכרי לאסוקי אדעתיה דהישראל נותן לו בשר טרף
ובשר עם גיד כיון דודאי באו לידו נבילות וטריפות
[דלא כל יום אתרחש ניסא דאין לו טריפות ,ודהכל
נשחט כהוגן ובלי שאלות] ,ובמקום לזרוק אותם אפשר
למכור אותם לנכרים כאילו הם כשרים כיון דלנכרי אין
בזה נפק״ט ואין בזה שאלה של מקח טעות בשבילו.

*-

~ ולכאורה צ״ל דשורש פלוגתת רש״י ור״ת בזה הוא —
האם ישראל דמוכר בשר כשר להו״א אפילו
בסתם ,ולמסקנה דוקא בחזקת כשר האם גם לנכרי צריך
 למכור לפי מה דנראה להם רזה מה שהוא מוכר ,אודמבינים ד״חזקתו" של המוכר הוא דוקא ליהודים כיון
דיש להם נפק״מ בין בשר כשר לבשר טרף ,אבל לנכרי
דאין נפק״מ אין בזה חזקה ,דרש״י ס״ל ראם כך חזקתו,
למכור בשר כשר גם לנכרי צריך למכור לו בשר כשר
אלא א״ב מפרש דאין זה כשר .ור״ת ס״ל דחזקתו הוא
דוקא לישראל ולא לנכרי ,ולכן הוי לנכרי לאסוקי
אדעתיה דאין זה בשר כשר.

ונראה דכהיום אין נפק״מ בזה כיון דנוהגים רכל מוכר
בשר מקבל "תעודת הכשר" מהב״ד או מרב
מפורסם שמשגיח על כשרות החנות ,דבכגון דא חייבין
למכור דוקא לפי מה דמפרסם בתעודה ,וזה אפילו אם
מוכרים את הבשר בלי "שטמפל" מודבק או קשור עליו,
דמי יודע איזה מכשולים יכולים לצאת מזה אם
המשגיחים יתנו למוכר ירא שמים למכור בשר טרף
לנכרי ,בסוף ילמד מזה גם טבח לא ירא שמים למכור
לנכרי בשר טרף ואז יתערב לו הכשר והטרף ,ומה אהני
בתקנתם לעשות "תעודת הכשר" ,אלא ודאי דהיוס יודה
גם ר״ת ראם אחד יתן לנכרי בשר טרף בחנות דיש לו
תעודת הכשר ,רחוץ מזה דהוא היפר את הסכמתו רק
למכור כשר ,וגם דיש חשש שמא יראה ישראל ויקנה
מהנכרי ,הוא ג״ב עבר על גניבת דעת לכו״ע ,וז״ב.

ענף ב
הירושלמי בשביעית משמע דס״ל ברב חסדא
ט] גרסינן במשנה שביעית (פרק י׳ הלכה ג׳)ח "רוצח
שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו
יאמר להם רוצח אני אמרו לו אעפ״ב יקבל מהן שנאמר
וזה דבר הרוצח" .ובירושלמי שם (ל׳ ב׳)ט אמר רבי יוסי
הדא אמרה בר נש דתני חרא מיכלא והוא אזל לאתר
דאינון מוקרין ליה בגין תרתי — צריך מימר להו אנא
חרא מיכלא אנא חכים" ,מפרש הפני משה "ממתני׳
דצריך הרוצח להודיע להם דשמא אינם יודעים ,ולפיכך
רוצים לכבדו ,ומכאן לבר נש דתני חרא מיכלא מכילתא
ומסכתא אחת ובא לעיר אחת ואינון מכבדין ליה כמו
בשביל דתני תרתי מסכתא ,צריך לאמר להן ,אנא חרא
מיכלא בלחוד אנא חכם" ,ופסק כן הרמב״ם (הלב׳ רוצח
פ"ז ה"ז) דינא דרוצח דגולה?

ולכאורה חזינן דהירושלמי חולק על הבבלי בסוגיא
דידן ,דנראה דס״ל להירושלמי כדעת רב
חסדא דיש גניבת דעת אפילו אם אינהו אטעו אנפשייהו,
דמהיכי תיתי דאחד דלמד חרא מסבתא למד גם תרי
מסכתא ,ואע״פ כן צריך לומר דאיני יודע אלא חרא.
ומהרין דרוצח שגולה לעיר מקלטו ורצו לכבדו יאמר
להם רוצח אני ,לא קשה מידי ,דדילמא שאני רוצח
דגזירת הכתוב הוא כדי שיתבייש בעוונו ,וכתיב מכסה
פשעיו לא יצליח ,אבל מהגמ׳ דלמד מזה גם לכל ענין
דרוצים לכבדו בכבוד דלא מגיע לו חזינן דלאו לעניץ
כפרה ותשובה קאמר ,אלא משום גניבת דעת הוא.
ומצאנו דעמדו בכ״ז בשו״ת המהרי״ט (ח״ב או״ח סי׳
ח׳ ד״ה ההכנעה) השירי קרבן (ירושלמי מכות ז׳ ב׳),
היפה מראה (ירושלמי שלהי שביעית) ,השו״ת חיים
שאל (סי׳ ע״א אות ו׳) והמנח״י (ח״ג סי׳ ק״ד בשולי
הגיליון).

מיישב בכמה אופנים
י] ויצא היפה מראה בדבר חדש לומר דבשלמא
לפירוש התוס׳ דאפילו בסתמא אסור ולא שרי
אלא היכא דאודעינהו ,י״ל דהכי נמי משום דלא הוה

 ------------------ —----------------------------------הרהכת המשנה -----------------------------------------------------------ח .ועוד נמצא בירושלמי מכות (פ״ב הלכה ו׳ ,דף ו׳ ב׳).
מ .וכן איתא בירושלמי מכות (ז ,ב׳)<

י .והעירו דלפי״ז מצאנו קרא "וזה דבר הרוצח" דילפינן מיניה
לאיסור גניבת דעת הוי דאורייתא ,וצ״ע.
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משנת

ישראל

גניבת דעת

קנז

להו לאסוקי אדעתייהו דלא ידע אלא בחדא מסכתא,

שמתכבד במקום אדם כשר והוא אינו ראוי לכך,

דמסתמא מאן דידע בהא ידע בהא ,להכי צריך
לאודיעינהו .ונראה להוסיף דלענין רוצח שגולה לעיר

וכיבוד מילתא רבתי היא ,צריך להודיע שלא ליהנות
חינם.

מקלטו ג״כ לא חייבין בני העיר לאסוקי אדעתייהו
דדוקא הגיע לכאן רוצח ,וא״ב צריכין לומר להם.

אמנם

אין זה מעלה ארוכה לשיטת רש״י ,ועוד’מצאנו

חכם דציוה שלא יאמרו עליו תוארים אחרי מותו

והנה

נשאל לרב חיד״א בשו״ת חיים שאל (סי׳ ע״א

דהמהרי״ט לא ס״ל כתירוצו של היפה מראה

אות ו׳) אודות חכם אחד מהגדולים דציוה שלא

והקשה כן אפילו לתוס׳ ודעימיה דה״ה לענין מסכתא

יאמרו לו שום תואר בהשכבה כי אם יעשו לו השכבה

דהו״ל לאסוקי אדעתייהו דלא גמיר אלא חרא מיכלא

כאחד העם ,ואומרים גדולי העיר רזה נראה כאילו הם

שהרי הוא לא אמר להם שהיה יודע שתים .ואולי לפי

מבזים אותו והיו רוצים לשנות צואתו.

המהרי״ט צ״ל דאחד חדש דמגיע לערי מקלט צריכין

וענה בוה הגאון חיד״א ע״פ היפה מראה "רעל זה ידוו

באמת לחוש דהוי רוצח בשוגג ,דאל״ב לא שייך ללמוד

כל הדווים המקבלים כבוד ההמון שמכבדין אותו

מזה דצריך לגלות דהוא רוצח ,לאחד דלמד חרא

כאילו הוא גברא רבא ואינו אפילו זוטא ,והירא לנפשו

מסכתא ומכבדין אותו דלמד תרי מסכתין ,דצריך לומר

כי על הכל יתן דין וחשבון חייב לומר בפירוש כי אינו

הו? לאסוקי

ראוי לכבוד הזה ,ובזה יפטר מעונש מתעטף בטלית

אדעתייהו דרוצח הוא ,אלא מוכח דלא שנא ובשניהם

שאינו שלו ,איכו השתא האי גברא רבא דנ״ד כי ירא

הוי לאסוקי אדעתייהו.

לנפשו שהתוארים שנוהגים לתאר בדור הזה הם יותר

להם,

דיש

לחלק

דשאני

רוצח

דלא

ולכן מכח קושיה דא הוציא השירי קרבן את דברי
הירושלמי מפשוטו של מקרא וכתב דבאמת
הענין דצריך לגלות הרוצח אתי עלה מכח הגזה "כ מדין
תשובה וכפרה כדי שיתבייש בעוונו .ומה שלומדים
לענין אחד דלמד חרא מסכתא ומכבדין אותו כאילו למד

תרי מסכתין ,ואפשר לכך קאמר מילתיה בת״ח דבאמית
שאר כל אדם א״צ לפרסם עצמו בכיוצא בזה אלא ת״ח

ממה שהוא ראוי ומשום הכי ציוה שלא לתארו בתוארים
הנהוגים — והוא לתקון נפשו ,מאן ספין מאן רקיע

לעבור על מצותו .וכבר הרב מהר״ם חאגיז במשנת

חכמים (סי׳ קפ״ו) ציוה כן שלא יתארוהו בשום תואר,
וגם אני שמעתי שכמה רבני חכמי א״י שציוו כן ונעשה

כדבריהם ,וכיון שהחכם הזה חש שמא אינם עולים יפה
בשמים התוארים הללו — ולתקון נפשו ציוה כן — ודאי

חייבים לקיים צואתו" ,עי״ש עוד בכ״ז.

דוקא ,וכעין זה כתב המנח״י ומביא תנא דמסייעה
בריטב״א קידושין (ל׳ ב׳ ד״ה ת״ר) ,עי״שיא.

יא] והנראה

לדינא בזה הוא מה דעוד כתב היפה

דעת המהרי״ט בביאור הירושלמי

יב] והנה

כתב המהרי״ט ליישב בזה דכל שמקלסים

מראה שם ,דשאני התם דאין זה נהנה
בטעותו של זה ,רק מה שמחזיק טובה בחינם ,וכל שכן

— צריך לגלות להם טעותם .ונלע״ד דכוונתו הוי כמו

גבי טריפה שאינו מוסיף דמים מפני טעותו על מה

היפה מראה דכיון דמקלסים אותו והוא שותק הוי כגונב

שהיה נותן לו אילו ידע שהיא טריפה ,אבל הכא שזה

מה דלא מגיע ליה ,דאע״ם דהוי ל״נותן" כבוד זה

נהנה בכבוד התורה ואיהו לאו בר הכי הוא ,וכן רוצח

לאסוקי אדעתיה דאין זה מגיע לו ,כיון דקיבל בשתיקתו,

אותו בפניו ושותק — דמ שתיקתו טועים בכך

------ -----------------------------------------------ה רה  aז המשנה —----- - ----------------------------------------------יא .ולאחר ומן הגיע לידי ספר חבצלת השרון (הג״ו מרדכי
קליבך שליט״א) על בראשית וראיתי ב״אקדמות
מילין" (ד״ה ואשר יראה) דחידש דרק נאמר דין זה בת״ח,
וכיוון בזה להשירי קרבן ומנח״י .אך מה שהביא בשם
החיים שאל לא דקדק דהנה החיים שאל הביא תירוצו
בשם היפה מראה ,והמעיין בפנים יראה בעליל דהיפה

מראה ס״ל דאסור כל קבלת כבוד משום איסור גניבת
דעת.

ומה שכתב החבצלת השרון (ד״ה והנה המהרי״ט) לדחות
תירוצו דמהרי״ט נלע״ד אדרבה שהדין עם המהרי״ט —
כדאבאר בסמוך.
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קנח

משנת

־ימן ו

הוי זה כגונב מה דלא מגיע ליה ,דלא היה לו "לקחת"
כבוד זה ע״י שאינו אומר לו דאין זה מגיע לוי?

ולפי״ן נראה דין חדש דאם אחד גונב דעת השני

בדבר דהוי ליה להשני לאסוקי אדעתיה
דמצד הדין אינו חייב לגלות לו טעותו ,אם אח״כ
השני מחזיר לו טובה ואומר לו שזה כגמולו על
מה דחשב דקיבל ממנו טובה מקודם — בכגון דא
חייבין לומר לו השתא דמה דחשב אז היה בטעות,
ודו״ק.

- v

ישראל

והנה המהרי״ט הנ״ל דן שם באורך אודות תהליך סדר
תשובה ותיקון המעשים לאחד דפשע טובא
ועשה עבירות חמורות מאוד הרבה שנים .וכתב להבעל
תשובה דחוץ משאר הדברים דכתב לו לעשות לתיקונו,
דהוא ג״כ חייב להתנהג בהכנעה במעשה ,ירגיל עצמו
בשפלות ובנמיכות רוח וירגיל עצמו במענה רך וקול
נמוך ,נעלב ואינו עולב ,שומע חרפתו ואינו משיב ,כפוף
ונכנע ,יושב בשפל ונעשה שיריים לכל .איברא יש חשש
דמי שמתנהג כך יותר מדאי מכבדים אותו בני אדם
בחסידות וענוה.
ולמד המהרי״ט עצה לזה מהא דתנן דרוצח שגלה לעיר
מקלטו ורצו בני העיר לכבדו אומר להם רוצח
אני וזה משום גניבת דעת ,א״כ ה״ה לענין בעל תשובה
שצריך להנהיג עצמו בשפלות ונמיכות רוח ושברון לב,
דג״כ צריך לומר דעשה כן — שכך היא חובתו לפי
שחטא והכעיס את בוראו — כדי לא לעבור על גניבת
דעת הציבור.

ענף ג
כמי קי״ל לדינא בפלוגתת ר״י ור״ת
יג]השתא הדרינן למחלוקת ר״י ור״ת ונראה כמי
קי״ל לדינא ,דחזינן למעלה בדעת ר״ת,
לא שנא מכר לא שנא מתנה כל דמפרש לנכרי דנותן או
מוכר לו בשר כשר יש בזה משום איסור דגניבת דעת,
וכל דנותן לו סתם אין בזה לתא דגניבת דעת .ודעת
הר״י הוא דבין במפרש ובין בסתם כל דמוכר בשר
לנכרי והוי ליה לחשוב דמוכר לו בשר כשר יש בזה
משום גניבת דעת ,משא״ב במתנה אפילו במפרש דנותן
לו בשר כשר אין בזה לתא דגניבת דעת ,והרא״ש (סי׳
י״ח) מביא את הר״י דאין במתנה משום גניבת דעת,
ואח״ב מביא דברי ר״ת ,וכתב הטור (יו״ד סי׳ קי״ז)
דהרא״ש ס״ל כר״ת — ולכאורה הבין כן כיון דהביא
הרא״ש דברי ר״ת כבתרא ,וכן ביאר התרומת הכרי.

מקשה פתירה כטור ושו״ע
איברא פסק הרמ״א (יו״ד סי׳ קי״ז) "ואסור למכור
לעובד כוכבים נבילהיג בחזקת כשירה" ,כתב
ע״ז הש״ך (ס״ק י״ג) "..ודקדקו לכתוב למכור דאילו
במתנה מותר דאין במתנה משום גניבת דעת ,וכמו
***שנתבאר בסי׳ ס״ה סעי׳ י״א ע״ש" .וכעין זה מצאתי
בפר״ח (שם ס״ק י״ג) וגם מצייץ לעיין בסי׳ ס״ה ,משמע
דס״ל להש״ך והפר״ח דהרמ״א פסק כהר״י דמתנה
מותר אפילו במפרש ,וכן פסק האורח מישרים (פכ״ד
סעי׳ ג׳)יי .אמנם אין הדבר פשוט כ״כ ,דא״כ לפי״ז

 ----------------------------------------------------------ח ר ח כ ת המשנה ----------------------------------------------------------

יב .דאין לומר דכוונתו מדין שתיקה כהודאה ,דא״כ קשה
מהמעשה דמר זוטרא גופא דרבא ורב חסדא שתקו
כשאמר להם מר זוטרא דהם באו לקראותו ,וא״כ למה דחה
רבא את רב חסדא ,אלא חזינן שדעת המהרי״ט רכל שזה נותן
לו כבוד בפועל והוא שותק ,הוי בשתיקתו קבלת הכבוד ,וזה
קבלה לא בצדק ,דלא מגיע לו לקבל דבר זה ,משא״ב בכל
מקרה אחר דרק מחזיק לו השני טובה לו על מה דחשב רעשו
לו יותר ממה שמגיע לו ע״ז לא צריכין לגלות.
וזה דלא כהשו״ת חיים שאל דכתב "ומ״ש מהרי״ט יש להשיב
ואכמ״ל" .וכמדומה לי דהבין הרב חיד״א דסברת המהרי״ט
הוא מדין שתיקה כהודאה ,ומה דיש להשיב עליו הוא
מהמעשה דמר זוטרא וכנ״ל ,אבל לפי מה שכתבנו אתי שפיר
והכל עולה בקנה אחד עם ישובו דהיפה מראה ,והבוחר יבחר.

יג .ועיין באורח מישרים (פכ״ד סעי׳ א׳) דלאו דוקא אסור
למכור נבילה בחזקת שחוטה אלא דה״ה אסור
למכור לו בשר טריפה בחזקת בשר כשרה .ובביאורים (ס״ק ג׳)
מוכיח כן מלשון הברייתא ומרש״י בסוגיא .וכן למד מלשון
הרמב״ם גופיה (פי״ח דמכירה) — "ואין מוכרין בשר נבילה
לעכו״ם בכלל שחוטה אע״פ שהנבילה אצלו כשחוטה" .ובכל
גונא שמטעהו לנכרי להחזיק לו טובה חנם אסור.
יד .וכן הביאו הרבה ממחברי זמנינו את הש״ך כדבר פשוט.
הלא המה האמרי יעקב (סי׳ ב׳ ס״ק י״ב) ,החלקת
בנימין (סי׳ קי״ז ס״ק ל״ב) והניב שפתים (כלל ח׳ סעי׳ ב׳ חי׳
ד״ה לא) ,אבל אין הדין פשוט לקולא דמצאתי ביש״ש (חולין
שלהי סי׳ י״ט) ,ובספר הקובץ (דעות פ״ב) דפסקו לחומרא דגם
במתנה יש איסור גניבת דעת בנכרי ,ועיין לקמן ענף ד׳.
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גני :יעת

משנת

"

ישראל

קנט

לכאורה סתרו הש״ך והפר״ח משנתם במה דהם עצמן

ישראל בשר זה מהנכרי ,ונאמרו בזה כמה מהלכים כ״א

ציינו לעיין בסי׳ ס "ה.

לפי דרכו .איברא לפי ר״ת דמיירי דוקא דהמוכר אמר
להדיא לנכרי דהבשר כשר ,אתי שפיר דיש לחוש

דהנו־ן איתא בשו״ע (יו״ד סי׳ ס״ה סעי׳ י״א) "שולח
אדם לנכרי ירך וגיד הנשה בתוכה בין שלימה בין

דישראל אחר דשמע זאת יקנה בשר זה מהנכריטי.

חתוכה ואם נותנה לו בפני ישראל ואומר לו שהיא כשרה

ואשר לפי״ז לכאורה צ״ע טובא למה שא״ר מיאנו

לא יתננה לו כשהיא חתוכה אלא אם כן ניטל ג־ידה׳> ,דשם

--------------בפירוש ר״ת ולמדו־ הסוגיא דוקא במכר

כתב מרן המחבר דאסור ל״לשלוח" [שזה מתנה] לנכרי

או בחזקת כשר ומה סני להם לפרש כר״ת דאמר המוכר

סתם

ירך חתוכה וגיד הנשה בתוכה  -ואומר — לנכרי שהיא

להדיא .ונלע״ד שדברי ר״ת הם קשים טובא ,חדא —

כשרה דאסור ,משמע דפסק המחבר כר״ת דגם אסור לתת

דלפי ר״ת למה צריך לאסור מטעם גניבת דעת ,הרי זה

מתנה לנכרי כל דמפרש לו שזה בשר כשר.

כבר אסור מטעם איסור שקר ,ולכאורה מוכח דר״ת ס״ל

וכן משמע בנקודות הכסף דמבאר דברי הב״י בזה וכתב

דאין איסור שקר דאורייתא כל שזה חוץ לב״ד וגם דלא

הפסיד הנכרי בזה דאין לו נפק״מ בין בשר כשר לבשר

""וגם מ "ש [הב״י] דאין במתנה משום גניבת דעת,
שגרת לישנא נקט" ובאמת אין חילוק כין מכר למתנה

טרף ,ומטעם איסור שקר דרבנן לא היו אוסרים כיון דיש

דרק ב״סתם" מותר לתת מתנה או למכור לגוי" .וז״ל

לישראל תועלת דרווח כסף מזה ולנכרי אין הפסד מזה,

הפר״ח (ס״ק י״ז) — "ואומר לו שהיא כשרה פי׳ ,דהשתא
ישראל הרואה סבור דודאי כשרה היא דאי לא ,לא הוי

גניב ישראל דעתיה ,דאסור לגנוב דעת הנכרי ,אבל

ולכן לולי האיסור דגניבת דעת היה מותרי".
אמנם עדיין צ״ע מה דהקשה התפארת יעקב (צ״ד ב׳
בא ״ד ומפרש ר״ת) על ר״ת בזה דכתב עליו —

בסתם הוא קמטעי נפשי׳ ..ולשיטה זו מותר למכור להם

ש״דברים הללו קשין מאוד לפרש מתניתין דשולח ירך

נבלות וטרפות אפילו בפני ישראל ואפילו בסתם כיון

היינו שאומר לו בפי׳ שהיא מנוקרת ,ולמה יאמר תנא

מן

בכה״ג דאומר שקר מפורש מה שאין לו מזה שום

המפרשים ,וכן עמא דבר" ,ומביא הכף החיים (סי׳ ס״ה

תועלת ,שהרי מקומו ניכר ,ויודע הנכרי דמשקר ,והיכי

אות כ״ג) דברי הפר״ח בזה לדינא.

ס״ד שיאמר התנא דבר זר שמותר לשקר ללא תועלת

ולכאורה צריך ללמוד סתום מן המפורש דפסק הש״ך

שאין בזה גניבת דעת וכ״ש ללא תועלת כלל" ,ולא

שאינו אומר לו שהיא כשרה,

וזה

דעת רבים

והפר״ח כר״ת דלא שנא מתנה לא שנא מכר

במפורש הוי אסור ובסתם הוי מותר .ולפי״ז נמצא דמה

דכתבו הש״ך ופר״ח בסי׳ קי״ז דאין גניבת דעת במתנה

הכוונה רק בסתם ,והדברים סתומין ואינו משמע כן.

לפי דברי ר״ת אתי שפיר הסוגיא  -אך
דבריו קשים מובא

מצאתי מהערה זו מנוח.

לפי ר״י  -איבא למיחש שיקנה ישראל
משום דאסור לגנוב דעת הנכרי
טו] והביא הגט׳ (צ״ד א׳) דברי שמואל דיש איסור

גניבת דעת גם לנכרי ,איברא הא דשמואל
לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר ,דשמואל הוה

יד] והנראה בכל זה בהקדם לבאר שורש פלוגתת ר״י

קא עבר במברא ,א״ל לשמעיה פייסיה למבוריה [פי׳

ור״ת בסוגיא .והנה היסוד דעליו בנה

רש״י — תן שכרו לבעל המעבורת] ,פייסיהואיקפד,מ״ט

ר״ת בנינו דמיירי דוקא במפרש ולא בסתם הוא כך —

איקפד ,אמר אכיי תרנגולת טרפה הואי ויהבה ניהליה

דהנה התקשו הראשוניסמי מהיכי תיתי לחוש שיקנה

במר דשחוטה [פי׳ רש״י — כלומר טרפה שחוטה נתן לו

הרהכת המשנה --------------------------------------------------------------------

טו .עיין רשב״א תורת הבית (בית שני סוף שער ה׳ דף ס״א ב׳)
ובתרומת הכרי ביאור כל השיטות בישוב קושיה דא.
טז .עיין בלב אריה (ד״ה ואבע״א) עוד בזה.

יז .שו״ר ביש״ש בסוגיא (שלהי סי׳ י״ט ד״ה ור״ת) דג״ב

הקשה על ר״ת — "ודוחק הוא בעיני [דברי ר״ת] ,דאפילו
כשלימה דקא חזי ליה וליכא גניבת דעת ,מ״מ אסור משום
שארית ישראל לא יעשו עולה וגו׳"" ,חזינן מיניה דהבין כנ״ל
דלר״ת איסור שקר ליתא ,אבל עכ״פ "שארית ישראל לא יעשו
עולה" איתא ,ודו״ק.
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קם

flOT

ישראל

סימן ו

בחזקת דכשרה שחוטה] ,רבא אמר אנפקא אמר ליה
לאשקויי ,ואשקייה חמרא מזיגא ,והנכרי סבור שהיין
חי.
והקשה תום׳ (צ״ד א׳ ד״ה טרפה) דילמא לעולם אימא
לך דמותר לגנוב דעתו של עובד כוכבים
ואיקפד שמואל משום דאמר לו לעובד כוכבים שחוטה
היא ואיכא למיגזר שמא יתננה לו בפני ישראל ויקנה
ממנו .ותירץ ר״י דמ״מ איכא למידק מיניה דאסור לגנוב
דעתו דאי שרי ליכא למיחש שמא יקנה ממנו ישראל
דיחוש דלגנוב דעתו של עובד כוכבים אומר כן.

חדק מתום׳ מילתא דמסתברא — דהחששא דשמא יקנה
ישראל בשר מהנכרי תלוי בספק אם יש איסור
גניבת דעת לנכרי אם לאו ,דאם אין איסור גניבת דעת
אין חשש שמא יקנה ישראל הבשר דאולי הישראל מכר
לנכרי הבשר בחזקת שחוטה כדי לגנוב דעתו ,וממילא
מוכח משמואל דהקפיד דיש איסור גניבת דעת לנכרי
דאפילו אם נאמר דהוא הקפיד דשמא יקנה ישראל
הבשר ,מכל מקום ודאי הוא ג״כ הקפיד אדעבר איסור
דגנב דעת הנכרי.

ר״ת ם״ל אחרת והתרומה הכרי מבאר טעמו
והנה ר״ת (ד״ה אמר אביי) כתב תירוץ אחר לקושיית
הר״י דהא דדייק מדאיקפד שמואל דאסור לגנוב
דעתו ,יודע היה שמואל שבצנעא נתן לו ולא היה לו
לחוש שמא ראה ישראל אחר אלא משום גניבת דעתו,
וכבר עמד מהדש״א ע״ז דנאמר בזה ב׳ תירוצים,
ולכאורה תירוצו דר״ת קשה להולמו דאם יש גזירה
דאסור למכור לנכרי שמא ימכור לפני ישראל ויקנה
מהנכרי ,לכאורה צריך להיות אסור למכור לנכרי אפילו
במקום דליכא ישראל שם דהגזירה הוא דשמא פעם
אחרת ימכור לנכרי בלי לדקדק אם יש ישראל שם ,ולמה
לא רצה ר״ת לפרש כר״י בזהיח.
טז] והדתי בתרומת הכרי (שם בביאור השיטה

השלישית דהיא שיטת ר״ת) דהוכיח דר״ת לשיטתו לא
יכול לפרש כהר״י .דהנה כבר הבאנו (אות א׳) דכתב
הגט׳ ג׳ מהלכין לפרש למה אסור לשלוח ירך חתוכה
לנכרי ,והתי׳ השני והשלישי הם :ב׳ במקום שאין
מכריזין גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל אחר ,ואותו
הרואה שזה נתנה לו לוקח הימנו וכסבור ניטל גידה ,ג׳
משום דקא גניב ליה לדעתיה.
ולכאורה התירוץ השני קשה טובא דמאי הוי ס״ד
דיקנה ישראל אחר בשר זה מהנכרי אע״פ
דחזא ביה דנתנו המוכר להנכרי ,ובשלמא אם נפרש כמו
הר״י דכל שיש איסור גניבת דעת לנכרי ג״כ יחשוב
הישראל דזה בשר כשר ,אבל השתא בתי׳ השני דגמ׳
עדיין לא ידענו דיש איסור גניבת דעת לנכרי ,וא״כ מה
הייתה ההו״א לאסור בזהיט.

ומיישב התרומת הכרי שיטת ר״ת ע״פ הרא״ה בבדק
הבית (בית שני שער ה׳ סוף ד״ה שנינו ,עמוד
ס״ב א׳) וכן כתב הט״ז (יו״ד סי׳ ס״ה סוף ס״ק ה׳)
סברא זה אליבא דהטור ,דמיירי במשנה דהישראל כבר
יודע דבשר זה הוא כשר ,כגון דיודע דלא היה באיטליז
היום טרפה ,ואם הירך חתוכה כדחתך ישראל ,וקי״ל
דרוב נמצאין אצל ניקור מומחין הן ,א״כ אתי לאכול
ישראל הירך בגידה .אמנם לפי ר״ת דלמד דרק באומר
המוכר בפירוש שייך איסור דגניבת דעת ,ה״ה והוא
הסברא דרק במוכר בפירוש לנכרי יש חשש דיקנה ממנו
ישראל ,אבל בסתם אין לא חשש דגניבת דעת ולא
חששא דיקנה ממנו ישראל.

מסכם היוצא לדינא בין לפי ר״י בין לפי ר״ת
יז] ונחר אנן דלפי ר״ת שייך לחלק בין הדבקים ולומר
דבמוכר לנכרי ואומר בפירוש דהבשר כשר
יש בזה איסור דגניבת דעת ,ואע״פ כן לא חוששין
דיקנה ממנו ישראל אחר ,דאפשר לומר דהישראל יחוש
דאמר המוכר כן לגנוב דעת הנכרי לפי הצד דגניבת דעת
הנכרי מותר ,וכן שייך לומר ההיפך דיש חשש דיקנה

הרחבת חמשבח
יח .שוב מצאתי בלב אריה (קרוב לסוף ד״ה טרפה) דישב
כמין חומר — דלפי רבינו תם בתירוץ בתרא
דחשש לגניבת דעת לא ס "ל האיבעית אימא השני דחוששין
שמא ישלח הבשר בפני ישראל ,רק בנותן בפניו ואמר
שזה כשר בפירוש יש לחוש דיקנה ישראל הבשר .תה

אפילו אם לא גזרינן דשמא פעם אחרת יתן לפני ישראל,
ודו״ק.
יט .וכן הקשה בתפארת יעקב (בא״ד ויחוש) .ובינותי בספרים
ומצאתי ביד המלך (דעות פ״ב ה״ו) מהלך מחודש
ליישב כ״ז לפי דרכו ,עי״ש.
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משנת

־־י־"

ישראל אחר בשר זה ,ולא יחוש בו הישראל שבא לגנוב
דעת הנכרי ,כיון דאמר בפירוש דכשר הוא?
אבל לפי׳ הר״י דלמד כל הסוגיא במוכר סתם א״א
לחלק בין הדבקים דרק אם אסור לגנוב דעת
הנכרי יש חשש״ךיקגה בשר זה מהנכרי דאם אין איסור
גניבת דעת אין הו״א דישראל יקנה בשר זה כיון דמותר
למכור לנכרי בשר נבילות וטרפות ,ומותר למכור לו
סתם בחזקת כשר דמותר לגנוב דעתו ,ולכן לשיטתו צ״ל
דהחשש דיקנה ישראל בשר זה הוא מטעם דכבר ידוע
לו דבשר זה כשר או דלא היו טרפות היום באיטליז
וכדומה.

יח] ואיך שיהיה חזינן אליבא דר״ת דאין החשש
דיקנה הישראל מהנכרי תלוי באיסור גניבת
דעת ,משא״כ אליבא דתוס׳ דב׳ הדינים תלוין זה בזה,
אלא אם נודע לישראל ממקום אחר דבשר זה כשר דרק
אז יש חשש שמא יקנה ישראל בשר זה אפילו אם אין
בזה משום גניבת דעת לנכרי.
נמצעך למדים מכךז דבמוכר נבילות וטריפות בחזקת
שחוטה לנכרי דבזה לא שייך כלל לומר
דה_י.שךאל—יובע ממקום אחר דהבשר הוא כשר ,כיוןדבאמת אינו כשד ,ממילא אם נתן בשר טרף סתם או
בחזקת כשר — אבל לא אמר בפירוש דזה בשר כשר —
צריך לצאת לדינא דממנ״ם מותר לתת בשר זה אפילו
לפני ישראל ,בין לפי ר״י ובין לפי ר״ת .לפי הר״י דאין
במתנה משום גניבת דעת ,ואין חשש דיקנה ישראל אחר
בשר זה ,ולפי ר״ת כל דנתן סתם מותר לגנוב דעת הגוי
וממילא לא חוששין דיקנה ישראל בשר זה.

מי הוא היש מפרשים המובא בטור
יט] ואחרי כל הדברים והאמת האלה שבארנו ,ראה
כמה צריכין נגר בן נגר לפרקיה לדברי
הטור (יו״ד סי׳ קי״ז) דאחרי דהביא את שיטת ר״ת —
"וכן מי שנזדמן לו נבלה וטרפה יכול למוכרה לגוי או

Z

ישראל

קסא

בפני ישראל ,והישראל יקחנה ממנו" ,מביא הטור עוד
מ״ר "ויש מפרשים דבמתנה אפילו אם נותבו לו בחזקת
כשרה שרי דלא חיישינן לא משום גניבת דעת ולא
משום שמא יתננה לו בפני ישראל אבל ודאי אסור
למוכרה לו בחזקת כשירה משום גניבת דעת" ,וזה נראה
כשיטת הר״י דמתנה מותר בכל מקרה ,וכן כתב הב״י
שם ד״שתי דעות אלו כתבו התום׳ אהא דת״ר השולח
ירך לחבירו שלימה אינו צריך ליטול גיד הנשה."..

איברא מוסיף הטור על יש מפרשים — "ונראה דאפילו
לפי אלו המפרשים אין היתר אלא ליתנה לו
בינו לבינו ולא חיישינן שמא יתננה לו בפני ישראל אבל
ודאי אסור למוכרה לו כחזקה כשרח או ליתגנח לו כפני
ישראל כחזקה שחומה" ,ואם כדברי הב״י דהיש מפרשים
דברי הר״י המה — מאי שייטא דאיסור לנותנה במתנה
לנכרי בפני ישראל ,דמהיכי תיתי לן דישראל אחר יקנה
בשר זה מהנכרי כיון דמותר לגנוב דעתו במתנה .וא״א
לומר דחוששין שמא הישראל יודע דזה בשר כשר ,דלא
שייך לומר כן כיון דזה באמת נבילה או טריפה.

ולא מצאנו מקום לפליטה אלא אם נפרש את דברי
הטור במפרש בשעת נתינת -המתנה לנכרי דזה
בשר כשר דאע״ם דמותר לגנוב דעתו אין הישראל
חושש דכך היה כוונת הנותן כיון דאמר בפירוש דזה
כשר אין לו לשקר בזה.־ י ■י;

אמנם כל זה אתי שפיר לפי הר״ת דלא תולין האיסור
גניבת דעת בהחשש דשמא הישראל יקנה בשר
זה מהנכרי ,אבל לפי הר״י דס״ל דשתי הדינים תלוים
אחד בשני איך כתב הטור לפי היש מפרשים דאם נתן
בשר זה לפני ישראל "ודאי" אסור ,וכבר הקשה כ״ז
בט״ז (סוף סי׳ קי״ז) ונשאר בצ״ע.

אם הטור בסי׳ ם״ה מיידי במפרש אתי שפיר

כ] ומצאנו

דאזיל ליה הטור לשיטתו בזה בדיני גיד
הנשה (סי׳ ס״ה סעי׳ י״א) דמתיר לתת

ליתנה לו במתנה ,ופירש ר״ת דוקא בסתם שאינו מוכרם

לנכרי ירך חתוכה במתנה כל דזה שלא בפני ישראל אבל

לו בחזקת כשרה אבל אסור למוכרה לו או ליתנה לו
בחזקת כשרה משום גניבות דעת ומשום שמא יתננה לו

אם נותנה לו בפני ישראל ,לא יתננה לו כשהיא חתוכה,
שיש לחוש שמא סבור ישראל שראה שנתנה זה לגוי

הרחכת המשנה
כ .ומצאתי בל! אריה (תום׳ ד״ה חתוכה) .וז״ל "..ובזה לא
יחו הישראל מלקנות ממנו דלא יסיק אדעתיה

דלהטעותו אמר כן כיון דאמר כפירוש דכשרה היא כמש״כ
התום׳ לקמז."..
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קסב

משנת

ישראל

סימן ו

שנטל גידה קודם שנתנה לו ויקחנה ממנו ויאכלנה עם
גידה.
והנה גם בדיני גיד הנשה לא ביאר הטור אם כוונתו
בנותן מתנה במפרש דהוי כשר או בסתם ,ופי׳
הט״ז (שם ס״ק ה׳) דמיירי בסתם והחשש דשמא יקנה
ישראל דיודע דבשר זה כשר וכיון דחזי דחתך הירך
במקום הגיד ג״כ יחשוב דנעשה ניקור לירך כהוגן.
אמנם אין זה מעלה ארוכה לדברי הטור בהלכות עכו״ם,
וכנ״ל .ואתה הראת לדעת דהט״ז דנשאר בצ״ע בסי׳
קי״ז הוי לשיטתו ממש בסי׳ ס״ה — דבב׳ מקומות פי׳
הטור בנתן מתנה סתם ,אבל אליבא דידן דהטור מיירי
במפרש — אתי שפיר היטב.

ובאמת כ״פ הב״י להדיא את דברי הטור בסי׳ ס״ה
דהאיסור לתת מתנה לנכרי בפני ישראל מיירי
במפרש ושדברי ר״ת המה ,ועוד מביא דכך פירש הה״מ
שיטת הרמב״ם ,וכן הם דברי מרן בשולחן הטהור שלו
דמיירי דנתן לנכרי בפני ישראל במפרש .ולפי״ז צ״ל
״דכוונת הב״י דכתב שדברי הטור הם ר״ת — הכוונה דברי
ר״ת דלא תלוי איסור גניבת דעת בחשש שמא יראה
ישראל נתינה זה ויקנה בשר זה.

הרמב״ם מיקל גם כד״י וגם כר״ת
בא] ועדיין לא יצאנו ידי חובת העיון בזה — דפש גבן
לברר מאן האי תנא דהיש מפרשים
שבטור ,ועוד מנא ליה להטור האי חידוש דין דבמתנה
ליכא גניבת דעת אפילו במפרש.
ונראה מוכח דהיש מפרשים בטור הוא דעה שלישית
המקילה יותר מכולם — והוא דרכו של הרמב״ם
ע״פ הרב המגיד ,דכתב הרמב״ם (הלב׳ מאכ״א פ״ח
הי״ד) "..לפיכך אם היתה הירך חתוכה לא יתננה לגוי
בפני ישראל עד שיטול הגיד שמא יאכל ממנה ישראל",
ומדויק מדברי הרמב״ם דאסור לתת לנכרי ירך חתוכה
"בפני ישראל" ,דשלא בפני ישראל מותר לתת לנכרי.

ואיזה חשש הוא זה דבפני ישראל חוששין שמא יקנה
ישראל בשר זה מהנכרי ויאכל אותו עם הגיד
אם לא שנאמר דהרמב״ם מיירי במפרש דהבשר הוא
כשר ,וכן ביאר הרב מהגיד "..והנראה אלי בדעת רבינו
שהוא סבור דהכא במפרש שהירך מכשר כשירה הוא וכן
הוא ,ובכה״ג יש לחוש שמא ישראל הרואה שהוא נותנה
לו בחזקת כשירה והיא חתוכה סבור דודאי כשרה היא,

דאי לא ,לא הוי גניב ישראל דעתיה דאסור הוא כנזכר
פ״ג מהל׳ דעות ..הילכך השתא ודאי ליכא למיחש אלא
בכה״ג" ,חזינן בדעת הרמב״ם דאין במתנה לנכרי משום
איסור גניבת דעת אפילו במפרש כדעת הר״י ואע״פ כן
בנתן בפני ישראל חוששין שמא יקנה ישראל ,וזה דוקא
במפרש .וצ״ל דבזה ס״ל להרמב״ם כר״ת דאין האיסור
גניבת דעת והחשש שמא יקנה ישראל תלוין זה בזה.
כב] והנה כתב הרמב״ם (הלב׳ דעות פ״ב ה״ו) "ואסור
לגנוב דעת הבריות אפילו דעת הגוי ,כיצד,
לא ימכור לגוי בשר נבילה בכלל שחוטה" ,וגם כאן סתם
רבינו האם מיירי במכר סתם בחזקת כשר או במפרש,
ובסוף דברי הרמב״ם בזה כתב "..אפילו מלה אחת של
פתוי ושל גניבת הדעת אסורה" .ומדייק הלח "מ בדברי
הרמב״ם אלו — "וזהו שכתב לא ימכור בשר נבילה
במקום בשר שחוטה ..וכתב בסוף דבריו אפילו מלה
אחת של פתוי ושל גניבת דעת דמשמע דוקא כשמדבר
בפירוש וזה אמרו ואפילו מלה אחת ..וממילא משמע
דהיכא דליכא מלה דפתוי מותר דאיהו מטעי נפשיה,
ומ״מ סתם הדברים יותר מדי והיה לו לבאר".
הזיק דגם במכר ס״ל להרמב״ם דרק במפרש יש איסור
גניבת דעת לנכרי ,וזה כסברת ר״ת ,אבל גם יש
לרמב״ם קולת הר״י דבמתנה אין איסור גניבת דעת
אפילו במפרש ,ורק בפני ישראל אסור ,דשמא חשש
למה שאמר הנותן להדיא דהוי זה בשר כשר ,ולא חשש
דאמר כן משום גניבת דעת וכנ״ל.

מקור להקולות של הרמנ״ם
נמצינו למדים דהיש מפרשים שבטור הרי הוא דרכו
של הרמב״ם ,ואתי שפיר היטב ,וכן ביאר לנו
בתרומת הכרי (השיטה השביעית) ע״ש ,אבל עדיין
מוטלת עלינו חובת בירור מקורו של הרמב״ם דלקח גם
את הקולות דר״ת וגם את הקולות דר״י ,דילמא
הברייתא דמתיר בירך חתוכה איירי בסתם משו״ה ליכא
גניבת דעת וע״ד שפירשו ר״ת ודעימיה.
כנ] והנה כבר הקשה תוס׳ (סוף ד״ה אמר אביי) כן
אליבא דר״ת "..וא״ת ולסלוג וליתני בדידה
בגיד ובמקום שאין מכריזין דבהכי איירי רישא לאביי
דכשאומר לו שהיא מנוקרת אין לשלוח עד שיטול
הימנה גיד הנשה מפני שני דברים אחד מפני שמטעהו
ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל" ותירץ תוס׳ בדוחק
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גניבת דעת

קסג

לכאורה ד״י״ל דנקט נבלה וטרפה לרבותא דקא ס״ד

הריטב״א (צ״ד א׳ ד״ה כדאמר שמואל) דמה הוצרך
הש״ם להביא המעשה דשמואל להוכיח דיש איסור

לפי שיודע דלהשביח מקחו אומר כן״.איברא מחדש

גניבת דעת גם לנכרי ,דהא תני׳ לה בהדי׳ במתני׳ דלקמן

התרומת הכרי (ד״ה הן ראיתי) דאליבא דרמב״ם אתי
שפיר היטב — "דיש לומר דהוכיח כן מתירוצא דרב אשי

אין מוכרין נבלות וטריפות לאינו יהודי מפני שמטעהו.

דלא אסור מפני קןמטעהו כשמוכר לו בחזקת שחוטה

דאוקי למציעתא בשמכרה לו בפני ישראל וע״כ במפרש
נמי איירי דאי לא ליכא משום גניבת דעת וא״ב לפלוג

ומתרץ — "דאי מההיא הו״א דוקא במכר כי התם שא״י
נותן דמים ,אבל בדורון אין בו משום גניבת דעת לגבי
א״י ,קמ״ל שמואל דאף בזו אסור לגנוב דעת הא״י".

גבי ירך גופא וליתני׳ מתני׳ בד״א בסתם אבל במפרש

ובפני ישראל אסור משום ב׳ דברים ..וכמו שהקשו
התוס׳ לשיטת ר״ת לפיכך הכריע דבמתנה ליכא גניבת
דעת כלל ולא מצי למיתני הכין".

חזינן ראיה חזקה דיש איסור דגניבת דעת לנכרי גם

במתנה ,מזה דהביאה הש״ס המעשה דשמואל
להוכיח איסורא דגניבת דעת ולא הברייתא דאוסר

להדיא גניבת דעת הנכריכא .וצ״ל דהר״י פירש כרש״י

מיושבת הסתירה בש״ך ובמר״ח
כד] והשתא הדרינן למאי דהתחלנו בה (אות י״ג)
והוא הסתירה בש״ך והפר״ח — דבסי׳
קי״ז כתבו דמתנה לנכרי מותר אפילו במפרש וכר״י,

ובסי׳ ס״ה כתבו דבין במכר ובין במתנה כל דנתן סתם
ולא פירש אין בזה גניבת דעת וכדברי ר״ת ונראה
דארכבי אתרי רכשי.

דכתב (ד״ה פייסיה) "תן שכרו לבעל המעבורת" משמע
רזה מכר ולא מתנה ,אבל לפי״ז הדרא קושיית הריטב״א
לדוכתא דהיה להש״ס להביא הברייתא דאסור לגנוב
דעת הגוי במכר .ולכאורה דברי הריטב״א מוכרחין
מיניה וביה ,דכוונת הש״ם להוכיח כתירוץ השלישי

דהטעם דאסור לשלוח ירך חתוכה לנכרי בהמשנה הוי

מטעם גניבת דעת ,והמשנה גופא מדברת במתנה ,ואם
המעשה עם שמואל מיירי במכר ושכר למבוריה לא

ולהנ״ל אתי שפיר פסקן של דברים דקי״ל לקולא בכל

הועלנו כלום להביא המעשה דשמואל דאולי רק במכר

•"י״״ימקום וכדברי הרמב״ם ,ועוד נוסף רזה דבנותן
מתנה לנכרי אפילו במפרש מותר דיש לצרף לזה שיטת
הר״י ,ובמכר סתם יש להקל דאין בזה איסור דגניבת
דעת דיש לצרף לזה שיטת ר״ת .ומה דמחמיר הטור

יש איסור דגניבת דעת ,ולא במתנה.

בנותן לפני נכרי מיירי במפרש אפילו במתנה ואע״ם
דבזה מיקל הר״י רכל שאין בזה משום גניבת דעת אין
בזה משום שמא יראה ישראל ויקנה ,אבל בזה חוששין

לחומרא רכן הוא גם דעת ר״ת וגם דעתו של הרמב״ם,
ובזה מסולק הצ״ע דהט״ז (סוף סי׳ קי״ז) על הטור כמיץ
חומר ,והכל הולך על נכון בס״ד.

ענף ד
ח־-האם שייך במתנה לנכרי גניבת דעת

כה] ומעתה

מוטל עלינו חובת ביאור שורש פלוגתת
אבות העולם האם גם במתנה לנכרי יש
איסור גניבת דעת או דרק במכר יש איסור .והנה הקשה
--------------------------------- :------------------------ה ר ח כ ת

כא .ואין להקשות דליה להש״ם להביא הברייתא דר״מ דאל
יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו

מדייק הרא״ש דכתב דיש "כמין מכר"
כר] והנראה בזה דכתב הרא״ש (סי׳ י״ח) אליבא
דהר״י דאין איסור גניבת דעת לנכרי
במתנה ״..וההיא דשמואל דפייסיה למבורי — כמין מכר
— היה ,"..וכוונת הרא״ש בזה הוא להציל הר״י מקושיית
הריטב״א וכנ״ל .ומתי׳ הרא״ש דהמעשה דשמואל היה

"כמיץ מכר" ,ומשמעות דברי הרא״ש הוא רכך דוחה
הר״י — דאין להביא ראיה לסתור שיטתו מהמעשה עם
שמואל — דהבין הש״ס דהיה במתנה — כי אפשר לפרש
דהמעשה היה במכר .איברא לכאורה הוי זה דברי תימה
לפרש דהר״י בעצמו דוחה ראית הש״ס דיש גניבת דעת
במתנה מסברא דיליה דהמעשה היה במכר .ומצאנו
דכבר הקשה כן המעדני יו״ט (אות ר׳) — "..ומיהו
תמיהא לי ..מדלא דחינן לה בגמ׳ הכא ,דהתם כמין מכר
היא ,ש״מ דס״ל לגמ׳ דאין לחלק בכך אלא אי איכא
המשנה -------------------- ------ --------------------------------------------------

סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל וכר ,דאין
זה מוכח דאסור לנכרי ,כדכתב הראש יוסף (ד״ה יהבא ליה).
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סימן ו

איסורא בגניבת דעת דעובד כוכבים אף במתנה אסור
ואי ליכא איסורא גם במכר אין איסור" ,ונשאר
המעדיו״ט בצ״ע.

ויש לדייק מתק לשונו של הרא״ש בזה דלא כתב שהיא
"מכר" ,אלא כתב דהיא "כמין מכר" ולא דבר ריק
הוא.

חוקר האם איסור גניבת דעת
הוי בעין "נזילת ממון" או "גניבת ליבו"
ולבאר עומק כוונתו לפענ״ד שבהקדם יש לחקור האם
האיסור לגנוב דעת הנכרי הוא כעין "גזילת
ממוך ,או דהוי איסור חדש ד״גניבת ליבו" ,דמטעהו
לנכרי להחזיק לו טובה בחינם בעד דבר דמעולם לא
קיבל.
והנה כתב היש״ש (שלהי סי׳ י״ט) "..ומאחר שגניבת
דעת אסור בגוי ,כ״ש גניבה ממש וגזל הגוי
אסור ,ואף להטעותו אסור" ,ודבריו ברור מללו דגניבת
דעת העכו״ם הוי מדין כעין גזילת ממונו ,ולפי״ז למ״ד
דגזל עכו״ם מותר ה״ה דאין איסור גניבת דעת לנכרי.

אמנם עיין ביראים (מצוה קכ״ד) דכתב להוכיח דאיסור
גניבת דעת במידי דממונא אסור מדאורייתא —
"...שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו [על איסור גניבת
דעת] בסוטה (ט׳ ב׳) תנן לפי שגנב ג׳ גניבות — לב אביו,
ולב ב״ד ,ולב כל ישראל נתקעו בו ג׳ שבטים ..וחמור
גונב דעת מגונב ממון ונפשות ,שהרי התירה תורה
בעובדי כוכבים גונב נפשות דכתבה גונב נפש מאחיו

מבני ישראל ,ולא מבני עכו״ם .ממון — אמרי׳ בב״ק ראה
ויתר גוים ,התיר ממונן של כנענים לישראל .וגונב דעת
אפילו של עו״כ אסור שלא מצינו שהתירה תורה
בעו״ב ,"..חזינן בדעת היראים דאיסור גניבת דעת הנכרי
הוא איסור גניבת "לבו" דהוי יותר חמור מגניבת ממונו,
ונפשו ,וכצד השני .ולפי״ז אפילו המ״ד דגזל עכו״ם
מותר ,גניבת דעת לנכרי אסור ,דאם הפקיעו ממונם את
דעתם לא הפקיעו.

היש״ש אתי שפיר לשיטתו
כז]איתא ברמ״א (חו״מ סי׳ שמ״ח סעי ב׳) "וי״א
דאסור להטעותו [לנכרי בחשבון] אלא אם
טעה מעצמו שרי (מרדכי)" ,ומבאר הסמ״ע (ס״ק ו׳)
דלמדו כן מדאסרו אפילו גניבת דעת עכו״ם“ .והראה
לי ידידי הרה״ג שלמה זלמן דישון שליט״א (מחב״ס
זכרון צבי) מה דחידש השער משפט (שם ס״ק ב׳) בזה,
דאף דבגונב ממון העכו״ם "ח?יכ להחזיר  -לענין
להטעותו בחשבון אם עבר ועשה כן א״צ להחזיר,
דטעות העכ.ו״ם,ימותר רק דאסור משום גניבת דעת א״כ
מה שעבר עבר ולאו.בר חזרה הוא.

אמנם מביא השע״מ דדעת מהרש״ל (פ״י דב״ק)
דלהטעותו בחשבון אסור משום דהוי כגונב
ממון הכותי ממש א״כ חייכ להחזיר לו .ונלע״ד שזה
היש״ש לשיטתו דס״ל דגניבת דעת אסור כעין גזילה,
ודעת השע״מ הוא דגניבת דעת אסור משום גונב את
ליבו ודעתו דבזה אין דין השבה ,ודו״קכג.

 ----------------------------------------------------הרחבת חטשנח ----------------------------------------------------------כב .ואם שלח שר נכרי ממון לישראל לצדקה דאין מחזירין
אותו משום שלו׳ מלכות כדמבואר ביו״ד (סי׳ רנ״ד
סעי׳ ב׳) תלוי בזה :אם המושל [וה״ה כל גוי נכבד שיש
במניעת קבלתו צד חשש איבה] צוה בהדיא שיתנו לעניי
ישראל עושין כמו שצוה שאסור לגנוב דעת הבריות ,ואם הגוי
אמר שיתנו למצוה רבה  -ינתנו לפדיון שבוים של ישראל
שהיא מצוה רבה ,דא״א לפדות בהן שבויי גוים שזה לא מצוה
רבה ,ואם לא יפדו שבויי ישראל הוי גנבת דעת הגוי.

אכל אם המושל אמר לתת הממון לצדקה ,ולא פירט דוקא
לישראל — נוטלין ממונו וינתן לעניי עכו״ם בסתר כדי
שלא ישמע המלך ,אבל לא לעניי ישראל משום שגורם עי״ז
זכות וכפרה לגוים ומאריך את הגלות [כדמבואר בב״ב (י׳ ב׳)
במעשה דאימיה דשבור מלכא דשדרה ארבע מאה דינרי
לצדקהז .ואין בזה משום גניבת דעת הגוי דמבאר היד רמה

(ב״ב י׳ ע״ב אות קל״ב) דאינהו נמי ידעי דישראל מפרנסין גם
ענייהם ועוד כתב דע״י שנותן לגויים רווחא מילתא לעניי
ישראל שא״צ לתת מהצדקה לעניי גוים .וע״ע בט״ז (שם ס״ק
א׳) בזה.

כג .אמנם מחדש השע״מ — אף לשיטת מהרש״ל — דאם
העכו״ם נותן מעות לישראל שיקנה לו סחורה
והישראל נשתכר בו אף דלכתחילה אסור לעשות כן דלא גרע
מגניבת דעת העכו״ם דאסור ,מ״מ א״צ להחזיר לו ,דכיון דאין
שליחות לנכרי א״כ הוי כאלו קנה ישראל הסחורה לעצמו ושלו
הוא ,ומשתכר בשל עצמו.

וצ״ל דמה דכתב השע״מ דאםור לעשות כן משום גניבת דעת,
כתב כן אליבא דהיש״ש דס״ל דגניבת דעת אסור משום
לתא דגניבה .דאליבא דידיה שטעם האיסור דגניבת דעת משום
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גניבת דעת

גניכת דקת כמתנה לנכרי תלוי בהנ״ל
כח] וע״פ זה נראה לבאר דאם איסור גניבת דעת הוא
מדין כעין גזילת ממונו ,הוי פשוט דאיץ
במתנה משום גניבת דעת הנכרי .וכץ מצאתי בספר
הקובץ על הרמב״ם (הלב׳ דעות פ״ב ה״ו) "..ונראה
דאפילו לפי הסוברים דגניבת דעת אסור מה״ת היינו
דוקא במכירה ,כגון שמוכר לו נבילה במר דשחוטה,
דכיון דיהיב ממון ומטעהו שפיר מקרי טיבה,־־ויש
לכוללו תחת סוג גניבת ממון ,אבל גבי מתנה דג״ב
אסרינן גניבת דעת ודאי דאינו אלא מדרבנן" ,אבל לפי
הצד דגניבת דעת הנכרי הוי מדין גניבת לבו והוא יותר
חמור מגניבת ממון — שייך לומר דגניבת דעת הנכרי
אסור גם במתנה .ושו״ר דכן מדייק התועפות ראם (אות
ה׳) אליבא דהיראים וכוונתו שם להדיא לאפוקי מדברי
ספר הקובץ ,עי״ש.

ולפי״ז אפשר לומר דוה שורש פלוגתת הר״י ור״ת אם
יש איסור גניבת דעת לנכרי במתנה אם לאו,
דהר״י ס״ל דגניבת דעת אסור כעין גזילת ממון ולכן אין
אסור גניבת דעת במתנה ,ור״ת ס״ל דגניבת דעת אסור
מטעם גניבתת ליבו ולכן אסור גם במתנה.

האם מותר להשתמש כמשכון של נכרי תלוי כהנ״ל
כט] ונלע״ד דבזה גופא נחלק הט״ז עם הב״ח ביו״ד
(סי׳ ק״כ) האם מותר להשתמש במשכון
של עובד כוכבים שלא ברשות .וכתב הב״ח (שם אות
ז׳) דאסור להשתמש בו שלא מדעת הגוי משום גניבת
דעת ומביא דכ״כ מהרי״ל בהלכות פסח (הל׳ הגעלה דין
ה׳) ,אבל הט״ז (שם ס״ק י״א) משיג עליו וס״ל דמותר
להשתמש במשכונו של נכרי שלא מדעתו ,דלא עדיף
מהפקעת הלוואתו ,ואין בזה משום גניבת דעת כיון
שכבר הוי המשכון תחת ידו בהיתר .ומוסיף הט״ז דכן

קסה

ראה בקהילות גדולות שבימי הסוכות משתמשים
בבגדים המצויירים ,משכונות של עו״כ ,לנוי סוכה,
וחלילה לומר דכולהו עבדי איסורא.

ולפי דרכנו נחלקו הב״ח הט״ז האם גניבת דעת הנכרי

אסור כעין גזילת ממון ,או דאסור משום גניבת
ליבו ודעתו ,שדעת הב״ח הוא דגניבת דעת הנכרי אסור
משום גזילת ממונו ,וא״כ ה״ה אסור להשתמש במשכון
של נכרי שלא מדעתו ,אבל הט״ז ס"ל דגניבת דעת אסור
משום גניבת ליבו ,וזה לא שייך במשכון דכבר נמצא
ברשותו ,ולכן כיון דאין בזה איסור גזל — דהפקעת
הלוואתו דנכרי מותר ,וגם אין הנכרי יודע שהישראל
משתמש במשכונו ,מותר להשתמש.
נמצינו למדים דיש צד חומרא לצד דגניבת דעת הנכרי
אסור כעין גניבת ממון — דאסור אפילו בלי
דעת הגוי ,ועוד דאם עבר וגנב דעתו חייבין להשיב
לנכרי ,ויש צד חומרא למ״ד דגניבת דעת אסור משום
גניבת ליבו ודעתו — דאסור אפילו במתנהכי.

מוכיח דהרמב״ם ם״ל דיש את כ׳ הדינים
ל] ואם כנים הדברים נפתחו לנו שערי אורה לבאר
מבוכה דחזינן דמקשים העולם מה פשר הדבר
דהביא הרמב״ם דיני גניבת דעת בב׳ מקומות ,בהלכות
דעות (פ״ב ה״ו) ובהלכות מכירה (פי״ח ה״א) .דהנה אם
זה דין בחו״מ היה להרמב״ם להביא דינים אלו רק
בהלכות מכירה ,ואם זה דין בדעות היה להרמב״ם
להביא כ״ז רק בהלכות רעותה?
והמעין יבחין בלשון הזהב של הרמב״ם דלא כתב
אותם דינים בכפלים אלא דמה דכתב בהלכות
מכירה לא כתב בהלכות רעות ,וז״ל הרמב״ם בהלכות
מכירה — "אסור לרמות את בנ״א במקח וממכר או לגנוב

הרחבת המשנה
לתא דגניבת ליבו לא שייך בזה איסור דגניבת דעת כיון דלא
יודע מזה הנכרי ,ח״פ.

כד .ויש לעיין האם גניבת דעת אסור אפי׳ היכא דבעוד רגע
יתגלה הדבר .והנה ז״ב דלפי המ״ד דגניבת דעת אסור
כעין גזילה ודאי לא שייך איסור בזה ,איברא למ״ד דגניבת
דעת אסור מטעם גונב את ליבו — אולי גם בזה שייך איסור
גניבת דעת .ועיין בתפארת יעקב (ד״ה ולא יאמר) דלפי דעתו
יש בזה איסור .וע״ע בספר יד המלך (הלכות דעות פ״ב)

דמאריך טובא בזה והעלה תחלקו בזה רש״י ורמב״ם דס״ל
דאין בזה משום גניבת דעת ,עם הטור ושו״ע דס״ל דגם בזה
יש גניבת דעת ,ואכ״מ.
כה .ועיין במעשי חייא (חולין סי׳ ח׳ ,לדף צ״ד) דר״ל מזה
דהביא הרמב״ם דינים אלו בהלכות דעות ,דאין
האיסור משום דלוקח משל חבירו ,אלא משום לתא דעצמו.
וכמדומה לי דזה חידוש גדול מאוד לומר דאין האיסור גניבת
דעת אלא דין בהלכות מידות .ובפרט דמתקשה טובא המע״ח
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את דעתם ואחד גויס ואחד ישראל בדבר זה ,היה יודע
שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח ."..דכאן מביא
הרמב״ם עניני גניבת דעת דיש במום במקח ,עיין עוד
בהלכה ב׳ וג׳ דבל זה מסוגיא דב״מ שלהי פרק הזהב
(נ״ט ב׳־ס׳ א׳).
ובהלכות דעות כתב הרמב״ם — "ואסור לגנוב דעת
הבריות אפילו דעת הגוי ,כיצד ,לא ימכור
לגוי בשר נבילה בכלל שחוטה ולא מנעל של מתה
במקום מנעל של שחוטה ,ולא יסרב בחבירו שיאכל
אצלו והוא יודע שאינו אוכל ,וירבה לו בתקרובת והוא
יודע שאינו מקבל ,יפתח לו חביות שהוא צריך לפתוח
אותן למכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח ,וכן כל
כיוצא בזה ."..דכאן כתב הרמב״ם דיני גניבת דעת
דמטעה דעת הנכרי להחזיק לו טובה חינם ,אבל לא כתב
דיני גניבת דעת כזה דהוי כמום במקח5ו ,וכל הדינים
האלה לקח הרמב״ם מהסוגיא דידן בחולין ,ודו״ק" .
ונמצינו למדין לפי דברינו הנזכרים למעלה דיש ב׳
דינים בגניבת דעת א׳ דין כעין גזילת ממון,
וב׳ דין גניבת ליבו ודעתו ,ונראה דהרמב״ם ס"ל
דשניהם אמת ,בהלכות מכירה דהוי דיני חו״מ הביא
הרמב״ם סוג גניבת דעת דיש בזה כעין מום במקח דהוי
זה כעין גזילת ממון ,ובהלכות דעות הביא הרמב״ם סוג
דגניבת דעת דאסור משום גונב את ליבו דמטעהו
להחזיק לו טובה בחינם.

גניבת דעת  -דאורייתא או דרבנן

לא] וניתן

ישראל

להמשיך את הקו בזו הדרך ולחלק בין
הדבקים ,דהנה הקרית ספר כתב

בהלכות מכירה כדבר פשוט דגניבת דעת אסור
מדאורייתא ולא מבאר מקורו .ויש לדייק דלמה
הקרית ספר כתב דוקא בהלכות מכירה דגניבת דעת
אסור דאורייתא ,ולא בהלכות דעות .ולפי דרכנו
בזה ,אפשר לומר דהסוג גניבת דעת דאסור משום
כעין גניבת ממון אסור דאורייתא דשייך לפרשת
איסור גניבה ,ולכן הוי פשוט להקרית ספר דגניבת
דעת דהלכות מכירה אסור מדאורייתא ,אבל הסוג
גניבת דעת דאינו אלא גניבת ליבו ודעתו אין לו
מקור במקרא ואינו אלא מדברי סופרים ולומדים
אותו מהלכות מידות*’.
2ןוצרהחכטי2

ושו״ר בשו״ע הגר״ז (הלכות אונאה וגניבת דעת סעי׳
י״א) "..וכן כל מרמה שבעולם אסורה במקח
וממכר אפילו לנכרי כגון אם יש מום במקחו צריך
להודיעו ללוקח אע״פ שהוא נכרי שהרי זה מטעהו וגונב
דעתו אם אינו מודיעו והרי זה .כגונב ממנו ממון ואסור
מן התורה" .ובהמשך כתב הגר״ז (.סעי׳ ו״ב) "ואפילו
לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע .לו "הפסד לנכרי אסור
!53ברי סופרים ,כגון למכור לו בשר נבילה בחזקת
שחוטה ,ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אפילו במלה
אחת של שפת חלקות או גניבת דעת ,או במעשה
שמראה שעושה בשבילן ,ואינו עושה ,אסור מפני
שמחזיקים לו מוכה בחנם" ,ודברי הגר״ז ברור מללו
דבסעי׳ י״א מביא דברי הרמב״ם בהלכות מכירה וכתב
דיש בזה איסור דאורייתא ד״הרי זה כגונב ממנו ממון",
ובסעי׳ י״ב מביא דברי הרמב״ם בהלכות דעות וכתב
דגניבת דעת אסור מדברי סופרים "שמחזיקים לו טובה
בחנם״ ,והן הן הדברים אשר כתבנו — והענינים מאירים
כספירים.

--------------------------------------------- - -------- --------הר חכו המשנה -------------------------------------------------------שם לבאר הרמב״ם דהביא דיני גניבת דעת גם בהלכות מכירה.
והראו לי דברי הרבינו יוגה בשערי תשובה (ש״ג אות קפ״ד)
דכתב על האיסור גניבת דעת "כי שפת שקר אשמה
רבה ,ונתחיבנו על דברי האמת ,כי הוא מיסודי הנפש" ,חזינן
דס״ל דאיסור גניבת דעת הוי מטעם שקר ,וזה מקור נאמן
לדברי המעשי חייא דגניבת דעת הוי משום "לתא דעצמו".
כו .דאץ במוכר בשר טרף בחזקת שחוטה משום מקח טעות
דאין זה נחשב כ״בשר אחר" דלא חל הקנין עליו ,כי
אין דה משנה להנכרי אם הוא אוכל טרפה שחוטה או כשרה.
והגניבת דעת הוא בזה דניחא לנכרי לקבל מה דהישראל היה

לוקח לנפשיה ,וכמו דפירש התורת חיים (ד״ה אמר אביי) דאין
מעלה דשלח לנכרי ירך חתוכה בלי גיד הנשה דאין זה מעלה
לגכרי ,אלא בזה דהישראל הביא לו דבר דטרח ועשה ראוי
לעצמו.
בז .ובן יש לדייק ברש״י — דהנה איתא בברייתא (שם) "לא
ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ולא
ימלאנו מים מפני שמתעהו ,ואם יש שם חבר עיר מותר",
ומבאר רש״י למה מותר אם יש שם חבר עיר — "דגדול כבוד
הבריות" .ואין כבוד הבריות דוחה איסור בקום ועשה אלא
איסור דרבנן ,חזינן דס״ל לרש״י דגניבת דעת כגון דא אינו
אלא דרבנן.
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משנת

ישראל

גניבת דעת

מקור הדמכ״ם
ונלע״ד דמקורו של הרמב״ם הוא כך — דהיה קשה
להרמב״ם דהנה הגמרא בחולין דמתעסקת
לברר טעמו של המשנה דאסור לשלוח ירך חתוכה
לנכרי ,מביאה כיצד לבאר דאסור משום גנב״ד .וע״ז
מביאה המעשה עם שמואל להוכיח דיש איסור כזה,
ובאמצע כ״ז לפני שהש״ס חוזר לדון בדיני שליחות
בשר לנכרי — האריך טובא בהרבה דינים דשייכים
לגניבת דעת ,דאסורים אפילו לגנוב דעת ישראל — ומה
ראה הש״ס על ככה להביא כ״ז לכאן .ולמד מזה
הרמב״ם דהתחדש בסוגיא דא סוג חדש דגניבת דעת
דהוי שונה מדיני גניבת דעת המובאים בשלהי פרק
הזהב ,דשם הוי דינים דכעין גניבת ממון ,אבל כאן
התחדש דיני גניבת דעת דמטעה לחבירו להחזיק לו
טובה חינם ,ולכן מאריך הש״ס דוקא כאן לבאר כל
הדינים בזה דאין להם מקום אחר בש״ס ,ודו״קכח

קסז

להקונה לחשוב דיש בו יותר ממה שהוא באמת ,או
במקרה דמסרב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו
אוכל ,או שמרבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל,
וכן כל כיוצא בזה — יש בכל הנ״ל דגורם לחבירו
להחזיק לו טובה חינם.

אבל במתנה דמטעהו למקבלו לחשוב דיש בו יותר
ממה שהוא באמת ,אפ״ל דאין בזה איסור גניבת
דעת לנכרי ,דאפילו אם הנכרי מחזיק לו טובה אין זה
בחינם ,דסו״ס הוא קיבל מתנה ,וע״ז גופא יש לו
להחזיק טובה לישראל .ומה נאמר דהנכרי מחזיק לו
יותר טובה בגלל דהישראל הטעהו לחשוב שזה שווה
יותר — אין בזה איסור ,דאין זה מוכח דעל התוספת
הנכרי מחזיק לו טובה .ואפילו אם הנכרי מחזיק לו
"תוספת" טובה א"א לצמצם ולא שייך איסור בתוספת,
דאין האיסור גניבת דעת אלא במחזיק לו טובה "בחנם"
ואין זה בחינם דא״א לראות את התוספת כדבר נפרד
דעליו יש איסור.

מוכיח דיש מתנה דהר כמכר
לפי הנ״ל מבואר עומק כוונת הרא״ש
לב] והגם דביארנו (אות כ״ח) כיצד לפרש שורש
פלוגתת הר״י ור״ת בדין גניבת דעת לנכרי
במתנה ע״פ החקירה הנ״ל ,עדיין לא יצאנו ידי חובת
העיון בזה — דנשאר ראית הריטב״א דהמעשה דשמואל
היה מתנה וכנ״ל (אות כ״ה) ,ולכן נראה לבאר שיטת
הר״י דאין במתנה איסור גניבת דעת לנכרי אפילו לפי
הצד דגניבת דעת אסור משום גניבת ליבו ודעתו ,והוא
דאפשר לחלק בין הדבקים ולומר דיש מתנה דאין בה
איסור גניבת דעת ,ויש מתנה דיש בה ,וזה מטעם דמתנה
זו הוי כמכר ,ואבאר את שיחתי.
הנה עד כה בארנו דיש לומר דאין במתנה איסור גניבת
דעת דאין בזה שייכות לגזילת ממונו ,אבל אפשר
לומר עוד צד ,והוא דאפילו לפי המ״ד דאיסור גניבת
דעת הוי משום דגונב את לבו להחזיק לו טובה בחינם,
אע״פ כן אין במתנה משום גניבת דעת ,דיש לדקדק
דמכר לחבירו חפץ לפי השורות האמיתי אבל מטעהו

לג] והשתא הדרינן לדברי הרא״ש המובאים לעיל
(אות כ״ו) דכתב אליבא דהר״י דהמעשה
דשמואל היה כמין מכר ולא מכר ממש ,ושאל עליו
המעדני יו״ט איך שייך לדחות דברי הש״ס במה רהש״ס
בעצמו לא דחה .והנה כתב התרומת הכרי (ד״ה מעתה
אמור) דיש לומר דאף דנתן השמש למבורי שכרו מ״מ
ל״ה ממש כמו מכר ,דלא נתן לו ממש בשוויו ,כי
התרנגולת היתה שוה יותר משכרו שהיה מגיע לו וכן
נראה מלשון הרא״ש שכתב דעובדא דשמואל כעין מכר
היה כלומר ולא מכר ממש ,וכוונתו בזה דבאמת דכו״ע
יודו רהיה שמואל חייב לשלם למבוריה שכרו ,ואע״פ
כן מה ד״כאילו" נתן לו תרנגול דשוה יותר מכדי שכרו
היה נחשב למתנה ["טיפ" בלע״ז] — דנתן לו השמש
תרנגול טריפה במר דשחוטה ,דתרנגול טריפה הוי
השוויות דשכרו ,ומה רחשב המבוריה דקיבל יותר,
תרנגול שחוטה ,הוי ה״תוספת" כמתנהכט

הרח כ ת חט ש נ ד! ----------------------------------------------
כח .וכן אתי שפיר לפי רבינו יונה הנזכר למעלה (הרחה״מ
כה) ד כתב דגניבת דעת אסור משום לתא דשקר,
ומביא הגם׳ בחוולין ,ולא הגם׳ דב״מ שלהי פרק הזהב ,דיודה
הרב "י דשם אסור משום גזילת ממונו.

ועיין מש״כ לקמן (סי׳ כ״א ענף ו׳) עוד חידושי דינים בגניבת
דעת.
בט .ואין זה ממש כדברי התרומת הכרי שם דפירש דאפילו
תרנגול טריפה הוי שווה יותר משכרו .ולפי דבריו צ״ל
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קסח

משנת

סימן ר

ולפי״ן* הביא הש״ס ראיה דשמואל ,דס״ל לשמואל דגם
במתנה יש איסור גניבת דעת לנכרי דהתוספת
נחשב כמתנה איברא למסקנת הר״י דאין איסור גניבת
דעת במתנה לנכרי ,חידש הרא״ש דאין סתירה לזה
מהמסך דשמואל ,דאפ״ל דמתנה דא הוי כמכר ,פירוש
— דמתנה כזו דהנכרי יחזיק לו טובה בחנם בעד
התוספת!,שבאיסור גניבת דעת ,דאין זה כשאר מתנות

A
)

דהנכרי מחזיק לישראל טובה על עצם המתנה ,ועל
התוספת א״א לצמצם אם הוא מחזיק לו טובה אם לאו,
דכאן במעשה דשמואל מגיע למבוריה שכרו — תרנגול
טרפה — וע״ז אין לנכרי להחזיק טובה לשמואל ,ורק
בעד ״התוספת״ — תרנגול שחוטה — דמטעהו השמש
להחזיק טובה לשמואל בחנם ,בכגון רא הוי במתנה
איסור גניבת דעת ,רעל תוספת זו לבד מחזיק הנכרי
טובה .ובהו״א דהש״ס דהביא ראיה משמואל דאסור
גניבת דעת גם במתנה לא חילק בין מתנה למתנה ,אבל
לשאר ביאורים במשנה יש לחלק בין מתנה למתנהל ,כן
 -נלע״ד פוונת־־זזרא״ש ,ודו״ק.

“'ענף ה

ישראל

ך‘;

נחלקו דש״י ותום ,גיטין (ס״ב א ),האם יש איסור
לומר לנכדי שלום כשמכוון לרבו

אלא שלום פעם אחת ,ומשום דרכי שלו׳ שרי ורב כהנא
א״ל שלמא למר [אפילו ב׳ פעמים — עיין בית אהרן],
ופי׳ רש״י (ד״ה שלמא למר) דלא היה מתכוין לברכו
אלא לבו היה לרבו והקשה תוס׳ (ד״ה שלמא למר) על
רש״י בזה דצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת הבריות ,חזינן
דנחלקו רש״י ותום׳ האם יש איסור גניבת דעת באומר
שלו׳ לנכרי ומכוון בדעתו לברך אחר ,דלרש״י אין בזה
איסור ,ותום׳ ס״ל דאסור גם בזה ,ובמאי פליגי ,ומצאנו
לבאר בזה ב׳ מהלכין:
ומיישב הבית אהרן (ס״ב א׳ ברש״י ד״ה שלמא)
דרש״י סובר דגניבת דעת בדברים בעלמא אין
איסור בנכרי ,וכמ״ש הב״ח (חו״מ סי׳ רכ״ח אות ז׳)
דגוי לחנופיה .ליה אין איסור בדברים ותום׳ ס״ל דגם
בדברים יש איסור לחנופיה ליה וגניבת דעת .והביאור
בזה הוא ע״ס מה דחזיגן (אות כ״ז) בדעת הב״ח דאיסור
גניבת דעת  .אסור כעין גניבת ממון ..,וממילא בדיבור לא
שייך .איסורדגניבתדעת בנכרי ,.ואתי,שפיך היטב ותוס׳
ס״ל דאיסור .גניבת דעת אקור מטעם ,גונב את ליבו
,״ ודעתו .וזה שייך גם בדיבורלא..... .. .
•

אמירת שלו׳ הר .כנותן מתנה

לה] איברא ,.האורח מישרים מבאר (פכ״ד סעי :ג׳,
וביאורים ס״ק ו׳) המחלוקת באופן אחר
לד] איתא בגיטין (ס״ב א׳) דאמר רב דימי בר שישנא
והוא דנתינת שלו׳ לנכרי הוי כנותן מתנה ,ונחלקו רש״י
משמיה דרב דאין כופלין שלום לעובד
ותום׳ אם בנתינת מתנה לנכרי יש איסור גניבת דעת אם
כוכבים ,ופי׳ רש״י (ד״ה ואין כופלין) "דהא רנותנים
לאו ,דרש״י ס״ל דאין בזה איסור ,ותום׳ ס״ל דיש בזה
• <*׳ שלום לעובד כוכבים מפני דרכי שלום הוא דשרי ומשום
איסור .ואע״ס דהוי שנוי במחלוקת ר״י ור״ת ,כתב
דרכי שלום בחרא זימנא סגי" ,ומביא הגמרא דרב חסדא
האורח מישרים דאזיל ליה תוס׳ לחומרא בזה.
היה מקדים ויהיב להו שלמא ,דבזה לא היה צריך לומר
י
מי."/•.
,■-.ח׳. **י ■ ---------------------- -----------------------------הרחבת המשנה -----------------------------------------------------כיון דרוב המתנה "קיבל" המבוריה בגניבת דעת והוא בעיקר
מחזיק טובה לשמואל בחינם גם זה נחשב מתנה דהוא כמכר.
ל .וביתר ביאור — ההבדל בין מכר לבין מתנה כעין מכר הוא
כך ,דבמכר המוכר גונב דעת הקונה לפני הקניה
לחשוב דבתשלום מחיר של חפץ רגיל יקבל חפץ יותר טוב,
וזה כעין מום במקח דחושב הקונה לקבל חפץ עם איכות יותר
טובה .ומתנה דכעין מכר הוא אחרי דכבר חייב פלוני וכאילו
נותן יותר ממה שחייב במרמה ,ובזה יש להסתפק האם אין בזה

איסור גניבת דעת כמו שאר מתנות ,או דשאני היכא דהמקבל
מחזיק טובה רק בעד התופסת והוי זה כמכר.
לא .וחנה כתב הספר חסידים (אות נ״א) ""ואסור לגנוב דעת

הבריות ואפילו דעתו של גוי ואותן שמחרפין את הגוים בשעת
שאלת שלומם והגוי סבור שאמר לו טובה — חוטאים — כי
אין לך גניבת דעת גדול מזה" .ומביאו הכנה״ג (סי׳ רכ״ח סעי׳
ז׳ אות י״ג) וכתב "..ואפשר שאינן חולקים ספר חסידים עם
ב״ח ,דספר החסידים מיידי בגניבת דעת בזה שמקללהו והוא
חושב שנותן לו שלום ,אבל ב״ח מיידי דמותר לחנוף לגוי
בדברים".

וכמדומה לי כוונת הכנה״ג בזה לומר דלא לברך נכרי אינו אלא
מחניף לו בדברים ,ולא הפסיד הנכרי בזה כלום .אבל
לקלל אותו ,דיש בזה הפסד לנכרי ,אם הקללה יתפוס בשמים,
הוי זה כמו לגנוב אותו ,ודו״ק.
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משנת

גניבת דעת

ויש לבאר כוונתו במה דכתב דאמירת שלו׳ הוי כמתנה,
כדבארנו לעיל (אות ל״ב) דבמתנה דמטעהו
למקבלו אין בזה איסור גניבת דעת לנכרי ,דהנכרי
מחזיק לו טובה בעד המתנה ,ועל התוספת א"א לצמצם.
ולפי״ז אתי שפיר דברי רש״י דעצם זה דרב כהנא אמר
"שלמא למר" להנכרי גופא הוי טובה דיש להנכרי
להחזיק לרב כהנא טובה .ומה דמטעהו רב כהנא לחשוב
דגם מברכו בשם ה׳ אבל באמת דעתו לברך את רבו —
אין בזה גניבת דעת ,דעל התוספת דחשב הנכרי דהוא
קיבל ברכה ,וע״ז מחזיק לו טובה ,א״א לצמצם במחזיק
נכרי טובה לישראל ,ואין בזה איסור דג״ד ,ותום׳ החמיר
בשיטת ר״ת דאסור גם לגרום לנכרי להחזיק תוספת
הכרת הטוב בחינם.

ולולי דברי האורח מישרים בדברי תוס׳ נלע״ד דניתן
לומר צד שלישי כעין דרכו של האורח מישרים
בתום׳ ,ובזה אדווח לן דהר״י יודה בזה ,והוא — דס״ל
לתום׳ דלומר שלו׳ לנכרי אין זה מתנה דכן הוא דרכו
של עולם ,כשפוגשים אחד את השני אומרים או "בוקר
טוב" או "יום טוב" וכדומה ,וממילא לפי״ז לא צריכין
לומר להנכרי "שלו"׳ דיש בזה ברכה באמירת שם ה׳,
וא״כ הוי אמירת "שלו"׳ דמונח בזה ברכה מתנה דהוי
כמכר ,דע״ז לבד הנכרי מחזיק לישראל טובה ,ובכגון
דא יודה הר״י דיש איסור דגניבת דעת לנכרי ,ודו״ק.

האומר לגוי להתראות  -ואומר לעצמו שכוונתו
הוא טוכה לישראל
לו] והנה שאלו למהר״י ברונא (סי׳ קי״ג) במעשים
בכל יום ,דכשהגוי יוצא הוא רגיל לומר
להתראות וכדומה ,ורגילים להשיב לו שנה טובה —

ישראל

קסט

הישראל אומר לעצמו בלחש — טובה על כל ישראל,
האם שפיר לעשות כן .וענה בזה מהר״י ברונא דלאו
שפיר עבדי ,וכל העושים כן גונבים דעת הבריות.
והקשה על עצמו רזה לכאורה כתום׳ ודלא כרש״י —
ובתחילה השיב דאה״נ דהרי כמה גדולים ס״ל לדינא
כתום׳ .אמנם בסוף כתב דגם רש״י יודה בזה וש״ה
באמירת שלו׳ ו״בדעתו" לברך את רבו ,דהרהור שרי,
אבל "הוצאת פיו" בערמה אסור.

ולא זכיתי להבין עומק סברת מהר״י ברונא בזה דמ״ש
אמירה ומ״ש מחשבה לענין איסור דגניבת דעת
אבל לולי דמסתפינא נלע״ד לפי דרכנו דהדין עם מהר״י
ברונא אבל לאו מטעמיה ,דודאי רש״י יודה דאסור
בנידון דמהר״י ברונא.
דניתץ לומר דהמחלוקת רש״י ותום׳ הוא דוקא
באמירת שלו׳ לנכרי דהישראל פותח תחילה
דרש״י ס״ל דלא חייבין לפתוח דיבור עם הנכרי,
וממילא״־“תחילת דבריו הוי כמתנה ,ועל התוספת
דהישראל מטעהו לנכרי לחשוב דהוא גם בירך אותו,
אין בתוספת מתנה דא משום גניבת דעת ,אבל תום׳
ס״ל דחייבין לפתוח עם הנכרי תחילה ,וממילא אין בזה
דפתח הישראל עם הנכרי מתנה ואין עליו להחזיק לו
טובה ,ורק על זה דאמר הישראל לנכרי "שלו"׳ דיש
בזה ברכה ודעתו של הישראל על אחר יש משום גניבת
דעת ,אבל בנידון מהר״י ברונא דהנכרי פתח בדיבור
עם הישראל תחילה ואמר לו להתראות ,כו״ע יודו
דחייבין להשיב להנכרי ,וממילא אם אומר לעצמו
בלחש [או אפילו חושב בדעתו] "טובה על כ״י" יש
לכו״ע משום גניבת דעת דהוי זה מתנה כעין מכר ,ועיין
בזה.

משנת ישראל וינמן ,ישראל בן מנחם מנדל עמוד מס 188הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משנת

קע

סימן ו

ישראל

דינים הקולים
שורש איסור גניבת דעת
א.

יש אומרים דהאיסור לגנוב דעת הוא כעין ״גזילת ממונו״ (יש״ש ,אוח  ,)0וי״א דאסור מטעם
"גניבת ליבו" דמטעהו להחזיק לו טובה בחינם (יראים ושער משפט ,שם) ,וי״א דאסור מטעם
שקר (תינו יונה ,הרחה״מ כה).

ב.

למ״ד דגניבת דעת אסורה כעין גזילה — אם עבר והטעהו חייב להחזיר (יש״ש,
למ״ד דאסור מטעם גניבת ליבו אין חיוב להחזיר אם עבר והטעהו (שע״מ ,שם).

אוח

מ) ,אבל

עשה דבר שנראה להשני שעשה לטובתו
ג.

י״א שאין איסור גניבת דעת אלא כשראובן עשה דבר שנראה לשמעון שנעשה לטובתו או
משום חביבותו — וראובן משקר לשמעון ואומר לו בשבילך עשיתי כך ,כגון שראובן פותח
חביות מכורות מלאות יין ,ואומר לשמעון בשקר ,בשבילך אני פותחן ,דנראה לשמעון
שראובן מפסיד שאר היין בחבית בשבילו (רא״ש וכ״ח אליכא דרש״י ,אוח ג) ,וי״א דיש איסור
גנבת דעת ,כל שנראין הדבריק לשמעון שראובן עשה^לךטובא זו~— א?ןלו אם .לא אמר
ראובן.לשמעון כלום בזה ,כגון שראובן פותח חביות מכורות מלאות יין ,ונראה לשמעון
שראובן מפסיד שאר היין בחבית בשבילו ,שכל שלא היה לשמעון לאסוקי אדעתיה שראובן
מכר החביות ,הרי זה גניבת דעת (רא״ש ודעימיה ,שם) ,והכי קי״ל לדינא (חו״מ ,שם).

ד.

אם יש צד גדול שראובן לא עשה טובא זו בשביל שמעון ,ואע״פ כן שמעון מטעה עצמו
לומר בשבלי עשה ,לכו״ע אין בזה משום איסור גניבת דעת ,דאיהו דאפסיד אנפשיה (שם).

ה.

אם אחד גונב דעת השני בדבר דהוי ליה לאסוקי אדעתיה ,דאין בזה משום גניבת דעת,
ואחרי זמן החזיר על זה טובה להדיא — אסור לקבלו אלא א״כ יאמר לו השתא דיש בזה
טעות (אוח י.)5

מטעה הכירו להחזיק לו טובה חינם
ו.

יש אומרים שהמוכר חפץ לפי שוויותו האמיתית ,אבל גנב דעת הקונה שיחשוב שהחפץ
שוה יותר — אסור מדאורייתא ,אבל כשמטעהו להחזיק לו טובה חינם — אינו אלא איסור
דרבנן (שו״ע הגר״ן ,אות לא; משמעות רש״י ,הרחה״מ כז; כן נראה כדעת הקרית ספר׳ אות לא).

קבלת כבוד יותר ממה שמגיע לו
ז.

אחד היודע חדא מסכתא ואזל לאתרא דמכבדים אותו כאילו יודע ב׳ מסכתות — צריך לומר
להם דהוא יודע רק חדא מסכתא (ירושלמי ,אות ט) דאסור לו לקבל כבוד דלא מגיע לו ,ושתיקה
הוי כקבלה ויש בזה משום גניבת דעת (יפה מראה ומהרי״ט ,אות יא).

ח.

אם אחד מהגדולים ציוה שלא יאמרו עליו שום תואר בהשכבה כי אם יעשו לו השכבה כאחד
העם ,וגדולי העיר רוצים לשנות צואתו — הדין עם הגדול .כי האי גברא רבא ירא לנפשו
שהתוארים שנוהגים לתאר ,הם יותר ממה שהוא ראוי — והוא לתקון נפשו (חיים שאל ,אות יא).
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משנת
ט.

דינים העולים

קעא

ישראל

בעל תשובה דמתנהג בשפלות ונמיכות רוח ושברון לב — צריך לומר שכך היא חובת
התשובה שלו — כדי לא לעבור על גניבת דעת הציבור (מהרי״נו ,אות י.)5

להפציר בחביהו שיקה ממנו  -ויודע בו שלא יקה
י.

אל יסרב אדם בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שלא יסעוד אצלו ,ולא ירבה לו בתקרובת
ויודע בו שאינו מקבל ,וכ״ז דוקא בכה״ג להפציר בו ולהרבות שלא כנהוג ,אבל לדבר עמו
פעם אחת ופעמיים משום כבודו שרי (תורת חיים ומפארת יעקב ,ד״ה ולא יאמר) וי״א שמותר רק
בחדא זימני אם יתבזה חבירו לפני הרואים ,דאם אין מכבדו יאמרו שהוא מפני שפלותו
(סמ״ע ,סי׳ רכ״ח ס״ק ח׳).

יא.

_לא יאמר אדם לחבירו סוך שמן מפך ריקן אפילו בחדא זימני כיון דאין בפך שמן (תורת

חיים ותפארת יעקב ,שם) ,אבל אם יש בו שמן — אף שיודע בו שלא יסוך — מותר לו לאמר
פעם או פעמים בא וסוך ממנו מפני כבודו (סמ״ע ,שם ס״ק י׳).

עוד רגע יתגלה האמת

יב.

יש מסתפקים לומר דשייך איסור גניבת דעת אפילו היכא דבעוד רגע יתגלה הדבר (תפארת
יעקב ויד המלך ,הרשה״מ כד).

יודע בעצמו דבאמת מוכן להפסיד בשביל חבירו

יג.

מובא בגמרא היתר לגנוב דעת חבירו בדבר שכאילו מפסיד־-בשבילו ,אם חבירו חביב לו
כ״כ שבאמת הוא מוכן להפסיד בשבילו אם היה לו ,אמנם אין זה אלא'ליחידים שלבבם
שלם עמהם בלא שום דמיון כוזב ,אבל בשאר בנ״א אף שהאורח חביב עליו ונדמה לו
שהיה מוכן להפסיד בשבילו ,מ״מ כיון שעתה אין לו הפסד קרוב לומר שדמיונו כוזב לו,
ויש בזה משום גניבת דעת (לב אריה ותפארת יעקב ,הרשה״מ ו).

גניבת דעת הנכרי במכר

יד.

אסור למכור לנכרי בשר בין נבילה ובין טרפה בחזקת שחוטה (אורח מישרים ,הרחה״מ יג) ,י״א
דאינו אסור אלא במפרש להדיא לנכרי שזה בשר כשר משחיטה (ר״ח ,אות  0דאל״ה הוי ליה
לנכרי לאסוקי אדעתיה דהישראל נותן לו בשר נבילה או טריפה (אות ח) והכי נקטינן (נקוה״כ,
אות כד).

טו.

אם ישראל מכר לנכרי בשר טרף מחנות שיש לה תעודת הכשר ,חוץ מזה שהוא היפר את
הסכמתו למכור רק כשר ,הוא גם עבר על גניבת דעת לכו״ע ,אפילו באינו מפרש

(אות ח).

גניבת דעת הנכרי במתנה
טז.

הר״י סובר דאין במתנה לנכרי איסור גניבת דעת ,ור״ת ס״ל דיש במתנה גניבת דעת אם
משקר להדיא ,י״א דקי״ל כר״י לקולא (ש״ך ופרי״ח ,אוח יג) וי״א הלכה כר״ת (יש״ש ,והקובץ,
הרחה״מ יג) ,ולדינא יש להקל דכן מוכח בדעת הטור וב״י (אוח כד).
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משנת

קעב

סימן ו

ישראל

יז.

יש אומרים ראם ישראל גנב דעת הנכרי שיחשוב שקיבל מתנה בנוסף למה שמגיע לו
בשכרו כגון ׳טיפ׳ ,הויא "מתנה" זו כמכר ואסור משום גניבת דעת (נלע״ד בדעת הרא״ש ,אוח
לג והרחה״מ מן).

יח.

יש איסור גניבת דעת בנכרי אפילו במה דחשב הנכרי דטרח הישראל בשבילו (מורח חיים,

הרחה״מ א ,כו).

גניבת דעת בפקדון של נכרי
יט.

למ״ד דגניבת דעת אסור כעין גזילה — אסור להשתמש במשכונו שלא ברשות (3״מ ,אוח כט>
אבל למ״ד דאסור מטעם גניבת ליבו מותר להשתמש במשכונו (ט״ז ,שם>.

כ.
_

אם העכו״ם נותן מעות לישראל שיקנה לו סחורה אסור לכתחילה לישראל להשתכר בו
משום גניבת דעת ,אבל בעבר ונשתכר בו כו״ע יודו דא״צ להחזיר לו ,דהוי כאילו קנה
ישראל הסחורה לעצמו ,ומשתכר בשל עצמו (שער משפט ,הרחה״ח כג>.

נכדי שנותן צדקה
■< ■ -י*  **r. y .V׳•.י* * »*{/*** U־־•* “ “• -י**** ** די• ?׳* ' ׳** * י’'1
»»»*.־
«•«׳•• י• •* »■ ■«*.ך« - .״
בא .אם שלח שר נכרי לישראל ממון לצדקה שהדין הוא דאין מחזיריץ אותו משום שלו׳ מלכות,
אם צוה להדיא שיתנו לעניי ישראל עושין כמו שצוה דאסור לגנוב דעת הבריות ,ואם צוה
שיתנו למצוה רבה — ינתנו לפדיון שבוים של ישראל ,דאם לא יפדו שבויי ישראל הוי גניבת
דעת הגוי (רמב״ם ושו״ע ,הרחה״מ מ).
**‘*••****• v־<<*'• י? י
 .י •’. *.־■ ׳*••«**«»-
כב .אם הנכרי אמר לתת הממון לצדקה ולא פירט דוקא לישראל — נותנין לעניי עכו״ם בסתר
אבל לא לעניי ישראל (רמב״ס ושו״ע ,שם) ואין בזה משום גניבת דעת דאינהו נמי ידעי דישראל
מפרנסין גם ענייהם (יד רמ״ה ,וט״ז ,הרחה״מ שם).

אמירת שלום לנכרי  -ולא מכוון לברכו
בג.

ישראל דפתח ואמר ״שלום״ לנכרי ודעתו לברך את רבו — ס״ל לתום׳ דיש בזה משום גניבת
דעת ,אבל דעת רש״י דאין בזה משום גניבת דעת (אוח לד) ,י״א דטעמו של רש״י דאין
בדברים בעלמא איסור גניבת דעת הנכרי (בית אהרן ע״ס ב״ח ,שם) ,וי״א דמותר דהוי כנותן
מתנה (אורח מישרים ,אוח לה).

כד .נכרי שיוצא ואומר לישראל ״להתראות״ וכדומה — אין להשיב לו "שנה טובה" ובלחש אומר
לעצמו — ״טובה על כל ישראל״ ,דכיון דפתח הנכרי תחילה ומנהג העולם להשיב — הוי מתנה
זו כמכר דאסור ויש בו גניבת דעת אליבא דכו״ע (נלע״ד ע״ס דרכו דמהר״י ברונא ,אוח לו).
כה.

אותן שמחרפין את הגוים בשעת שאלת שלומם והנכרי סבור שמברכין אותו — חוטאים —

דיש בזה משום גניבת דעת (ספר חסידים ,הרמה״מ לא) ואסור לכל הדעות דהוי זה כמו "גוזל"
הנכרי ע״י קללתו (נלע״ד כוונח הכנה״ג ,שם).
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|אוצר החגטה|

נדע׳

גניבת דעת
בשידוכין
סובב והולך דין ודברים מה שתו
בשו״ת דברי מלכיאלובקהלות יעקב
האם יש חיוב להודיע ספק פסול קהל במקום
דהתירו לו חכמים והמסתעף

דן בקרקע כסוגיה דכתובות ק״א בדין חיוב גם
בקידש חייבי לאויןועשין
■את״ח

11234567

מביא דוגמאות של מומים המובאים בספרי
השרית עד פוסקי זמנינו מפוזרים זעיר שם
זעיר שם ומבאר שורש דינם

-*5**•—3ס
בסוף מעלה פסקי דינים מכל הנ״ל

<
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שנט
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ןאיצך ו<זגסח

1

בדין גניבת דעת בשידוכין
הלכות רכילות כלל ט׳

כתב

הח״ח (הלכות רכילות כלל ט׳ ציור שלישי סעי׳ ד׳) אם הוא רואה שאהד רוצה להשתדך עם אחד ,וידוע
לרואה הזה כי החתן יש לו חסרונות עצומים" והמחותן אינו יודע מזה דבר ,ואלו היה יודע ,לא היה מתרצה
לזה ,יש לגלות לו ,אך ידע המעין כי יש בזה הדין הרבה פרטים"".

וקוד שם (סעי׳ ו׳) ""יש נפק״ט בין החסרונות ,דהיינו אם החסרון הוא מצד חולי גופו ,והמחותן אינו מכיר אותו
מצד שהוא דבר פנימי אשר לא נגלה לכל ,פשוט הוא דאין על המגלה ענין זה חשש איסור רכילות ,אך

שלא יחסרו בזה הפרטים"".

ובהמשך

(סעי׳ ז׳) "והוא הדין לגלות לחתן את ענין המחותן ,ג״כ דינא כנ״ל דהינו אם הוא יודע חולי הפנימית
שיש במשודכת ,אך הם מסתירים מהחתן ,אין על המגלה חשש איסור רכילות ,אך שלא יחסרו בזה
הפרטים"".

וחזינן דקיצר הח״ח מלהביא דוגמאות בנוגע לשידוכין ,ומצאתי לנכון להביא מה רעלה במצודתי בנוגע לשידוכין
מה מותר לאדם להסתיר ומה צריכין לגלות ,ומה דין אחר הרואה שאחד רוצה להשתדך עם אחד ,מתי

צריכין לגלות ואין בזה׳ משום איסור לשה״ר ומתי אסור ,וזה החלי בס״ד:

אין בזה לא משום מקח טעות
ולא משום גניבת דעת
דברי הקה״י בדין מקדו טעות בשידוכין

וצריך לדון דשייך בזה שתי סיבות דיש בזה משום
א] נשאל בעל הקהלות יעקב (יבמות סי׳ מ״ד) ע״ד
מק ח טעות בקידושין — א .משום חשש פסול
אחד שמחמת חולי נטלו ממנו הרופאים את
איסור לבא בקהל דהוי מום מחמת האיסור תורה^.
הביצה השמאלית ,וכבר הותר האי גברא לבא בקהל לפי ך״׳”'כ .דיש בזה חשש מום במציאות דאולי אין הבחור יכול*,
הוראות גדולי הרבנים מכה דברי הפ״ת באה״ע (סי׳ ה׳
להוליד ,דמבטל בזה התכלית הנרצה בנישואין .וענה
סק״ז) דמביא מכשירין בכגון דא ע״פ שיטת ר״ת וספר
הקה״י בזה דאין בזה חשש מקח טעות לא מצד הספק
התרומה דלהלכה כשר בביצה אחת ,ובצירוף שיטת
איסור כיון דהתירו לו חכמים לבא בקהל ולא מצד
הרמב״ם דע״ין חולי חשוב בידי שמים .אמנם אין ההיתר
הספק דאינו ראוי להוליד — דכבר העיד לנו ר״ת
ברור כ״כ ורק מטעם החיוב פריה ורביה שלו הקילו לו
דמעשים בכל יום שמולידים ,וגם בזמנינו מקובל ע״פ
דהוי זה כשעת הדחק דאל״כ אין לו תקנה ,ושאלו בני
דברי הרופאים שמוליד ,ממילא כמדומה שאילו ידעה
המשפחה של הבחור האם הם מחויבים לגלות ענינו
האשה ענינו לא היתה חוששת לחשש אינו מוליד.
למשודכת ,והשאלה נחלקת לשנים:
א .שמא אם לא יגיד יהא חשש קדושי טעות.
נ] ולענין חשש דאונאה וגניבת דעת מביא הקה״י
ראיה גדולה דאין בזה משום אונאה וגניבת
כ .שמא עכ״ס מחויב להגיד שלא תהא אונאה וגניבת
דעת מגט׳ יבמות (מ״ה א׳) דקיי״ל עכו״ם ועבד הבא
דעת אחרים להינשא בחזקת כשר גמור ,כיון דמן
על בת ישראל הולד כשר ,ואע״ם דאנשים מקפידין
הסתם הוי הבחור בחזקת כשר לבא בקהל.

•*/י
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מאוד לא לתת את בתם לאחד עם יחוס כזה מורה בזה
רב יהודה להיתרא דא״ל לך למקום שלא יכירוך ושא
בת ישראל ,דאילו יכירוך לא יתנו לך ,וכן מביא הגמ׳
דאמר רבא בכגון דא גלי או נסיב בת מינך דאל״כ לא
יתנו לו אשה ,חזינן דהתירו לו חכמים להינשא במקום
שאין מכירין אותו מבלי להגיד ענינו ,אלמא דכה״ג
שהוא כשר ע״פ דעת תורה אינו מחויב להגיד פגמו.

וכתב הקה״י ב׳ סברות בהתירו למה אין בזה משום
אונאה וגניבת דעת:
א .יש אומדנא שלא הי׳ רוצים להתגרש בזה אחרי
שכבר נתקשרו בחיבה וקשין גירושין ומי יודע
מה יזדמן לו עוד ,ומשו״ה כל כה״ג שבדיעבד לא
ירצה לוותר על הקנין אע״פ שיש בו מום ,זה לא
חשיב גונב דעת במה שלא סיפר כל מומיו.
ב .אפשר דאיסור זה דגניבת דעת ,שאינו מספר
חסרונותיו ,אינו .אלא מדרבנן ,ובמקום חשש
ביטול לו״ר ושאר מכשולים לא גזרו חכמים.
ומה שסבר הקה״י לומר דאין בזה משום גניבת דעת
״דקשין גירושין ומי יודע מה יזדמן לו עוד״ —
לכאורה קשה להולמו דמה שייך לדמות המצב של
אח״כ להמצב דהיה מראש ורק בגלל דהם כבר היו
נשואים קשה למצוא מי שהוא לכתחילה ,משא״כ מראש
היה שייך למצוא מי שהוא לכתחילה ,וגם מה דכתב
דגניבת דעת הוי דרבנן לכאורה הוי שנוי במחלוקת
ראשונים דיש אומרים דזה איסור דאורייתא וי״א דזה
דרבנן ,ועיין ספר הקובץ על הרמב״ם (דעות פ״ב ה״ו)
דמביא הדעות בזה ,וצ״עא.

הדבח מלכיאל חולק קל הקה״י בזה
ג] והראה לי יד״ב הג״ר יהונתן וינר שליט״א (מו״צ
בשארית ישראל) בשו״ת דברי מלכיאל

(ח״ג סי׳ פ״ט) דנשאל ע״ד אחד שקשרו לו חוט בגידו
בילדותו ועי״ז נתפח הגיד ואחר שריפאוהו נשאר חריץ
עמוק [דאינו מגיע לחלל הנקב] ע״פ כל ראש הגיד עד
כלות העטרה מלמעלה לצד הגוף ולמטה חסר קצת מן
הגיד עד מקום הנקב ונעשה שם כעין מרזב בראש הגיד
עד העטרה .ואחר אריכות בש״ס ופוסקים התיר לההוא
גברא לבא בקהל להשיאו אשה — דמשום מצות פו״ר
ושאר מכשולים שיכולים לצאת מזה הוי כשעת הדחק.
ושוב הסתפק הדברי מלכיאל (סי׳ צ׳) איך מתירים
להאשה לישא אותו ,דהא לה אינו שעת הדחק
כלל ואולי צריך להודיע לה שהותר רק משום דוחק
דאולי היא לא תתרצה בזה והוי זה כעין אונאה אם לא
יגיד לה כיון דרוב כנ״א אין מתפייסים .במומים ופשוט
דמי שיש לו ודאי מום מחויב להודיע מזה להשני.

וקנה בזה למעשה דצריך להודיע זאת לאשה — ודעתו
היא דהוי זה ודאי מום במקח ,דלא כל אשה
תתרצה לינשא על הספק אם יוליד וגם דהא אפשר
שאינו ראוי לביאה .אמנם אם ע״י שיודיע רחוק הדבר
שישיג אשה ,ובפרט אם הוא איש עני לזאת מצדד
שישאל לרופא ,ואם הרופא יגיד שיוכל להוליד ,יוכל
לסמוך ע״ז .שלא להודיע דכן הוא דרך העולם לסמוך
על דברי הרופאים בענינים כאלו ובפרט שגם אנו
מתירים לו לישא אשה והוי רק חשש ועם כל זאת מסיים
הדברי מלכיאל דבכ״ז יותר נכון גם במקרה כזה שיודיע
מזה להאשה אם אפשר.3
ולכאורה נידון דידיה הוי דומה ממש לנידון דהקה״י
הנ״ל .וחזינן דנוטה דעת הדברי מלכיאל
דצריך לגלות מומו מטעם ספק במציאות אם הוא יכול
להוליד אם לאו ורק אם לא שייך למצוא שידוך מותר
לא לגלות אם הרופאים סוברים שהוא יכול להוליד,

הרחבת המשנה
א .ואבאר בס״ד בענף ו׳.
ב .אמנם ודאי אין צריך לגלות מיד וכמו דמביא הספר לשון
חיים (הגר״ש אייזנבלאט ,כלל ט׳ סעי׳ ד׳ עט׳ ע״ד)
בשם הגה״צ ר׳ שמואל הומינר זצ״ל דיש הרבה דברים שאם
ישמעו מהם לכתחילה לא ירצו להתענין אבל אח״כ יתרצו,
ובמקרים כאלו די לגלות לקראת הסוף .אמנם יש מומין דלא
מהני לגלות קרוב לסוף ותמיד מקפידים עליהם ,ולכן בכל
מקרה יש לעשות שאלת חכם.

חידש האגרות משה
שלפעמים יש "חיוב" להודיע רק קרוב לסוף
ומצאנו מקרה דזה לא רק "עצה טובה" להודיע המום קרוב
לסוף ,אלא דזה אפילו "חיוב" להודיע קרוב לסוף,
וכגון במעשה שייעץ בעל אג״מ (או״ח ח "ד סי׳ קי״ח) לפנויה
שזנתה וחזרה בתשובה דאין לה להגיד לחתן בפגישה
הראשונה שעדיין לא ידוע אם יתרצה בכלל להשידוך ,דאז
אפילו אסור להגיד לו .דאשרי כסוי חטאה.
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ישראל

גניבת דעת בשידוכין

שפא

.־״T; a

-.׳מ  

אבל לא כתב דהוי מום מטעם ספק איסור .וצריך תלמוד
בשורש פ^ג^ן ,ובהקדם לבאר כל דברי הקה״י
וראיותיו ולדון עליהם בקרקע אחד לאחד כיד ה׳ הטובה
עלי.

ראיה לקה״י ע״פ הנוב״י
ד] והנה מה דכתב הקה״י דאין מקח טעות מצד דאולי
החתן מכשילה בספק איסור ,מייסד את דבריו
ע״פ הנוב״י (תנינא אבה״ע סי׳ נ׳ ופ׳) והאחיעזר (ח״א
סי׳ י׳) דיש תפיסת קידושין בחייבי לאוין אפילו אם היא
הטעתו בזה ,ועוד מוכיח דאפילו לפי השיטות דאין בזה
קידושין דאורייתא ורק דבעינן גט מדבריהם לחומרא —
ס״ל להרמב״ם (אישות פכ״ד ה״ד) דיש תפיסת קידושין
בחייבי עשין כיון דהוי איסור קל יותר ,חזינן דאין
באיסור משום מקח טעות בקידושי אשה וממילא אם
בודאי איסור שייך תפיסת קידושין ,כ״ש בנידון דידן
דשייך תפיסת קידושין בספק איסור דהתירו הפוסקים
לדינא ,ומוכח דאין בזה משום מקח טעות.

מאי שנא מדין מקדו ט?ןות בקניה בשר <■־
איברא הקשה הקה״י על פסקו מכח דברי הפ״ת (יו״ד
סי׳ ל״א ס״ק ב׳) בשם החת״ס (או״ח סו״ס
ס״ה) לענין היכא דמתירין בהפסד מרובה ,דס״ל
להחת״ס דאין זה היתר אלא לגבי בעל הבהמה
ומשפחתו אבל למכור לאחרים כתב שם דקרוב לודאי
דמחוייב להודיעם ואם לא הודיעם ומכר סתם אפשר
דהוי מום במקח וחוזר ,וא״כ לפי״ז ה״נ בנ״ד לכאורה
אין ההיתר שייך אלא לבחור דהתירו לו חכמים לבא
בקהל ,אבל למשודכת כל שלא הודיעו לה למה אין בזה
חשש רזה קרוב למקח טעות ג״כ.
ומחלק הקה״י בין הדבקים ונותן טעם לשבח — דשאני

עניני קידושין ונישואין מקנית בשר דלגבי קנית
בשר אין שום נפק״ט לקונה אם הוא מקבל חתיכה זו
או אחרת ,כיון דהטעם בכולן שווה וממילא במקום
דהוא משלם מחיר מלא למה לו לקבל בשר דהתירו

חכמים משום הפסד מרובה ,כיון דבאותו מחיר הוא
יכול לקבל בשר חלק בלי שאלות ,משא״כ לגבי שידוכין
אשר קשה זווגם כקריעת ים סוף ,וכשהצדדין מסכימים
להינשא מחשב אצלם שמחה גדולה ,ולא יסכימו
להינשא לאדם סתם אלא למי שבוחרין בו ומוצא חן
בעיניהם ,ומשו״ה סתם ריעותא שיש בהם לא חשיב מום
לבטל הקידושין אא״כ הוא .מום גמור אשר ידוע
שמחמתו לא היו מתרצים בשום אופן.
* ’ * ״* .מ • « י "־ י ׳ ‘

מדברי מלכיאל מיאן ככל הנ״ל
ה]נמצינו למדים בדעתו של הקה״י דאין להתיר
טריפה במקום הפסד ממון אלא להטבח
ובני משפחתו ,אבל אחרים אין' למכור• להם אלא
בידיעתם ,אמנם בשידוכין אחרי דיש לבחור ,היתר לבא
בקהל אין לו חיוב לגלות לצד המשודכת .איברא נהפוך
הוא דהדברי מלכיאל (שם) לא רק דחולק על הקה״י
לענין שידוכין וס״ל דחייב הבחור לגלות מומו מטעם
דהוי ספק במציאות אם הוא יכול להוליד אם לאו אלא
דגם חולק לעגין טריפה דהתיוו לו משום הפסד ממון
דאין לו חיוב להודיע לקונה ,דהיכן מצינו שיהא מותר
לזה ואסור לזה ,ובפרט דבטריפות אסר.לאלנתיר.גלו
למכור הבשר ממילא אינו ..ניצול מהפסך ,דבדרך כלל
עיקר השחיטה הוא לסחורה ,וא״א שיאכל בעצמו את
כל השור ,אמנם מסיים הדברי מלכיאל דאם המוכר יודע
שהקונה הזה מחמיר על עצמו שלא לאכול דבר אשר
יקל בו החכם מפני הפ״מ ,אזי מחויב להודיעו.

ושוב מצא הדברי מלכיאל דזה לא כדברי החת״ס הנ״ל
דכתב שאם לא הודיע קרוב לומר דהוי מום
במקח ,אמנם דייק הדברי מלכיאל את דברי החת״ס
ומקשה עליו הערה חזקה והוא בזה דכתב החת״ס —
"אחרים למה יקנו ממנו לכתחילה" ,משמע דהם יכולים
לקנות הבשר אם זה רצונם בפרט אם המוכר יוזיל להם
מפני דהיה בזה שאלה .ולכאורה אם ס״ל להחת״ס
דהפסד ממון הוי רק היתר לו ולבני ביתו ,ז״א דאין
היתר לאחרים לאכול מזה כלל וא״כ למה כתב שצריך

הרהכת המשגה
וכתב לה בזה הלשון" :ורק אחרי שתדעי שרוצה לישא אותך
בברור שכבר אמר לך ודבר בדבר הנישואין ,צריכה את
לומר״ ,ועוד מייעץ לה :״וצריכה את לומר — רק בזה שנזדמן
איזה פעם בשעה שלא היה לה כובד ראש כל כך לעמוד נגד
המפתה בדברי רצוי ופתוי הרבה ,ותיכף נתחרטת ומצטערת על

זה שאירע דבר כזה ,עד שיכיר מדבריך שאין לו לחוש שיארע
גם כשתהא נשואה לו ,ואז מאחר שהוא רוצה בך מפני שהכיר
המעלות שלך ,לא יחזור בו בשביל זה שאירע איזה פעם."..
וכמדומה לי רכל זה מטעם דאין לה לגלות קלונה ועוד דרק
בדרך זו היא יכולה לחזור בתשובה שלמה ,עי״ש היטב.
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שסב

משנת

ישראל

סימן כא

להודיע לאחרים ,דמשמע דמותר להם והן יכולים לקנות
הבשר יותר בזול — תיפוק ליה שאסור למכור לאחרים
דהוי כמאכילם איסור לדבריו שאוסר לאחרים לקנות,
ודברי החת״ס צ״ע .ולכן לדינא הדברי מלכיאל ס״ל
דאין חיוב לגלות ספק איסור דהתירו חכמים ,דהוי זה
היתר לכו״ע ,כל שלא מצאנו דהקונה מן המדקדקים לא
לאכול בשר שהיתה בו שאלה.

שאני משפחה המדקדקת במצות
אמנם לכאורה אם הצד של המשודכת הוי משפחה
המדקדקת במצות קלה כחמורה לא להיכנס
לספקות ,ודרכם דתמיד מנסים להדר לקיים את המצות
לכל הדעות ולא לסמוך על קולות — אולי למשפחה כזו
חייב לגלות וכנ״ל לענין אחד דמדקדק לא לאכול בשר
דהקילו בו חכמים בפסקו משום הפ״מ וכדומה?

ולכן לא מחייב הדברי מלכיאל לבחור לגלות שספק

אם הוא מותר לבא בקהל ,אלא מטעם ספק
במציאות אם הוא יכול להוליד תה לשיטתו לענין בשר
דהתירו משום הפסד ממון ,דכיון דהתירו לו חכמים הוי
היתר לכו״ע וה״ה בספק לא יבא בקהל דהתירו לו
חכמים הוי היתר לכו״ע ,ודו״ק?

ענף ב
ס״ל להנוב״י דיש תפיסת קידושין בחייבי לאוין

ו] והנה

יסודו דהקה״י דאין מקח טעות מצד ספק
איסור רוכב על זה דס״ל דיש תפיסת קידושין

 ---------------------------------------------------------הרחבת המשנה--------------------------- ----------------------------ג .דזזיכן מכל הנ״ל דלא ס״ל לדברי מלכיאל חילוקו דהקה״י
בין בשר דהתירו משום הפסד ממון לבין ספק איסור
בשידוכין ,אלא דבשתיהן אם התירו לו חכמים — הוי היתר
לכו״ע ,משמע דספק איסור דחייב לגלות במכירת בשר ואל״ב
"'”הוי מקח טעות וצריך להחזיר את המעות ,ספק כזה הוי מקח
טעות גם בקידושין.
ובן מצאתי בעצי אלמוגים (שניות לעריות ,סי׳ ב׳ סעי׳ ג׳ סוף
אות י״ד) ובשו״ת מלבושי יו״ט (סי׳ א׳ ד״ה אח״כ ראיתי)
דהקשו מ״ש ממוכר בשר טריפה בחזקת כשרה דמבואר
להדיא במשנה דבכורות (ל״ז א׳ ,וע״ע חו״מ סי׳ של״ד,
וביו״ד סי׳ קי״ט סעי׳ י״ג) דהמוכר צריך להחזיר הדמים,
מהדין דהאשה חייבת לגלות אם יש לה איסור לבעל כמו
חייבי לאוין ועשין או שניות לעריות ,וכמו דבבשר הוי מקח
'*"-טעות ה״ה בקידושין הוי קידושי טעות ,ולא חילקו כדחילק
הקה״י ,בין קנית בשר לבין עניני אישות ,ועיין בהערה
הסמוכה.
ד .והנח לענין דינא בספיקות בטריפות דהתירו משום הפסד
ממון ,נראה דאין ההלכה כדברי החת״ס בזה ,דחזיתי
בשו״ת דברי משה (להג״ר משה הלברשטאס זצ״ל ,סי׳ מ״ב)
דמביא (אות א׳ ד״ה ובעיקר) מה דשמע מהגה״צ רבי ישכר
בער ראטענבערג זצ״ל אב״ד ואידיסלאב שלמעשה לא היו
נוהגין להחמיר בזה בקהילות החרדים בארצות אירופה עוד
לפני המלחמה ,וכן מביא מהשו״ת דברי יואל (יו״ד סי׳ נ״א).

ושו״מ בספר חוט שני (הגאון ר״נ קרליץ שליט״א ,סי׳ קפ״ח

לחכם השני להתיר ,אבל אם השואל לא היה הבעלים ,אין
האחרים."..
חלה אלא לגביו ולא■ך־■ .י׳לגבי
ההוראה
•
••-"-'•.יד •' •י* ״'ר־
■■ ,

ביאור הלכה כדין היתר למכור■ כשר דמיה עליו ספק
־ ■v׳
• * 1. -ד»יר.מרכ משום הפסד ממידי י•
ונראה מילתא בטעמא בהקדם כהנה .,הקשה הדעת קדושים
(פתיחה לטריפות ,אות י׳) דצ״ע איך מתירין לכמה
דברים בהפ״ט בעניני טריפות מה שהי׳ הפסד להטבח ,דמ״מ
איך הותר לקונים לקנות ,דהא לגבי דידהו לאו הפ״מ הוא,
.ומיישב בזה תרתי:
א) דאם נטריף לטבח יתייקר שער הבשר ויהי׳ דוחק גם לקונים.

כ) שהטבח כשלוחן של קונים לשחוט ומתכוון בשבילם.
איכרא מקשה עליו הגאון מהרש״ם בדעת תורה (פתיחה
לטריפות אות ל״ח) דמ״ש בדעת קדושים דאם נטריף
לטבח יתייקר השער ויהי׳ דוחק לקונים ,צ״ע — דכמה פעמים
אין דחק עי״ז כלל ,ולא יעלה השער דמכירת בשר מטעם ספקו
של זה וא״כ אין זה מספיק כל פעם להתיר לכולם .ולענין מה
שכתב שהטבח הוא כשלוחם ומתבוין בשבילם ,הקשה מי
שמוהו לשליח ועוד דאפילו אם דינו כשלוחם אין זה שייך
לומר אלא אם יש שו״ב אחד בעיר ,אבל אם יש כמה שו״ב,
למה יהי׳ מותר לאנשים שאין רגילים לקנות אצלו וקונים עתה
מבשר זה ,דמגברא לגברא ל״ש לומר הואיל ואשתרי.
ולדינא כתב הדע״ת דא״צ להודיע לקונים האוכלים מבשר
סרכא ,דפוק חזי מה עמא דבר שאין מודיעים .ומבאר
הטעם בזה דהעיקר לדינא בכל מקום דמקילים משום הפסד

סעי׳ א׳ בדין "חכם שאסר" בדינים העולים אות כ׳)

ממון ,אין הפירוש דמעיקר הדין צריך להחמיר ובמקום הפסד

"בחכם שהורה לאיסור בדבר שנוגע לרבים ,כגון בעניני
מאכלות אסורות או הפרשת תרומות ומעשרות ,כגון בחנות
לממכר מאכלים או אולם שמחות או מאכל השותפים ,אם
השואל לחכם היה הבעלים הרי שההוראה חלה על כולם ,ואין

ממון יש על מי לסמוך להקל ,אלא דנהפוך הוא — דמעיקר הדין
הלכה כדברי המיקל ,אלא דתמיד מחמירין כהדעת יחיד אם
אין בזה הפסד ,אבל במקום הפסד ממון סומכין על עיקרא
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דדינא.

משנת

גניבת דעת בשידוכין

בחייבי לאוין אפילו אם היא הטעתו בזה .ולפי השיטות

דאין בזה קידושין דאורייתא מוכיח יסודו ע״פ שיטת
הרמב״ם דיש תפיסת קידושין בחייבי עשין ,ואם בודאי
איסור שייך תפיסת קידושין ,כ״ש דשייך תפיסת
קידושין בספק איסור דהתירו חכמים .וכן הוא להדיא
בנוב״י ,ומביא ראיות לזה בשו״ת אחיעזר כדציין כ״ז
בקה״י ,וכן מצאתי דמביא-בשו״ת מלבושי יו״ט (ריש
סי׳ ד׳) דברי הג״ר יצחק אלחנן אב״ד דקאוונא" דס״ל
ג״כ דבקידושין אף בחייבי לאוין שלא הכיר בה לא
נתבטלו הקידושין מטעם דאין מקח טעות .בקידושין
דומה למקח טעות במכירה — דהא במכירה איסור דרבנן
מבטל המכירה אם המקח הוא בעין ,ודבר אסור מה״ת
אף שאינויבעין מבטל המקח ,משא״ב בקידושין.

איברא

ישראל

כבר הקשו על הנוב״י טובא הבאין אחריוי

שסג

כדאבאר בסמוך בס״ד .ודינו דהנוב״י דאין באיסור
משום מקח טעות בקידושין ,בנוי על דברי הר״ן שילהי
פרק אלמנה ניזונית ,דהנה דן שם השואל דהנוב״י
אודות אשה גרושה דאמרה על עצמה שהיא אלמנה
וניסת לכהן ,ואחר הנישואין כאשר נתוודע להנהן שהיא
גרושה השיב לה כגמולה וברח והניחה יושבת גלמודה,
ואח״ב מת הכהן בדרך ,ולו אח זקן יותר מבן שבעים,
ולא נודע היכן הוא ,והאשה יושבת עגונה זה ימים
רבים .ורצון השואל להתיר האשה בטענה כי בודאי
גרושה לכ״ג אין לך מום גדול מזה ,וכיון דהוא קידש
סתם ונמצא בה מום אינה מקודשת?

והשיב לו הנוב״י דכל דבריו מוטעים ,ומה דרצה לומר
דאין לך מום גדול מזה ,מביא הנוב״י מ״ש
הר״ן לחלק מדוע בהיו בה מומין אין לה לא כתובה ולא י
«־11

הרהכת המשנה
אמנם מה דאין צריך להודיע לקונים אין זה אלא לאנשים דאם
אירעה שאלה אחרת והותר משום הפסד ממון סומכין
ע״ז למעשה אמנם הדבר מוטל על המורה להזהיר שלא ימכרו
למקפידים על בשר בלא סרכא מה שהותר רק משום הפסד
ממון ,וכן מביא כל דברי הדע״ת בדרכי תשובה (סי׳ ל״א ס״ק
י״א) משמע דס״ל כמוהו לדינא.

והנה עוד מצאנו בשו״ת בית שלמה (יו״ד סו״ס קפ״ח) דג״כ
כתב על הדעת קדושים שדבריו תמוהין ודחוקים מאד.
ומסיק למעשה דבהיתר משום הפסד ממון הולכין רק אחר בעל
השאלה — דאם יש לו הפסד ממון — שפיר מותר בין לו בין
לכל העולם.

והנה הדעת תורה כתב בסיומו שם ממש כדברי הרב דברי
מלכיאל ראם יש אדם דמקפיד לא לאכול בשר דהתירו
משום הפסד צריך להודיעו אבל מהבית שלמה משמע דהכל
תלוי בהשואל ,וכל דהתירו לאחד ,התירו לכו״ע ,משמע
דאפילו לאחד דאנו יודעין דמקפיד לא לאכול בשר כזה אין
חיוב לגלות .ולכאורה יש בזה ג״כ נפק״ט לשידוכין דלפי הבית
שלמה כל דיש ספק איסור דהתירו לו חכמים ,לא צריך להודיע
לצד השני ,אפילו אם זה משפחה המדקדקת קלה כחמורה
וכדכתבתי למעלה ,אבל אין הדבר מוכרח ,ואולי יודה הבית
שלמה להדע״ת ולהדברי מלכיאל ,ורק לא דיבר מזה .ולכן
כתבתי למעלה ,בלי חולק ,דלמשפחה המדקדקת צריך להודיע.
ונראה עוד לדקדק דגם הרב פתחי תשובה (יו״ד סי׳ ל״א ס "ק
ב׳) לא ס״ל כהדעת קדושים ,דהנה גופא דמה דענה
החת״ס דאק ההיתר במקום הפסד ממון אלא לשואל עצמו
ולבני ביתו ,היתה אודות שאלה ביין נסך דיש לו היתר במקום
הפסד ממון .ולפי הדעת קדושים דשאני שו״ב דאם נטריף
לטבח יתייקר שער הבשר ועוד שהטבח הוי כשלוחז של קונים.

נפלו כל דברי הפ״ת למעשה ,דרק ביין נסך שייך פסקו של
החת״ס ,אלא דחזינן מזה דמביא הפתחי תשובה דברי החת״ס
בהלכות שחיטה וטריפות מוכח דגם הוא לא ס״ל כחידושו של
הדעת קדושים לדינא.
נמצינו למדים מכל האמור למעלה לענין דינא דכיון דהבאין
אחרי החת״ס לא קיבלו ,פסקו דצריך .להודיע לקונים
בדבר הנמכר שהתירו לו חכמים משום הפסד ממון — חזיגן דלא
צריך להודיע .ומזה דחלקו על סברת הדעת קדושים דס״ל דדוקא
בשחיטה לא צריך לגלות דהוי כשלוחן ,חזינן דבכל דבר דיש
היתר לאיסורו כגון במקום הפסד ממון או משום חיוב פריה
ורביה וכדומה ,כל שההיתר מעיקרא דדינא ,הוי זה היתר לכולם,
ואין בזה משום מקח טעות ,אלא דיש לגלות למי שמדקדק לא
לסמוך על המקילים ,דבשבילו הוי זה קרוב למקח טעות| .

ואולי יודה לזה גם הקה״י דאע״ס דס״ל דלא שייך מקח טעות
בקידושין מחמת איסור ,כ״ז במשפחה דלא מוכח
דמדקדקת בכל דבר קלה כחמורה ,אבל במשפחה הנודעת
בדקדוקם במצוות הוי מקח טעות אפילו לפי הקה״י ,ועיין בזה.

ה .הראו לי משכנו בשו״ת באר יצחק (אבה״ע סי׳ ג׳ ,ובפרט מה
דכתב המלבושי יו״ט בשמו ,ענף ו׳ ד״ה והא דמצינו).
ו .הלא המה הדברי מלכיאל (ח״א סי׳ פ״ו אות ז׳ ,ח׳),
המלבושי יו״ט (סי׳ א׳ ,וסי׳ ד׳) ,העצי אלמוגים

(שניות לעריות סי ב׳ אות י״ד) ,ושו״ת מחנה חיים (ח "ח סי׳
א׳) ,ועיין עוד בבית מאיר (אבה״ע סי׳ קט״ז סעי׳ א׳) דהקשה
על הר״ן ,והראו לי בשו״ת הר צבי (אבה״ע סי׳ קי״ג) שמביא
הדעות בזה.
ז .וע״ש באורך עוד בדעת השואל להתיר אשה זו ,ואין כאן
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מקומו.

שסד

משנת
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סימן כא

תוספת ,ובחייבי לאוין ולא הכיר בה יש לה תוספת,
והוא משום דמומין וכן נדרים אין אדם מתפייס בהן
וחזקה הוא שאינו מתפייס והיה לה להודיעו ,אבל חייבי
לאוין היתה סבורה שיערב עליו המקח אפילו באיסור
ויתפייס ולכן סמכה ע״ז שלא להודיעו ,הרי שאין לדמות
איסור למומין.

מבאר הסומא דכתוכות (ק״א)
האם חייב כתובה במקדש חייבי לאוק
ז] ולבאר דעת השואל ומה דהשיב לו הנוב״י וכן
לבאר החולקין על הנוב״י נראה להקדים
הסוגיא בכתובות (ק״א ב׳) ״אמר רב הונא אילונית —
אשה ואינה אשה ,אלמנה — אשה גמורה ,אילונית
אשה ואינה אשה — הכיר בה יש לה כתובה ,לא הכיר
בה אין לה כתובה ,אלמנה אשה גמורה — בין הכיר
בה בין לא הכיר בה יש לה כתובה .ורב יהודה אומר
אחת זו ואחת זו אשה ואינה אשה .הכיר בה יש לה
כתובה ,לא הכיר בהי אין לה כתובה" ,חזינן ראם הוא
הכיר בה שהיא אלמנה ואע״ם כן קידש אותה לכו״ע יש
לה כתובה כיו^דהוא חייב את עצמו בידיעה אלא
דנחלקו בלא הכיר בה שהיא אלמנה דלדעת ר״ה יש לה
כתובה ,ורב יהודה ס״ל דאין לה כתובה.

ומסיק הגט׳ לדינא כרב יהודה ,דמביא הש״ס ברייתא
להדיא כמותו דתני כנסה בידוע ונמצאת בידוע
יש לה כתובה ,משמע דרק בידע הבעל יש לה כתובה
אבל כל דלא ידע הבעל אין לה כתובה ,איברא הגם
^דקיי״ל כרב יהודה דאין לאלמנה לכ״ג כתובה כתב הר״ן
(נ״ט ב׳ בדפי הרי״ף סוף פי׳ על המשנה) דאלמנה לכהן
גדול אפילו לא הכיר בה צריכה גט.
והנה עוד מביא הגט׳ שם (ק״א א׳) מימרא דשמואל
באלמנה לכהן גדול דבלא הכיר בה מנה ומאתים
אין לה ,אבל תוספת יש לה ,וכן תני כוותיה .והקשה
הר״ן (שם בפי׳ על הגט׳) ע״ז — מאי שנא מהנושא
אשה סתם ונמצאו עליה מומים ונדרים דתצא בלא

כתובה לא עיקר ולא תוספת ,אלמא כל שמקחו מקח
טעות אפילו תוספת אין להן .ומיישב הר״ן דיש לומר
דלא דמי ,דהתם כיון שהיתה יודעת במומיה והדבר
ידוע שאין אדם מתפייס במומין ולא באשה נדרנית,
עלה דידה הוה רמי לגלויי ,ועלה סמך ולא חשש לבדוק
אחריה אבל באלמנה לכ״ג אע״פ שלא הכיר בה יש לה
תוספת ,שלא היה הדבר מוטל עליה לגלות ,דפברח
דאפשר שיערב עליו חמקה ,ואע״פ שיש איסור בדבר,
וכל זה מובא לדינא בשו״ע (אב״ע סי׳ קט״ז סעי׳ א׳)
והבית שמואל (ס״ק ג׳) מצטט כל דברי הר״ן לבאר
דברי השו״ע.
נסצעו למדים מזה דאלמנה לכ״ג צריכה גטח אע״ג
דאין לה כתובה ,וגם מזה דיש לה תוספת
כתובה ,חזינן דאע״פ דיש כאן קידושין באיסור חלים
הקידושין ,ומוכח דשאני איסור ממום ,ודאין איסור
נחשב כמום במקח..

-

 ,מקשים על הר״ן ודעימיה ....
דם״ל דאיסור לא הוי במום ..י.,

ח] איברא קמו וגם ניצבו המקשים על דברי הר״ן —
^דאיזה סברא היא זו לומר דאיסור לא הוי
כמום במקח ,דמאי שנא באמת איסור לענין קידושין
מאיסור לענין מקח וממכר .ובשו״ת דברי מלכיאל (ח״א
סי׳ פ"ו אות ז׳) מקשה טובא על דברי הר״ן .ומה שכתב
הר״ן דהאשה סבורה "דאפשר שיערב עליו המקח",
לכאורה לא מבאר כלום דסוף סוף אין לך מום גדול
וכן
מזה
שא>׳א.כלל שיתרצה בזה לחומר האיסור שבה .י
;אוצרחחכטוץ
הקשה בשו־״ת מלבושי יו״ט (תחילת סי׳ א׳) דהדבר
תמוה דהאיך אפשר לומר דגבי מומין אמרינן דודאי אין
אדם מתפייס במומין וגבי איסור אמרינן דאפשר שיערב
עליו המקח אף שיש איסור בדבר.

וכה״ג יש לתמוה נמי על הא דפסק הרמב״ם דאם
קידש חייבי עשה אף שלא הכיר בה חייב

הרחכת המשנה
ח .ואע״ס דאפ״ל דצריך גט מדבריהם ,כדמסיק המלבושי יו״ט
(סי׳ א׳) אחרי דהקשה על דברי הר״ן דס״ל דחייב

לתת לה גט דלכאורה דברי הר״ן מרפסין איגרי — דהא הסברא
היא דאלמנה לכ״ג הוא מום גדול כיון דהיא אסורה עליו
ובניה חללים וא״א לדור עמה כלל ,ודוחה קושייתו דאפשר

לומר דהא דבעי גט אף שלא הכיר בה אינו אלא מדרבנן
בלבד ,או דאפ״ל דצריך גט מספק ,וכמו דכתב הנוב״י (סוף
סי׳ נ׳) ,איברא חזר בו הנוב״י (סי׳ פ׳) ומוכיח מדיוקים
ברמב״ם (אישות פכ״ד הל׳ א׳-ד׳) דצריך גט מדאורייתא
בתורת ודאי .עי״ש,
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גניבת דעת בשידוכין

בכתובתה דדוקא בחיי״ל הוא דס״ל דאין לה כתובה אם
לא הכיר בה אבל חיי״ע דקילי אף שלא הכיר בה נמי
יש לה כתובה .וקשה אמאי יש לה כתובה דאף דאיסור
דה הוא קיל מחיי״ל מ״מ הא אין לך מום גדול מזה כיון
דאינה ראוי׳ לדור עמה כלל מחמת איסור ,והוא לא
הכיר בה ,א״כ אין לך מקח טעות גדול מזה ,וכן מצאנו
בספר עצי אלמוגים (חלק שניות לעריות סי׳ ב׳ סעי׳ ג׳
סוף אות י״ר) דג״כ הוא נבוך בכל הנ״ל.

מביא תירוץ העצי אלמוגים ודוחה
ומחדש העצי אלמוגים דמיירי רק במקרה שגם היא
אינה יודעת מהאיסור כגון שלא ידע שהיא
אלמנה או גרושה ,והיא לא ידעה שהוא כהן ,אבל
כשהיא יודעת מאיסורה והוא לא יודע ס״ל דבזה גם
הרי״ף והרמב״ם מודים דבשני׳ וחייבי לאוין אין להן לא
עיקר ולא תוספת .אמנם אין דברי הר״ן סובלים פירושו,
דמה שייך לומר בזה דהיא סברה דאפשר שיערב עליו
המקח אם מיירי דהיא בכלל לא ידעה מאיסורה.

 כאח מעיד אחרת -עליו מוטל החיוב לדרוש ולחקור יחומה
ט] וליישב ,כוונו הדברי מלכיאל והמלבושי יו״ט לדבר
אחד ממש® ,והוא —־ דהאי לא הכיר בה
דפליגי ר״ה ור״י איירי היכא שהיא באה מעיר אחרת ולא
היה עליה שום חזקה כלל מאי היא ,והוא לא חקר ולא
דרש אחריה כלל ,וגם ממנה לא שאל ,וקדשה סתם ,לכך
ס "ל לר״ה דיש לה כתובה כיון דעליו היה מוטל לדרוש
ולחקור אם היא מותרת לו ,ולא לסמוך עליה במה שלא
הודיעה לו שהיא אסורה עליו ,דאולי לא ידעה מזה שהיא
אסורה עליו ,וכיון דלא דרש ולא חקר כלל אחריה מאי
היא ,אמרינן דמוכח הדכר דערב עליו חמקה אף כאיסור.

אבל היכא רהיא מוחזקת בעיר שהיא בתולה ולא
נתקדשה מעולם לשום אדם ועל סמך חזקה זו
קדשה וכנסה ודאי גם ר״ה מודה דאין לה כתובה משום
טענת מום דאיסור וזה מיקרי קדשה בחזקת שאינה כן
ונמצאת שהיא כןי דאמרינן שם דאין לה כתובה אף
לר״ה .והא דהר״ן כתב שיש לה כתובה מפני שסבורה
שיערב עליו המקח היינו דוקא במקרה דהוא לא בירר
אצלה יחוסה ,דבכגוץ דא שייך לומר דאיהו דאפסיד
אנפשיה ,משא״ב אם הוא בירר והיא שיקרה לו ,בכגון
דא אמרינן אין לך מום גדול מזה.
ומדמה הדברי מלכיאל דבר זה להא דקיי״ל בכתובות
(ע״ה) דמומין שאפשר לבקרם קודם נישואים
א״י לטעון אח״כ כי היה לו לבדוק אחריהם ,ולזה גם
באיסור אלמנה לכה״ג וגרושה לכהן הדיוט כיון שהוא
כהן יש לו לדקדק שלא יכשל באיסור וצריך ’לחקור אם
היא גרושה או אלמנה .עכ״פ הכא הוי דבר שאפשר
להבחין בו ,ומדלא חקר ע״ז מוכח שלא הקפיד ומתרצה
איך שיהיה ולזה קידושיו קידושין ,ואף שיודעת שהוא
כהן בכ״ז מחויב לדרוש אם היא גרושהיא.
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המלבושי יו״ט מביא ראיות לדינו
•י •.«’ .־
" .X׳ .
י] ולפי דרכו מבאר המלבושי יו״ט נמי הא דפסק
הרמב״ם ראם קידש חייבי עשין ולא הכיר בה
דחייב בכתובה ותוספת כתובה ,דאיירי בכה״ג שהוא
פשע במה שלא חקר אחריה כלל ,ואמרינן כיון דכנסה
סתם ולא חקר אחריה כלל ,וגם איסורא קיל ,אמרינן
בודאי ניחא ליה ולא איכפת ליה באיסורא .ודוקא
בחייבי לאוין דחמירא ס״ל להרמב״ם דאף דכנסה
סתמא ,כיון שלא הכיר בה לא אמרינן דודאי ניחא ליה
לכך אין לה כתובהי®.
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הרחבת המשנה
מ .וכעין זה כתב גם הבית מאיר (שם).
י .ואע״ג דרש "י פי׳ שם שהטעתו ואמרה לו שלא נתקדשה
מעולם ,מבאר המלבושי יו״ט דלאו דוקא שהטעתו
להדיא ,אלא ה״ה אם היתה מוחזקת בעיר שעדיין לא נתקדשה,
הוה כמו שחקר אצלה ,והיא הטעתו כיון דהוא סמך על חזקתה
שנתחזקה בעיר ,וגם הדברי מלכיאל (אות ח׳) מעורר בכ״ז
ומתרץ באופן אחר עי״ש.
יא .ואף דאמריגן בנדה (יב א׳) דשרי לבא על אשתו בלי שאלה
דאם היא טמאה בוודאי תודיענו ,י״ל דהכא יש לו

לחוש שאינה יודעת הדין דגרושה אסורה לכהן או שלא עלה
על לבה משא׳׳כ שם כל אשה יודעת איסור נדה ויודע שיודעת,
וגם דשם מכיר בה שאינה חשודה ע״ז משא״ב הכא .ונראה
שזוהי סברת הר״ן שכתב שסבורה שיערב עליו המקח כי כיון
שראתה שלא חקר הרבה סברה שאינו מקפיד ע״ז ויערב עליו
המקח (מלבושי יו״ט).
יב .ומה״ט ס״ל לראשונים דגם לדידן דאף בח״ל חייב בתוספת
כתובה כיון דהוא פשע ולא דרש אחריה כלל אם
היתה מותרת לו או לא .דעליו היה מוטל הדבר לדרוש ולחקור
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משנת

סימן כא

ומביא המלבושי יו״ט דכבר קדמוהו בזה ב׳ עמודי
הוראה הלא המה החלקת מחוקק (סי׳ קי״ז
ס״ק י׳) והבית שמואל (שם ס״ק א׳) ,דאיתא בשו״ע (סי׳
קי״ז סעי׳ ג׳) "הנושא אשה סתם ונמצאו עליה נדרים..
תצא בלא כתובה לא עיקר ולא תוספת" והקשה הח״מ
מאי שנא מחייבי לאויץ דלא הכיר בה דיש לה תוספת.
ומיישב — "אע״ג דבחייבי לאוין דלא הכיר בה יש לה
תוספת התם גם האיש פשע שהיה לו לדקדק שמא אסורה
לו ע״כ אמרינן דרצה ליזוק בנכסיו אבל בנדרים ומומין
הוא לא פשע ועלה דידה רמיא לגלויי" ,וכן כתב הב״ש
"..וחייבי לאוין ושאר איסורים דהוא היה יכול לחקור
והיא סברה שמא תפייסו מ״ה יש לה תוספת" ,וכ״ז דלא
כהנוב״י ודעימיה.

ולפי״ן

אם שאלה וא״ל בפירוש שאינה גרושה והגיד
לה ששואל לה בשביל שהוא כהן ואסור

—׳ישראל

בגרושה והטעתו ,ודאי שאינה מקודשת שאין לך קפידא
גדולה מזה ,רק אם לא הגיד לה שהוא כהן או שעכ״ם
מקפיד ע״ז י״ל שמקודשת ,כי היה לו לחשוב שאפשר
שמשקרת כל זמן שאינה יודעת שהוא מקפיד ע״ז ,ואם
נפל היסוד נפל כל הבנין ודחו הדברי מלכיאל
והמלבושי יו״ט דברי הנוב״י דלמד הר״ן כפשוטו דחייב
גט מדאורייתא בתורת ודאי אפילו במקרה דהיא שיקרה
לו ביחוסה ,דלפי כל המבואר למעלה לא על כגון דא
כתב הר״ןיג.

מסכם הנ״ל
יא] יצאנו מענין אל ענין ועתה נשובה לראש ,דחזינן
לעיל (אות ב׳) דהקה״י מביא ראיה דאין
איסור גניבת דעת אם החתן לא מגלה יחוסו כל שאמו
מישראל מהגמ׳ דיבמות (מ״ה א׳) דא״ל רב יהודה

הרחבת המשנה
ע״ז כיק^ליה לא היה שום חזקה דמותרת לו ,דהא היא באה
מעיר אחרת (מלבושי יו״ט).

להחזיר הדמים ,אבל אם זה רק איסור דרבנן אין המוכר
חייב להחזיר הדמים.

יג .והנה נידון שאלת מלבושי יו״ט היה אודות אשה אחת שבאה
לעיר אחרת ושדכה עצמה לאיש אחד וחקר אצלה בת
מי היא — ולפי תשובתה מי היו אבותיה לא היתה שום שייכות
עמו והתנכרה ממנו וכנסה ע״י חופה וקידושין ודר עמה זמן מה,
ואח״כ הכירו שהיא היתה כבר כלת בנו שיש לו במק״א והיא
אסורה על האיש הלזה מחמת איסור שניות לעריות ורצו הב״ד
דשם לכוסה שתקבל גט מאישה וברחה האשה משם .ועתה
שואל האיש כדת מה לעשות אם מותר לו לישא אשה אחרת
בלא היתר מק׳ רבנים אחר שישליש לה גט וגם אם מחוייב
^להשליש התוספת כתובה או לא ,דע״פ הסברא הנ״ל דכיון

והגם דהפרי חדש (שם ס״ק כ״ד) מפרש דמ״ש המחבר דאינו
מחזיר לו כלום מיירי יותר מכדי דמיו דכי הוה מהדר ליה
בעיניה הוה מזדבין לנכרי בפחות דמים אבל מה דשילם יותר
מזה ודאי חוזר ,אין זה דעת הש״ך (יו״ד שם ס״ק כ״ז) דביאר
השו״ע כפשוטו דאין המוכר חייב להחזיר כלל כל מה דשילם
הקונה בעד הבשר אפילו יותר ממה דשוה למכור לנכרי .ומבאר
הש״ך הטעם בזה ,דחכמים לא גזרו איסור כדי להוציא ממון
— דלענין ממון אוקמוה אדין תורה ,וכן הכריע השער משפט
(חו״מ שם) כמו הש״ך ,וכן נראה מדברי הפ״ת (חו״מ ס״ק א)
דלא מביא הפר״ח אלא כסניף ,עי״ש.

שהוא בירר אצלה והיא שיקרה לו ביחוסה הוי כמקח טעות ולא
בעי גט כלל ,אבל לפי הנוב״י ודעימיה אשה זה צריכה גט כדין
ואין לאיש רפואה למכתו לולי היתר יק׳ רבנים.

דן בענין הא דבמכר איסור דרבנן אין בו משום מקה טעות

והנה לפי דברי הש״ך דס״ל ראם מכר איסור דרבנן בחזקת
היתר וכבר אכלו אין צריך להחזיר מה שקבל יותר ממה
שהיה שוה מפני האיסור שיש בו ,הקשו העצי אלמוגים (שניות
לעריות ,סי׳ ב׳ סעי׳ ג׳ אות י״ד סוף ס״ה אך אכתי) והמלבושי
יו״ט (שם ד״ה אמנם) — דה״ה בשניות לעריות צריך להיות
חייב לשלם תוספת ,דאיכא למימר דלעולם לענין תוספת דמי
לכבר אכלו כיון שכבר בא עליה.

ג׳) "המוכר לחבירו דבר שאסור באכילה .ואם משאכלו נודע

ולפי״ז שייך לומר דכל מה דחלקו הבאים אחרי הנוב״י ודעימיה
בטענה דאיסור נחשב מום גם בקידושין כל דהיא הטעתו
בזה .זה רק באיסור תורה אבל באיסור דרבנן כו״ע יודו דאין
זה נחשב למום במקח וכמו דאין זה נחשב למום במכירת בשר,
ובכגון שניות לעריות דאינו אלא דרבנן צריכין לתת גט.

אמנם יש להעיר אליבא דהמלבושי יו״ט ודעימיה ,דכל
שהטעתו בקידושי איסור דהוי מום בקידושין והוי
מקח טעות ,אולי כ״ז נאמר באיסור תורה אבל באיסור דרבנן
יודו דאין בזה משום מקח טעות ,וחייב לה תוספת כתובה
וגט .דהנה איתא ביו״ד (סי׳ קי״ט ,וע״ע חו״מ סי׳ רל״ד סעי׳

מה שאכל אכל הוא יחזיר לו הדמים .ואם היה דבר שאינו
אסור באכילה אלא מדברי סופרים .ואם אכלם מה שאכל
אכל ואין המוכר מחזיר לו כלום" ,חזינן רכל דמכר בשר
דאסור מדאורייתא אפילו אם כבר אכל הבשר חייב המוכר

איכרא שדו ביה נרגא לכל זה וכתבו לחלק דלא נאמר במכר
בשר דהוי איסור דרבנן אלא דאין המוכר חייב להחזיר
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גניבת דעת בשידוכין
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לאחד כגון דא לך במקום שלא יכירוך ושא בת ישראל,
ודכך אמר רבא בכגון דא דא״ל גלי או נסיב בת מינך.
אך לפי הדברי מלכיאל ודעימיה דס״ל דרק אם הוא לא
בירר הוי כמחילה ממילא אין ראיה מהגמ׳ דיבמות דשם
הוה ליה לחשוב ולברר על יחוס שזה דבר פשוט
משא"כ לברר על ספק מותר לבוא בקהל אין זה עולה
על דעתו.

פסול פצו״ד שאין עולה על דעת אדם לחשוש ע״ז
אפשר דמהא דלא שאלוהו ודרשו על זה אין ראיה כלל
שנתרצו לזה .ודחה הקה״י סברא דא בטענה דאינו
מוכרח ,דמנלן דזה מצוי לחשוש על סתם ישראל שהוא
נולד מנכרי הבא עב״ייי .ושמניעת הדרישה עליו מגלה
הסכמה על פגם זה ,והן הן הדברים דכתבנו למעלה
בדעת הקה״י.

והקה״י דלא חילק כן הוי לשיטתו דלמד כהנוב״י
ודעימיה ,דאין באיסור משום מום בקידושין
כלל ולא חילק בין הטעתו לבין לא בירר שיהיה
כמסכים ,ממילא כיון דלא ס״ל דיש כעין מחילה מצד
המשודכת ,מוכח דאין גניבת דעת בזה דהבחור לא גילה
יחוסו.

מבאר סברת הנוב״י  -ומביא דכן נמצא בחזו״א
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ומכרים דברי אמת ,דכבר מביא הקה״י בהמשך שם
מחכסאחדדכתבלו — דאפשרדדוקאבההיא
דיבמות שפסול יוחסין מצוי ורגילים לחקור על זה
משו״ה כשבא למקום שאין מכירין ולא שאלוהו על
יחוסו הוו כמוותרים ונכנסים מרצונם לבית הספק אבל

יב] ובח$ת הנוב״י ודעימיה דס״ל דאין באיסור משום
מקח טעות מעלה קצת סברות בסי׳ פ׳
עיי״ש ,אבל עדיין אינו מבואר כ״כ; ונראה דצריך לומר
דמום בקידושין הוי דבר שהוא גופא הוי סיבה דמפריעה
לחיי הנישואין וגורם דהוי קשה לחיות יחד אבל באיסור
לא שייך מקח טעות דאין זה חסרון בגוף האישות ולא
מפריע לחיי הנישואיןטו .ואולי זו כוונת הקה״י דכתב
"וקשיץ גירושין ומי יודע מה יזדמן לו עוד" פי׳ לפי׳
דמסתכלים על אחרי הנישואין ואם הם יכולים לחיות
ביחד סימן דהם מתאימים אחד עם השני ולכן לא

 ---------------------------------------------------------הרחבת ח מאת הדמים אבל אם עדיין לא שילם הקונה אינו חייב
לשלם ,וא״כ ה״ה היכא דעדיין לא שילם התוספת דא״א
להוציא ממנו .ובאמת כן מביא הפ״ת (חו״מ שם) מהשו״ת
חת״ס (חו״מ סי׳ ק״פ) דכן דייק לשון השו״ע בזה ,וכן
מכריע למעשה כמותו כיון דכך מדויק מאוד לשון השו״ע
בזה.
".אמנם טען המלבושי יו״ט דאק זה מספיק דהנה כתב השער
משפט (שם) דלא כהחת״ס הנ״ל ודעתו דחייבין לשלם
אפילו אם עדיין לא שילם כיון דהקונה כבר חייב את עצמו
לשלם ,ואין זה אלא איסור דרבנן ,וא״כ הדרא דינא דבשניות
אפילו בלא שילם חייב לשלם ,ואין זה נחשב למום במקח כיון
דאין זה אלא איסור דרבנן.

אכל עדיין לא מקבל המלבושי יו״ט דבר זה לדינא ומחלק
בין בשר דכבר נאכל ואין בכלל מה להחזיר למוכר
— דבכגון דא יכול המוכר לומר לו החזר לי החפץ ואם
לאו תן לי דמים כפי מה שקנית ,לבין שניות

—

אפילו

דכבר בא עליה ,דעדיין אפשר להחזיר המקח ,כיון דהאשה
קיימת ,וממילא מסיק לדינא דגם באיסור שניות דאינו אלא
איסור מדבריהם לא צריך לשלם לה תוספת כל דהיא
הטעתו בזה.
תכנא לדינא אליבא דהחולקין על הנוב״י ודעימיה דלא שנא
איסור דאורייתא לא שנא איסור דרבנן כל שצד אחד

ש נ ח------------------------ ---------------------------------- ,

בירר מה טיבו של הצד השני והצד השני שיקר ,הוי זה מום
״ מ■■ v
במקך! בכל גוונ?.
;ורע

■י ;־רש ע״ז הוכח שאינו מקפיד

יד .ולא יכולתי לעמוד על סוף דעת הקה׳׳י בטענתו לאותו חכם
 דאה״נ לא היה לצד המשודכת לחשוב שהאבא שלהבחור גוי אבל היה להם לברר לפחות מה יחוסו ועל משפחתו
מאיפה שהוא בא ,וממילא היה מתברר דהאבא שלו גוי .ואמר
לי מו״ר הגאון ר׳ משה מרדכי קארפ שליט״א דאין חיוב לברר
על יחוס כ״כ דמחזיקינן כ״א בחזקת כשרות ,ולחשוב שאולי
האבא גוי לא עולה על הדעת — וממילא בזה מבוארים דברי
הקה״י — ולענ״ד עדיין צ״ע.

ושוב מצאתי בדברי מלכיאל (ח״ו סי׳ ל״ב) דהשיג עליו
השואל במה דכתב (ח״ג סי׳ צ׳) מהסוגיא דיבמות הנ״ל.
ואחרי אריכות ליישב הכל כמין חומר כתב הדברי מלכיאל —
".ובכ״ז התיר לו [ר״י] להסתיר מולדתו כי מי שנזהר שלא
להשיא בתו למי שנולד מנכרי ,יזהר ג״כ שלא להשיא בתו למי
שלא נודע לו יחוסו ,וכיון שלא דרש ע״ז מוכח שאינו מקפיד
כ״כ" ,והן הן הדברים אשר דברנו.

טו .וכעין זה כתב הבית מאיר (סי׳ קט״ז סעי׳ א׳) לחלק בין
איסור דלא הכיר בה דחייב לה תוספת כתובה לבין
מצא בה מומין דאינו חייב לה ,והוא — דבמצא דהיא אסורה
עליו עדיין חייב לה תוספת מטעם דהוא חייב את עצמו מתנה
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אומרים דזה מקח טעות בקידושין דהרי אם יתחתן עם
אחר ג״כ יהי׳ חסרונות ,ועדיין צ״ע.

ושוב הראו לי מה שדן בזה החזו״א (אה״ע סי׳ ע״ט
ס״ק ט״זץ "..נחלקו ר״ה ור״י בחיי״ל שלא הכיר
בה אי יש לה כתובה ,והנה לא נתבאר טעם ר״ה דאמר
יש לה כתובה ,מ"ש מכל מומין ונדרנית דלא אמרינן
שסמך הבעל שיגרשנה אם יהי׳ בה מומין או נדרים אלא
הוי כתנאי שלא יחולו הקדושין ,וא״כ כאסורה עליו
דלא חזיא ליה כלל למה יחפוץ בקדושיה ונשואיה",
ומחלק החזו״א בין מומין לאיסור בב׳ אופנים:

"ונראה דדוקא נדרים ומומין ואיילונית וכיו״ב שנפשו
של אדם סולדת מהן חשיב בסתם כתנאי
מפורש ,אבל עריות לא חשיב מום במיחוש האדם
דנפשו של אדם מחמדתן ,ונהי דלאחר ההתבוננות
יתחרט אבל הכא הנידון הוא על רגע הקדושין והחופה
שאילו נודע לו עכשיו ברגע ששמח בקרבתה ומתעצב
בריחוקה ,אי היה שב כרגע וכובש יצרו ,וזה לא חשיב
אומדנא דמוכח דבעצם הוי ספק אולי קדמה פחזותו
להתבוננותו ,ובסתמא לא חשיב תנאי[ ,ונהי שכל
התקרבותו בשידוכין עמה היה בטעות ,וישראל בחזקת
כשרות שלא יתן עיניו במה שאינו שלו ,אבל זה לא
מהני לבטל הקידושין כל שברגע הקדושין לא היה שב
בידיעתו ,וזה אינו אלא ספק ,ולא אבדה כתובתה".

ובאופן אחר מחלק החזו״א "..דמומין חשיב אומדנא
דמוכח שדינו כתנאי מפורש ,ואיסור לא חשיב
אומדנא דמוכח ,אף אם באמת אי הוי יודע לא היה
מקדש וכונס ,דיראת המומין שדוחין אותה בטבע חשיב
כאילו מחית לפפק זה בלבו וחשב עליהן לבטל הקדושין,
אבל יראת האיסור שאין הדחי׳ בחק הטבע ובקושי ,לא
חשיב כאילו נחית לחשוב עליהן ולעשות תנאי בזה
וכאילו מוחלט בידו שא״א שתהי׳ אסורה."..

המלבושי יו״ט ודקימיה מיאנו בזה להדיא
והדברי מלכיאל ודעימיה ודאי לא ס״ל לחלק בין מקח
טעות משום איסור במכר לבין מקח טעות
משום איסור בקידושין וכן כתב המלבושי יו״ט (ד״ה
אח״כ> להדיא ,וז״ל "ואין לחלק דדוקא גבי מו״מ הוה
מום דאיסור מום אבל גבי אישות מום דאיסור לא הוה
מום — זהו רחוק מן השכל ואין הדעת סובל זאת" .ולפי
דבריהם הוי טענת החכם אחד דמביא הקה״י לחלק בין
יחוס דעל כל אחד היה לברר דבר זה וענין פצוע דכה
דלא עלה על דעת צד המשודכת כלל לברר כזה דבר
וממילא לא שייך מחילה א"כ ודאי צריך לגלות איסור
זה®? ומה שהתיר הדברי מלכיאל לאחד דאין לו דרך
אחרת להשיג שידוך כגון שהוא ג״כ עני ובתנאי
דהרופארם אמרו שלפי דעתם הוא יכול להוליד ,ולא
חשש מטעם מקח טעות משום האיסור לא יבא בקהל,

הרחבת המשנה
בעלמא משום חיבת ביאה והיא עמדה בתנאי שלה והקנתה לו
׳־הנאה ,ומה היא יכולה לעשות שהתורה אסרה עליו ,משא״ב
במומין אין חיוב תוספת כתובה דאפ״ל דהיא מאיסה עליו ואין
לו בזה הנאת חיבת ביאה.
טז .וכן מצאתי בדברי מלכיאל במק״א )ח״ג סי׳ צ״ז) דאזיל
לשיטתו דחייב לגלות פסולי יוחסין דלא עלו על דעת
הצד השני כלל ,ואם לא הודיעו קודם מותר אפילו לבטל את
התנאים בלי לקבל קנס וחרם .דהנה נשאל ע״ד כהן שנשתדך
עם בתולה ונודע אח״ב דסבתא של הכלה ילדה את אבי הכלה
כשהיא הייתה פנויה ,ולא נבדקה למי נבעלה ,ודן הדברי
מלכיאל שם האם יוכל החתן לבטל קשר השידוכין בשביל זה.

סבתא של הכלה הייתה פנויה
דבפסקן של דברים מסיק — דיש פגם בזה דאם אביה זנתה.
ועוד דהא מצינו דבן הנדה הוי פגם וידוע שכל פנויות
המזנות הם נדות ,וזאת אביה בן הנדה והוא פגם גדול ובודאי
ראוי להתרחק מזה .ועוד דכיון דהוי ספק שמא זינתה עם פסול

לה ,ונהי דאיכא רוב כשרים ,מ״מ הוי מום שיכול לומר
שחושש למיעוט דיכול לומר שאין רוצה ליכנס בספק זה והא
קיי״ל במומים שתלוי בדרך בנ״א אם מקפידים על זה וזה מובן
לכל שבנ״א מקפידים על כגון זה.

סבא של הבלה היה אסופי
ועוד דן שם במעשה דאחר שנשתדך ונודע לחתן שאבי אבי
הבתולה היה אסופי שנמצא בשוק ולא נודע למי הוא,
ואין איש זוכר בבירור איך נתברר שהוא מזרע ישראל אם ע״י
שראוהו נימול או ע״י איזה מכתב .והשיב שיכול לבטל השידוך
דמ״מ הרי עיקר הטעם שמכשירים אותו הוא משום שהרוב הם
כשרים והוי פגם וגם דידוע אומד דעת בנ״א שמקפידים על
כגון זה והוי מום בכה״ג.
רק דמעורר הדברי מלכיאל שם דצריך לברר אם באמת לא ידעו
מקודם מזה וכמ״ש הב״ש (סי׳ נ׳ ס״ק י״א) דהוי מום כזה
כמום שבגלוי.
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משגת

ישראל

גניבת דעת בשידוכין

הוי לשיטתו דס״ל דאחרי דהתירו לו חכמים לבא בקהל
הוי היתר לכו״ע ,דלא כהחת״ס ,רק אולי יודה דצריך
לגלות למשפחה המדקדקת במצות ,קלות כחמורות ,כיון
דמן הסתם אין רצונם להקל בספק איסור ,אפילו שיש
לו היתר.

ענף ג
דברי האטרי יושר דחייב לרבנים לגלות יחוס הבת
יג] והנה מצאנו מקרה חמור יותר בשו״ת אמרי יושר
(ח ״ב סי׳ קי״ד) דנשאל אודות אשה אחת —
אשת איש שהי׳ דרה בכפר ונתגרשה מבעלה בהיותה
מעוברת כי הבעל אמר אז שזה ג׳ שנים שלא קרב אליה
מחמת קטטות רק שהיתה בביתו והוולד אינו מאתו..
ובכל משך הזמן התרחק מבתו שנולדה לאחר הגירושין
והבת עתה היא בת שלשים שנה ונשתדכה לישראל
וקרב זמן הנישואין ועתה השאלה אם יש מקום להתירה
— ובעיר יש קול רנון שחשודה מאז מישראל."..
ואחרי דמאריך טובא למצוא תרופה למכתה להינשא
לישראל כשר כתב להרב השואל — דמשמע
מתוך מכתבו ,שהמשודך לה אינו יודע כלל מזה — וסובר
שהיא בת ישראל בלי פקפוק ועוד הבין האמרי יושר
דרצה הרב השואל לעשות כל טצדקי שלא יוודע לו.
וכתב לו למעשה בזה דהענין קשה מאוד להטעות אותו
אף שמשורת הדין כשירה מטעם ספק ספיקא דהרי ספק
הוא דלמא מנכרי ,והרי גם מנכרי אף שהוולד כשר פגום
שתוקית היא .ונהי שיש להתירה
עכ.״.פ
מיהו הוי ,וגם
’
אוצרחהכטח;
למי שיודע מהענין ורוצה לישא אותה אבל להטעות
אותו בדבר שהוא קפידא רבה — כל המסייעה לזה הוי
עכ״פ כיועץ עצה רעה דעובר משום לפנ״ע ל״ת מכשול.

אמנם הקשה האמרי יושר על פסקו דלכאורה הוי
דבריו דלא כדאמרינן ביבמות (מ״ה א׳) בההוא
דאתא לקמי׳ דרב יהודה דא״ל שילך למקום שאין
מכירין אותו וישא בת ישראל ,כי במקום שמכירין לא
יתנו לו ,ולא חש על זה שיטעה את האשה .וכתב בזה
כמה סברות לחלק בין מקרה דידיה לבין מקרה דהתם.

שמט

דן האם האטרי יושר ס״ל דלא בהקה״י
והנה בנידון האמרי יושר אחרי דמצא היתר לבת
להינשא ,ואע״ם כן מחייב להודיע לחתן עניניה
משמע דחולק על הקה״י דהביא ראיה מהסוגיא דיבמות
דלא צריך להודיע .וכן נראה דחולק על הדברי מלכיאל
דס״ל דכל שיש היתר לאיסורו הוי זה היתר לכו״ע.
ודעת האמרי יושר הוא ראפילו אם יש היתר אין זה אלא
להשואל וכדברי החת״ס ביין נסך דהתירו חכמים משום
הפסד ממון ,דאין זה אלא היתר לו ולבני ביתו ,אבל
אחרים צריך להודיעם.

יד] ולאחר העיון הראוי נראה בעליל דכו״ע יודו
להאמרי יושר דבנידון דידיה חייבים
להודיע ,ואם לא הוי מקח טעות בקידושין .דהנה כיון
דהבעל אמר דאין זה בתו ממילא יש חשש גדול דהבת
ממזרת ,ונהפוך הוא איך שייך להתיר לה בכגון זה לבוא
בישראל ,אלא דיסוד ההיתר היה מכח ספק ספקא — ספק
אחד לומר דהיא נולדה מהבעל ,והגם דהוא לכאורה
נאמן מדין יכיר לומר דאין זה בתו ,סמך האמרי יושר
על צירוף ג׳ דיעות בראשונים דס״ל דבכגון דא אין
להאב דין יכיר וממילא אינו נאמן לומר דזה לאו בנויז,
ועוד ספק הוי לתלות ברוב סיעה ורוב נכרים הגרים
בכפר.
ך ־ ר״ין ׳ <״•?
איברא הצד לומר דהיא נולדה מנכרי היה קשה לסמוך
עליו דבעובדא דידן היה קול שנחשדה עם
ישראל וגם הישראל הודה דרך וידוי ,וא״כ איכא למיחש
טפי דמישראל זה שהודה נתעבירה ולא מאחר ,דכל
דהודה שבא עלי׳ ל״א מדאפקרה נפשה לזה ה״ה
דאפקרה נפשה לאחר ,וממילא אין לחוש לאחר כלל.
-
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מכ״ם הכריע האמרי יושר דנשאר ספק דאולי היא
נולדה מגוי ,מטעם דרק לא חוששין מדאפקרה
נפשה לזה לא אמרינן דאפקרה נפשה לאחר אם היא
הודתה ג״כ לדברי הישראל שהודה ,אבל בנ״ד שאין אנו
יודעים כלל אם היא הודתה שנבעלה לו אין הישראל
ההוא נאמן כלל ,וממילא יש לחוש דלמא מאחרים
נבעלה והוי ספק גמור ודילמא מרוב נכרים היא נולדה,
ובפרט שכפי עדות בעלה הי׳ שיחה כל היום בכפר עם

--------------------------------------------הרחבת המשנה------ ------------------------------------------יז .הלא המה:

בכורה.

א)

ב)

דעת
דעת

בה״ג

דיכיר

התום׳

נאמר

רי״ד

דוקא

דבמכחשתו

בהיכר
אינו

נאמן.

ג) דעת הריא״ז דהאומר על אשתו שזינתה מאחר וממילא

איז זה בנו .לא נאמז.
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נכרים ובכוז״ג אפשר דלכו״ע תולין ברוב נכרים ועכ״פ
ספק הוי.

האמרי יושר מביא חמישה חילוקים
טו] והנה כבר הבאנו דהקשה האמרי יושר על פסקו
דחייב להודיע יחוסו מהסוגיא דיבמות
דמשמע דאין חיוב להודיע ,ומחלק בין נידון דידיה
לנידון דשם ,ומצא בזה חמישה חילוקים:
א .דשם היה בחור דמחפש אשה ,ואמרינן דאתתא בכ״ד
ניחא לה כעין דאמרינן טב למיטב טן דו ,אבל הכא
להטעות האיש דל״ש לומר עלי׳ בכ״ד ניחא ליה.
ב .דשם היינו שילך למקום רחוק שלא יוודע לעולם אם
הוא בן נכרי ,והכא הרי בזו העיר בוודאי יוודע לו
אח "כ ויתבייש.
ג .שם אמרו לו ברמז זיל איטמר והוא לא הודיע מומיו
לאחרים מטעם דעליו מוטל מצוה להתחתן אבל מצד
הב״ד ואנשים אחרים ודאי אין לעשות שום טצדקי בזה
*■*5להטעותו בכגון נידון דידן ,שאם אינה מנכרי היא ספק
ממזרת עכ״פ והמעליותא היא דנתלה בנכרי ,דכ״ז
קפידא רבה.
ד .דעת המהרש״א (קדושין ס״ח) הוא דנכרי הבא על בת
ישראל הבן צריך גירותיח ,ואף שרבים חולקים ע״ז
עכ״פ הוי ג״כ ריעותא דגריע מגיורת שהרי זו לא
נתגיירה.
ה .עיקר ההיתר אינו היתר מרווח ,אלא דמחמת גודל
הענין שאם נאסרה לבוא בקהל בוודאי תפרוץ בזנות
בין הנכרים ,התיר האמר״י ,וכתב שדי לנו להתיר לאיש
שיודע מהענין ורוצה לישא אותה אבל לא להטעותו.

מוכיח דכו״ע יודו להאמרי יושר
ונחר אנן אחרי כל דברינו הנראין למעלה האם הקה״י
והדברי מלכיאל יסברו דאין חיוב להודיע ספק זה
להחתן או דבכגון דא כו״ע יודו דצריך להודיע:

ט]1והנה מה דמחלק האמרי יושר באות ג׳ דאין
הבחור חייב להודיע יחוסו מטעם המצוה
דמוטלת עליו אבל אין זה היתר לאחרים לייעץ לעשות
שידוך זה • -ודאי הוי חילוק נכון לכל הדעות .דאם אחד

ישראל

בא לשאול ממנו עצה אם לעשות את השידוך חייבין
לענות לשואל לפי האמת מה שטוב לו ,דמאי חזית
להחשיב טובתו של זה ,יותר מטובתו של זה ,אלא כל
דבאין להתייעץ איתו חייבין לענות לכל אחד לפי מה
שטוב לו.

ומה דכתב האמרי יושר באות ב׳ דשם היינו שילך
למקום רחוק שלא יוודע לעולם ,אבל הכא
בוודאי יוודע לו אח״כ ויתבייש ,ג״כ הוי סיבה נכונה
לכל הדעות להיות מקח טעות בקידושין ,דכשיגלה
הדבר יהי׳ בזה תקלה להמשך דורותיו בזה דאומרים על
בניו דהם ממזרים או ספק ממזרים ,וז״ב מאוד.
וכץ מה דכתב באות ה׳ ,דעיקר ההיתר איננו היתר
מרווח ,ורק מחמת גודל הענין התיר לה ,ג״ב הוי
סיבה אלימתא לומר דיש בזה מקח טעות לפי דעת
הדכרי מלכיאל ודעימיה דרק כתב על היתר מרווח דאין
בספק איסורו משום מקח טעות ,אבל בספק איסור
דהתירו בדוחק לא דיברו .ולפי הקה״י שאפילו ודאי
איסור אין בו משום מקח טעות ,לפחות חשש דגניבת
דעת ודאי שייך ורק כתב הקה״י דאין גניבת דעת אם
יש היתר מרווח יותר ,אבל בהיתר חלש כזה גם הוא
יודה דיש בזה משום גניבת דעת ואונאה בקידושין,
וכ״ש דזה גרע טפי מכח מה דכתב האמרי יושר באות
ד׳ דיש דעות דהבת צריכה גרות וטבילה ,והוי זה ספק
גוי לפי קצת דעות ודאי שייך בזה קפידה רבה וצריך
להודיע.

 ]Pו?5תה נשאר לנו רק מה דכתב באות א׳ בזה דחידש
האמרי יושר דבחור לא צריך להודיע פסול
היוחסין שלו לכלה ,אבל הכלה צריכה להודיע יחוסה
לחתן דחילוק זה לא משמע דס״ל לקה"י ,וכ״ש דלא
ס״ל דבר זה הדברי מלכיאל ודעימיה דהם כתבו דכל
דלא ביררו הוי זה כמו מחילה לענין יוחסין ,ואיהו
דאפסיד אנפשיה ,ובזה לא שנא איש לא שנא אשה,
אמנם לא משמע דעל חילוק זה לבד סמך האמרי יושר,
ואיך שיהיה אין חילוק זה לדינא מצד עצמו לכאורה.
ונמצא פסקן של דברים דלא נחלקו האמרי יושר
והקה״י כלליט ,ואדרבה היתרו דהקה״י הוי

 ----------------------- —----------------------------וזרח ג ת חמשנח -----------------------------------------------------

יח.

וכן כתב בפסקי תום׳ (קידושין ע״ה) ועיין בפתחי תשובה
(אבה״ע סי׳ ד׳ סק״א ,וסקכ״ג) דמביא הדעות בזה ,ואכ״מ.

יט .ודלא כמשפטי השלום (פ״כ הערה ר׳ ד״ה והנה באמרי)
דכתב דנחלקו האמ״י והקה״י.
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משנת

ישראל

גניבת דעת בשידוכין

שעא

JnionfTS/wiJ

מוגבל מאד ,ויש לנו ראיה רק דאין גניבת דעת בדבר
כגון ספק איסור דהתירו חכמים אבל באיסור ודאי וספק
איסור חמור דאין היתר מרווח יש בזה משום גניבת
דעת ,וכ״ש מום במציאות או פגם גדול דשייך בזה
אפילו מקח טעות בקידושין דלכו״ע חייבין להודיע,
אפילו הבחור או בחורה הרוצה להתחתן כ״ש אחר
הרוצה ליעץ לעשות את השידוך דצריך לגלות ענינים
כאלה ,שלא לעבור על לא תעמוד על דם רעך ולפני עור
בנותן עצה לא טובה לחבירו.

ענף ד
דברי הקה״י מה לייעץ בנוגע לבן נדה
יה] והנה נשאל בעל הקה״י (יבמות סי׳ מ״ט) איך
לייעץ לענין בן נדה דהיום אכשרא דרא
ונמצאים כמה בעלי תשובה שיצא יקר מזולל ,היינו
שהוריהם הם מחללי שבת בפרהסיא ואינם שומרים כלל
על טהרת המשפחה ובנם מצא דרך לישיבה ונתחנך על
טהרת הקודש ונעשה ת״ח הגון ,וכן רבות בנות ,להורים
פורקי עול ,עשו חיל ללכת לבית יעקב ונעשו בע״ת
ושומרי תורה ומצוות .והם צריכים שידוכין טובים כדי
לבנות בית נאמן בישראל ,ומצד שני הרי מבואר שאין
להתחתן עם בני הנדה ,כי הם פגומים ,מה דינם.
וענה בזה הקה״י דאין בעצם פסול בבן נדה ובתם
כשרה אפילו לכהונה ,וא״כ שאלה של איסור
אין כאן כלל ,אלא דמבואר באה״ע (סי׳ ד׳ סעי׳ י״ג)
דיש ענין שהוא פגום ומקולקל והיינו שהוא חצוף ועז
פנים וכיו״ב במדות רעות .וס״ל להקה״י דשייך לומר

דמה שאמרו שבן הנדה הוא חצוף ומקולקל היינו שכן
הוא ע״פ רוב אבל יש יוצאים מן הכלל ואם אנו רואים
באיש זה שאינו חצוף ומקולקל ע״כ שהוא מהמיעוט
הבלתי מקולקל .וביאר בזה דכיון שיש לכל אחד כח
הבחירה ,ממילא אפילו בעל מדות קשות יכול לחנך
עצמו לעלות במעלות התורה ויר״ש ולתקן מדותיו ואחד
ששוקד על התורה והיראה אפשר שיתקן מדותיו הרבה,
ובפרט כשרואים שמדותיו הגונים כשאר בני תורה.

יט] אמנם יש עוד לדון שמא פגם זה הוא דבר הנמשך
לדורות ויהיו יוצאי חלציו חצופים
ומקולקלים דשמא עכ״פ טבעו לא נעקר משורשו ויוליד
בנים מקולקלים ,וגם בזה ענה ואמר היקה״י דאע״פ
דמצא באוצר הפוסקים בשם האפי זוטרי רבניו אחריו
יהיו רומין אל שרשו ,ביאר הקה״י דרצ״ל שאדם זה
שהוא חצוף ומקולקל ודאי יתחנכו ויתרגלו בניו להיות
כמותו אבל על מי שיגע ותיקן את עצמו שלמעשה איננו
חצוף ואינו מקולקל לא אמר האפי זוטרי כלל שמ״מ
בניו יהיו מקולקלים?

דעת השבה״ל כזה
ולמעשה בזה פסק השבט הלוי (ח״ד סי׳ קס״ב) אחרי
דהביא את הקה״י ודן בסוגיא כתב — דאין
להעלים עין מדברי הפוסקים דכתבו דראוי להרחיק,
וע״כ מי שמתיעץ אתנו עלינו להגיד לו הלכה זאת של
פגם.,אבל הרשות נתונה להגיד כי אם לא תחוש לה
יתכן שמאד יצליחו .ומביא פסק זה המנח״י (ח״ז סי׳
ק "ז) וכתב רכן נראה לו לדינאבא.

 --------------------------------------------הרחכת חמשנה ---------------------------------------------כ .ועוד חידש הקה״י שם  -דאפילו את״ל שהמדות הרעות
נמשכים לדורות ,מ״מ כשמתחתנים עם הצד השני
דלא הוי מבני נדה ,אין בניו אלא חצי מקולקלים ,שהרי יש בו
ג״כ צד ירושת מדות טובות מאמו שהיא לא מקולקלת ,ודור
השני שאחריו לא יהי׳ בו אלא רביע ,ודור השלישי שמינית,
ודור הששי שמינית שבשמינית וכד.
והנה מה שהסתפק הקה״י האם בן נדה זה "פגם" וזה רק נוגע

להבן נדה בעצמו ,או דבן נדה זה "פסול" וג״כ יכול
לעבור לצאצאיו כתב בזה השבט הלוי (ה״ד סי׳ קס״ב) דדבר
זה שנוי במחלוקת המהרש״ל והרמ״א ,דהמרש״ל מדמה זה
לבני ט׳ מדות ,חזינן דהוא רק קלקול במדות גרועות ,איברא
הרמ״א והב״ש כתבו רבני נדה הוי פגם ואינה משפחה מיוחסת
וראוי להרחיקם .ויש לדייק לאיזה ענין הוסיף "שאינה משפחה

מיוחסת״ כיון דלגבי דידיה כבר כתב דהוא פגום  -אלא ע״כ
דפגם זה נמשך גם על המשפחה.

ועוד בזה מצאתי בשיעורי שבט הלוי (הל׳ נדה סי׳ קצ״ו סעי׳
י״ב אות ד׳ בא״ר להבחין) דמוכיח מהט״ז (סי׳ קצ״ו ס״ד
י״א) דס״ל כדעת המהרש״ל ,אך מהש״ך בנקה״כ (על הט״ז
שם) מוכח דס״ל דאין זה אלא פגם בעלמא ,עיי״ש נפק״מ
לדינא בזה ואכ״ט.
כא .וכן כתב הדברי מלכיאל (ח״ג סי׳ צ״ז) תוך כדי דיבורו —
דהא מצינו דבן נדה הוי פגם גדול ,ובודאי ראוי
להתרחק מזה ,איברא נראה דאין משם ראיה דלא כהקה״י,
דהיום שאני דאכשרא דרא ושייך להתחנך בישיבות הקדושות
ובבית יעקב ,וכתחילת דברי הקה״י.
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שעב

משנת

סימן כא

ההלכה בזה
כ] ונלק״ד דמאי דאיתחזי לץ בדעת הני רבוותא בעל
הקה״י ובעל שבט הלוי דבל הנידון הוא —
איך לייעץ לבאים לשאול האם לעשות את השידוך
דמצד אחד נראה לשואל דזה שידוך הגון ,ומצד שני יש
חששא דפגם ופסול ,ונוטים דברי הקה״י לצד קולא,
ונוטים דברי השבט הלוי להחמיר יותר ודחייב להזכיר
צד הפגם .הרי קמן דודאי מיידי דהצד השני יודע דהחתן
או הכלה הם בני נדה ,דע״ז הם באים להתייעץ ,ובנוגע
לנידון דהצד השני לא יודע מזה לא דיברו מאומה אם
הבחור או הבחורה צריכין לגלות דבר זה אם לאו.
ולקניין דינא בזה נלע״ד — דלפי הקה״י ודאי אין חיוב

לגלות דהוא בן נדה .ונראה דגם לפי השבט
הלוי אינו חייב לגלות ,דמדויק בלשונו דאם שואלין —
צריך לייעץ דיש בזה פגם ,אבל לא כתב דצריך לגלות
אפילו למי דלא שאל.
ושו״ט מצאתי דברים מפורשים בשיעורי שבט הלוי
(הל׳ נדה סי׳ קצ״ו סעי׳ י״ב אות ד׳ ד״ה
בשידוך וד״ה ומ״מ) דכתב שם לענין שידוך עם בן
הנדה ,שאם ההורים או אחרים שואלים על פרט זה צריך
לומר האמת וכמש״ב הח״ח בהל׳ רכילות (כלל ט׳),
ומ״מ אין לומר לילד עצמו שהוא בן הנדה דאין לו
נפק״ט במה שהי׳ ,וגם אין ההורים חייבים להימנע
משידוכים כיון שכשר לקהל ,וכ״ש דודאי אפור לפרסמו.

מקשה קל עסק המנח״י
כא] והנה אחרי דסיים המנח״י להביא פסקו דבעל
שבט הלוי דצריך לייעץ דיש בבני נדה
משום פגם והסכים לו בזה כתב כתנא דמסייע ליה —
לעיין בכה״ג בתשובת אמרי יושר דכתב בנידון דידיה
[דהיינו מה שנראה למעלה ענף ג׳ בבת ספק ממזרת,
ספק מגוי ,ספק מבעל האמא] דכל המסייע לזה הוי
עכ״פ כיועץ עצה רעה דעובר משום לפנ״ע ל״ת מכשול.
וע״ז מדמה המנח״י דהה״ד הכא צריך לומר לו ההלכה
דהוי של פגם אבל כדאי לנו מטעמים הנ״ל לומר דיתכן
מאד שיצליחו כנ״ל.

ישראל

ולפי כל הנ״ל יש להפליא על האי גאון וגברא רבה
דכתב לדמות הנידון דבן נדה להנידון דספק
ממזר ,דהנידון דבן נדה השאלה היא ,האם "לייעץ"
לעשות את השידוך כשכבר יודעים מזה והנידון דהאמרי
יושר בספק ממזר הוא האם "לגלות" הפגם מה דלא
נודע לצד השני ,ואיזה דמיון הוא זה.

ונראה דמוכח מתוכו דדעת המנח״י הוא דלא רק
צריכין לענות לשואלין דיש בזה פגם אלא
דה״ה דצריך להודיע כשיש לאחד הצדדים מום זה ,וזאת
הוא מדמה לנידון דהאמרי יושר ,אבל גם זה לא זכיתי
לירד לסוף דעתו ,דעדיין אין לדמות הפגם בנידון
האמרי יושר להפגם דבן נדה ,דודאי הפגם בבן נדה הוי
פחות חמור ,וכנלע״ד כתבתי.

ענף ה
הגדרת השו״ת קנה בשם מתי חייבין להודיע מומיו
כו] וכשהייתי בזה מצאתי בספר תתן אמת ליעקב
(פ״ה סי׳ ל״ח) דמביא דברי המעיל
צדקה דכתב — "שבעבר התעסקו בשדכנות רק תלמידי
חכמים ,משום שצריך לפעמים לגזם קצת לשבח ,ולא
יכשלו במידת השקר כי אונאת הגוף קשה מאונאת
ממון ,ולכן כדי שיהי׳ להם שכל ישר לדעת מידה נכונה
התעסקו בו רק שדכנים תלמידי חכמים" ,נמצינו למדים
כמה צריך לדקדק מי שמתעסק בשידוכין מה לומר ומה
אין לומר.
וחזינן דברים ברורין בשו״ת קנה בשם (ח״א סי׳
קכ״א) שמגדיר בצלילות הדעת איזה מומין
חייבין להודיע ואיזה מומין להסתיר .וכתב — דזה פשוט
דבהני מומין שמבוארין בשו״ע (אבהע״ז סי׳ קנ״ד)
דכופין אותו לגרש ,בודאי שאסור להעלימן ולהסתירם,
כי מומין אלו אין האשה יכולה לסובלם מבעלה ומהאי
טעמא כופין אותו לגרש ובודאי שיש בהסתרת מומין
אלו רמאות וגניבת דעת .ומוסיף מדיליה דמסתברא גם
בשאר מומין שאין כופין לגרש ,מ״מ אם ילד העולם
להקפיד עליהם ג״ב אפור להסתירם ?3שהרי גם באופן זה
פטור המבטל מקנם ,וכמבואר בשו״ת חות יאיר (סי׳

הרחבת המשנה
בב .וז״ל הספר חסידים (סי׳ תק״ז) — "לא יכסה אדם מום בני
ביתו אם צריכים בניו או קרוביו להזדווג אם יש להם

חולי שאילו היו יודעים אותם המזדווגים עמהם אותו חולי לא
היו מזדווגים .יגלה להם .פז יאמרו קדושי טעות היו ,אלא
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משנת

ישראל

גניבת דעת בשידוכין

ר״כ) דאם בין בני אדם הוא מום גדול ושינוי רב נחשב
למום לענין זה וכל שמצד הסברא הוי חסרון ודאי
למום יחשב אף על גב שלא מצאנוהו במומי כהנים«
אמנם חסרונות שאין דרך העולם להקפיד עליהם
בודאי דאינו מחויב לגלותם ,ואם מבטל
השידוך בשביל חסרון זה אינו פטור מקנס וממילא הוא
הדין דאין מחויבין לגלותם לפני השידוכין .ואפשר עוד
דגם ממידת חסידות אינו צריך בכהאי גוונא לגלות
סתריו ולעורר מדנים על עצמו ואדרבה חיובא רמיא
עליו להקדים עצמו לדבר מצוה לישא אשה כדי שלא
להיבטל ממצות פריה ורביה.

והנה גבי מום שאין רוב בני אדם מקפידים עליו ,וזה
אומר אני מן המיעוט שמקפיד ,מסתפק הרדב״ז

שעג

(ח״ד סי׳ קכ״ד) אם פטור מקנס במבטל התנאים אם
לאו ולמעשה פסק לן דמספיקא לא מפקינן ממונא,
איברא אי תפס כדי קנסו לא מפקינן מיניה ,מ״מ מכריע
הקנה בשם דיודה הרדב״ז דלכתחילה אינו מחוייב
לגלות מום כזה דמהיכא תיתי לחוש שהמשתדך אינו
מן הרוב שאינם מקפידים ,חזינן דאם ידוע לנו לפני
השידוך דהוא מהמקפידים במום זה צריך לגלות לו.

מכאר שורש פלוגתת דברי מלכיאל וקה״י
כז]ולפי״ן נראה לבאר שורש הענין דעליו סובב
והולך פלוגתת ׳הקה״י והדברי מלכיאל
האם מעיקרא דדינא צריך לגלות את הספק פצוע דכה
דהתירו לו חכמים לבא בקהל ד׳ ודמן הסתם יכול

---------------------------------------------------------ח רה בו המשנה ----------------------------------------------------------יפרידם ולא יהיו ברע יחדיו ,או אם יש מעשים רעים להם
שאילו היו יודעים לא היו מתחתנים בהם לכך יפרסם".

כג .דנשאל בעל החוות יאיר ע״ד פלוני שנשתדך עם בת זוגו
מרחוק ,וביקש לבטל הקישור שנעשה בקנס
ובחרם ,ושם עלילות דברים ששמע שהכלה בעלת מום שיש
לה חוטם ארוך יותר מן הראוי.

חוטם ארוך מאוד

י

וחשים דאם אין הגודל והאורך של החוטם מופלג באופן שרוב
בני אדם שוחקין עליה ,אין בדבריו כלום ,ואע״פ
דמבואר בבכורות (מ״ד א׳) דלגבי מומי כהנים זה הוי מום,
וקי״ל רכל מומים הפוסלים בכהנים פוסלים בנשים ,ס״ל
להחו״י דאין המומים שווין בכל פרטיהם.
ובזה חידש הרב חוו״י דכן בההיפך דיש דברים דאינם מומין
בכהנים אבל לבטל קידושין הוי מומין ,וכמעשה שנודע
לבחור שיש לכלתו מום שעיניה סגורות מאד באופן שבאם
תרצה לראות מה שכנגדה תוכרח לפתוח עיניה בכח ,ופסק
החו״י דיצא החתן לחפשי חנם מבית רין מטעם דבין בני אדם
הוא מום גדול ושינוי רב.

אינה יכולה להריח

בעיר בצרה דעשה שמעון שליח לקדש לו אשה בעיר בגדאד
וקידש לו לפי ראות עיניו ואח״ב כשבא ראובן לבגדאד לישא
אותה ראה בה מום בעיניה והוא מה שקורין בערבי חוול״ה
דהיינו שהעפעפיים אינם נראין ביושר כשתפתח עיניה ,וטען
ראובן שהוא עשהו שליח לקדש לו אשה שאין בה מום והרי
זו בעלת מום ומקחו מקח טעות.
ופסק ע״פ דברי החוו״י דזה נחשב למום ,כיון דקפהסאינשי
במום כזה ובפרט דעל הרוב הבנים אשר תוליד האשה
יהי׳ בהם או במקצתם מום זה .איברא דחידש הרב פעלים
דצריך לתת לה גט מספק דאולי הקידושין הוו קידושין.

נחלש חוש השמיעה

י ,

ועוד מצאתי דאזל בדרכו דהחו״י בדברי מלכיאל (ח״ג סי׳
צ״ח) במעשה שנתודע שחוש השמיעה של הכלה נחלש
וצריך לדבר עמה בקול .והנה הנוב״י (ק׳ אבה״ע סי׳ נ״ג) כתב
שאם כשמדברים עמה בחדר היא שומעת ובחדר השני אינה
שמעת לא הוי מום ,ואם אינה שומעת עד שיצעקו לה בקול
שישמעו בחדר השני הוי מום דהא ישמעו כשידבר עמה על
עסקי תשמיש הוי כקולנית ,אבל הקשה עליו טובא הרברי
מלכיאל דא״כ נתת דבריך לשיעורין.

וכן בנמצא באשה מום שאינה יכולה להריח ,דבכהנים לא הוי

אמנם העלה לדינא דודאי אם אינה שומעת עד שצועקים לה
בקול גדול הוי מום כי מזדמן כמה פעמים שצריך להגיד

מום ומכל מקום בנשים הוי מום ,ואע״פ דבבעל אין סברא

דבר לאשתו בלחש שלא ישמעו שאר אנשים שבבית או

לומר דהוי מום ,מ״מ באשה דצריכה להתעסק בתבשילין
ובטעימתן ,ועל ידי חסרון החוש לא תרגיש בסרחונן ועישונן
וכל שמצד הסברא הוי חסרון,ודאי למום יחשב.

שבאותו חדר ,והדברי מלכיאל מבסס פסקו על החוו״י דחידש
דמום מיקרי כל שרוב בנ״א מקפידים עליו .וידוע שרוב בנ״א
יקפידו ע״ז אם האשה לא תשמע עד שידברו עמה בקול רם
ובפרט שידוע שמי שהתחיל חוש השמיעה שלו להתקלקל הוא
הולך ומתקלקל במשך הזמן עד שמתחרש לגמרי ,ובודאי
מקפידים ע״ז.

העפעפיים אינם נראין כיושר
ועוד כזה מצאנו ברב פעלים (אבה״ע סי׳ ז׳) אודות ראובן יושב
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שעד

משנת

ישראל

הימי :א

להוליד ע״פ דברי הרופאים .ונראה שדעת הקה״י
הוא דלכאורה זה הוי כמום דמיעוט מקפידים על
ספיקות אלו דבכגוץ דא לא צריך להודיע קודם,
וכהכרעת הקנה בשם ,וזה מטעם דאחרי דכבר
התקשרו ביניהם קצת ונראה להם שזהו זיווגם ,אנחנו
תולין דאין החשש ספק איסור וחשש רחוק דאולי
הוא לא יוכל להוליד ,מספיק סיבה לבטל את
השידוך.

והדבדי מלכיאל חולק ע״ז וס״ל דלא כהכרעת
הקנה בשם ,אלא דכיון דיש מיעוט
המקפיד .במום כזה לכתחילה צריך לגלות ,או דס״ל
דספק זה הוי כדבר דרוב העולם מקפידים ע״ז [וכן
ר/-נראה עיקר] ,וממילא אין קנס ע״ז כמבטל השידוך
לאחר התנאים כל דנודע לכלה אח״כ ,וא״כ בודאי
צריכין לגלות.
כח]איברא כ״ז אתי שפיר לענין נידון דהתירו
חכמים ספק פצוע דכה ,אבל לגבי
הסוגיא דיבמות (מ״ה א׳) בגוי הבא על ב״י דאמר רב
יהודה לבנה — לך למקום שלא יכירוך ושא בת
----------------------------------------------------------ה ר דו כ ת

חולי דיש לחוש שישוב

ישראל ,דאילו יכירוך לא יתנו לך ,דזה דבר דאנשים
מקפידין מאוד לא לתת את הבת שלהם לאחד עם יחוס
כזה ,וא״כ זה ודאי מום דמותר לכל הדעות לבטל
התנאים אם נודע אח״כ מיחוסו ,ואין בזה קנם למבטל,
וא״כ צע״ג למה אין חיוב להודיע יחוסו לפני
הקידושין ,ובשלמא לפי הדברי מלכיאל ודעימיה לא
קשה מידי כיון דהצד של הכלה לא בירר איהי דאזקה
אנפשה ,אבל להקה״י דלא ס״ל סברא דא קשה טובא
לכאורה.
וצ״ל דחידש בזה הקה״י דכיון דאיסור ועניני
יוחסין אינן נוגעין לעצם חיי נישואין
וכדכתבנו למעלה (אות י״ב) דזה הטעם דאין בזה
מקח טעות ס״ל דגם בזה שייך הסברא דאחרי דכבר
התקשרו ביניהם קצת ונראה להם שזהו זיווגם,
דאנחנו תולין דאין החסרון ביחוסו מספיק סיבה
,לבטל השידוך ,אע״ג דלכתחילה לפני שהכירו אחד
את השני לא היו מסכימים להיכנס לכזה שידוך,
אבל כיון דלאחר שיכירו אחד את השני יש צד
שיוותרו על החסרון ביחום ,מותר לכתחילה לא
לגלות®.,

המשנה ----------------------------------------------
דאסמכתא קני משום בושת ,א״כ הסברא נותנת ,דכדי שלא
יגרום בושת להשני ,לא אכל מומא קפיר אינש .ולכן רק מה
דמבואר בפוסקים יש אומדנא דבזה מותר לבטל את התנאים
בלי לקבל חרם וקנס .וכל זה דלא ככל הני פוסקים הנראים
למעלה.

ומביא בזה הדברי מלכיאל עוד דברים דהוו מומים מטעם דרוב
בני אדם מקפידים עליהם וכגון מום או חולי דיש לחוש
שישוב אליה ,דלא מהני מה שנתרפאה .וכן במי שנתגלה
שהחתן או הכלה נשתטה איזה זמן ,ונתרפאו שיכול השני
לבטל השידוך כי מצוי חולי זה לחזור בהמשך הזמן ,וביחוד
בנשים בעת לידתן ובאנשים כשיזדמן להם צער גדול רח״ל.
והגם דהח״ט (סי׳ קי״ז ס״ק י״ב) נסתפק אם יכול לבטל
השידוך בשביל שיחזור החולי עליה ,ס״ל להדברי מלכיאל
כדבר פשוט שיכול לבטל ,דהוי זה דבר דמקפידים עליו ,וכן
מצאתי דכיון לו בזה הקנה בשם (שם ד״ה והגם שהחלקת)
ומוסיף דחייב להודיע מראש דהיה חולי כזה .איברא צ״ע
למעשה בזה דהב״ש (שם ס״ק י״ב) כתב להפך — דאין לחוש
שיחזור ,וצריך לשאול מורה הוראה מומחה — דהכל לפי הענין.

בד .אמנם כיון שזה חידוש לדינא כתב הקה״י עוד תירוץ שם
— דכיון רגניבת דעת הוי דרבנן ,מותר לו לגנוב
דעתה משום התועלת של קיום מצוותו ,בדבר דאינו איסור.

לפעמים אין ראוי להקפיד על מום

והנה אם כנים אנחנו בכ״ז בביאור דעת הקה״י ,אולי אפשר

ובאמת אחרי דכתב החלקת יעקב כל הנ״ל מביא מכמה
פוסקים דמוכח דלא ס״ל כמותו ,ומשום כך משמע
דלא ברירא ליה לדינא בזה .איברא נלע״ד דיש מקום לחוש
לסברת החלקת יעקב — וצריך לחשוב היטב אם המום מפריע
מאוד דלפעמים לא ראוי להקפיד על מום שיגרום לביטול
השידוך ובושה לצד השני ,והדבר צריך הכרע.

להמשיך את הקו ולומר דגם בנידון האמרי יושר בספק

וחידוש גדול מצאתי בשו״ת חלקת יעקב (אבה״ע סי׳ פ׳) דכתב
דאין לדמות שדוכין למום במקח ,דבמקח מאן דיהיב
זוזי אפירי שפירי יהיב ,וכל שהסכימו עליו בנ״א שזה מום ,לא
מחיל אינש ,אבל בשידוכין דקי״ל ואה״ע סי׳ נ׳ סעי׳ סעי׳ ו׳)

ממזר ספק דאביה גוי ספק מהבעל ,ג״כ מותר לא לגלות כל
זה לחתן כיון דלמעשה התירו לה לבא בקהל ,אבל נראה פשוט
דכיון דקשה להכין היתרו דהקה״י בנידון דידיה ,ודאי אין לנו
לרבות בחידושו יותר ממה דהתיר בפירוש.
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משנת
ענף

ישראל

גניבת דעת בשידוכין

ו

מביא הדעות
האם גניבת דעת אפוד דאורייתא או דרבנן
כט] ופש גבן לברורי מה דכתב הקה״י בתירוץ השני
שלו ,למה אין כל פעם איסור גניבת דעת
באינו מגלה מומו והוא שאפשר דאיסור זה דגניבת דעת
אינו אלא מדרבנן במקום דאינו מספר חסרונותיו ומשום
חשש ביטול פו״ר ושאר מכשולים לא גזרו חכמים ,וכבר
הבאנו (אות א׳) להקשות ע״ז דיש דעות דגניבת דעת
הוי דאורייתא ,והשתא נראה לברר יותר.

הנה דעת הריטב״א חולין (צ״ד א׳ ד״ה כדאמר) הוא
דגניבת דעת אסור מדאורייתא מטעם גזל ואיתא
ביראים (מצוה קכ״ד) דאסור מדין גונב את לבו במידי
דבממון ,וכעין זה כתב בסמ״ג (ל״ת קנ״ה) ,ובקרית ספר
הלכות מכירה (פי״ח) מצאנו דכתב סתם דגניבת דעת
הוי איסור תורה ואולי כוונתו לפרש כן דווקא על דברי
הרמב״ם שם בהלכות מכירה דמיירי במידי דממונא,
אמנם הסמ״ק (עשה רס״א) כתב דאינו אלא דרבנן ,וכן
נראה דעת רבינו יונה (שע״ת ש״ג סי׳ קפ״ד) ,וכן כתב

שקה

הב״ח (סי׳ רכ״ח סוף ד״ה ואף ,אות ו׳ מ״י) להדיא.
וכתב הגר״ז (חו״מ סי׳ ב׳ סעי׳ י״א ,י״ב) דאם במכר
אינו מגלה איזה מום במקח ,הוי" זה גניבת דעת ואסור
מדאורייתא ,אבל אם הוא גונב דעתו בדבר דאין בזה
הפסד ממון אינו אסור אלא מדברי סופרים ,וא״כ צע״ג
איך הכריע בעל הקה״י בין ההרים דגניבת דעת אינו
אלא דרבנן; .
י*
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מום בשידוכין נחשב כמום בפקח
ואין לומר דרק במידי דממונא כמו מכר אסור גניבת
דעת דאורייתא ושידוכין לא נחשב מידי דממונא
דמאריך השו״ת חלקת יעקב (אבה״ע סי׳ פ׳) להוכיח
דמום בשידוכין הוי דומיא דמום במקח ,וכן אמר לי
מו״ר הגרמ״מ קאו־פ שליט״א דודאי שידוכין הוי מידי
דממונא ,דמלבד דתלוין בו חיובי ממון ,גם מומין פוסל
בו מדין מקח טעות — וזה ודאי נקרא מקח וממכר .וכן
אמר לי דראה דהגרי״ש אלישיב החמיר מאוד בעניני
שידוכין — דמחייב לגלות מומים בדברים דרוב העולם
מקפידים ע״ז ,ואמר לי דהוא הבין דטעמו דגרי״ש
אלישיב הוא משום דגניבת דעת בזה הוא דאורייתא
ודלא כדברי הקה״יכה.

■י * י"' ־ ■’ ׳• * •י• * ׳
׳
/־' - ’ ' - Vfי ; ־•■ ן •>־'•״< •«’<«»
 -----------------------------------------------------הרהכת המשנה -----------------------------------------------------------

כה .ושוב הראה לי ידידי הג״ר יוסף שוב שליט״א דכן כתב
להדיא הגרי״ש אלישיב שליט״א (קובץ תשובות
ח״א סי׳ קנ״ט) ,והוא שדן מרן שם אודות נערה שנבעלה ,וכעת
היא עומדת להנשא לבחור בן ישיבה ,האם היא מחוייבת לספר
לחתן על כך ועלה בדעת השואל (הגר״י גרוסמן זצ״ל) לחדש
דדבר שלעולם לא יכירו בה ותהיה חשובה בעיניו כל הימים
כבתולה ,אין בו משום מקח טעות.

דעת הגרי״ש אלישיב
אודות נערה שנבעלה שלעולם לא יכירו בה
וענה בזה מרן הגרי״ש אלישיב דהיא חייבת לגלות לחתן ענין
זה מב׳ טעמים:
א) מטעם דאין ערך לכתובתה ,נמצא שהם חיים בלי כתובה,
ושוב מצא להדיא כן בשו״ת עין יצחק (אבה״ע סי׳ ס״ז),
עי״ש באורך טובא.
ב) לפי מה שכתב הרמב״ם בה׳ מכירה דאסור לרמות את בנ״א
ואם היה יודע שיש בממכרו מום ,צריך להודיע ללוקח.
ומביא הגרי״ש אלישיב את דברי הקרית ספר דכתב דזה
דאורייתא ,וממילא אין לך רמאות וגניבת דעת גדולה מזו,
ובפרט שהמדובר הוא מחוג בני תורה שנפשם סולדת מזה.

דברי האבן ישראל כזה
ועוד הראה לי הגר״י שוב שאלה דא באבן ישראל (הגאון ר׳
ישראל יעקב פישר זצ״ל ,ח״ט סי׳ קל״ג ,ולכאורה זה היה
אותו שואל) ושהוא הביא תוך התשובה הקובץ תשובות הנ״ל
ומסיים שם דמש״ב הגרי״ש אלישיב דאיכא איסורא מצד
רמאות כמש״כ הרמב״ם — זה נכון מאוד שאסור לעשות כן.
חזינן להדיא דס״ל להגרי״ש אלישיב דגניבת דעת הוי איסור
דאורייתא ,ורכן הוא דעת הגרי״י פישר.

אמנם מוסיף הגרי״י פישר "אלא שיש לעיין אם המשודך יודע
שגם לחתן יש בו מום כגון שלקה פעם על עצבים ,אי
מותר לרמות אחד את השני ,או שהשדכנים לא צריכים להגיד
להם ,וצ״ע".

נם העין יצחק מחייב להודיע
וחנה נשאל לעין יצחק (שם) אודות נערה שנבעלה וכבר
התחתנה ולא נודע לבעלה בכ״ז ,והאריך מאוד להוכיח
דחייב מי שיודע מזה לגלות לבעלה כדי לאפרושי מאיסורא
דהוא חי צם אשתו בלי כתובה ,ואע״ם דאין זה אלא איסור
דרבנן ,גם בדרבנן יש חיוב לאפרושי מאיסורא ,עי״ש .ולפי״ז
כ״ש דחייב להודיע לפני שהתחתנו .וז״ב.
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סתירה כחרדים
ל] והנה הקה״י מציין מקור לדבריו דגניבת דעת אינו
אלא דרבנן מספר חרדים ,וכוונתו לפרק מ״ז
(אות ל״ח) דמונה החרדים מצוות ל״ת מד״ק ומדגרי
סופרים התלויות בפה ובקנה — דאסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת הנכרי .איברא הדבר צריך תלמוד
טובא — דבפרק כ״ט (אות כ׳) מונה החרדים במצוות
ל״ת מן התורה התלויות בידים — דאסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת הגוי ,ואפילו בדברים ,ותקרא גנב.
וכבר מעורר בסתירה דא המגיה על החרדים (סוף פרק
.מ״ז ).ומציין לעיין בקה״י הנ״ל ,אבל לא מיישב שיטתו
בזה כלל ?5ואיך שיהיה מוכח דיש גניבת דעת שהוא
דאורייתא ויש גניבת דעת שהוא דרבנן ומה פשר הדבר
דשידוכין נקרא דרבנן.

דכרי המעשי חייא כזה אכל אין זה מספיק
וכספר מעשי חייא (הג״ר חיים טורצין זצ״ל ,חולין
סי׳ ח׳ לדף צ״ד) חוקר באיסור גניבת דעת
דהוי אסור ג״כ לנכרי ,האם הוא איסור כמו גזל דהוי
איסור לחבירו ויש איסור גזל כזה גם לגוי או דהוי ענין
בין אדם לעצמו כדי שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב
ויהיה” איש אמת ,ולכן יש איסור גניבת דעת גם בגוי,

ועי״ש דמביא ראיות לכאן ולכאן כדרכה של תורה.

ולפי״ז אפשר לבאר הסתירה בחרדים כמין חומר
ולומר דשתי הדברים אמת ,ובפרק כ״ט דכתב
דגניבת דעת הוי דאורייתא הכוונה הגניבת דעת דאסור
דהוי כעין איסור גזל דהוי איסור בין אדם לחבירו,
ובפרק מ״ז דכתב דאין זה אלא מדברי סופרים הכוונה
דיש עוד איסור בזה והוא משום מידה רעה דהוי בין
אדם לעצמו וזה אינו אלא מדברי סופרים ,אבל אין זה
מעלה ערוכה ליישב הקה״י ,דס״ל דבנידון דידיה אין
גניבת דעת אסור אלא מדרבנן ,ולמה לא שייך גם את
הטעם דיש בזה גזל בין אדם לחבירו.

גניבת דעת דאורייתא
תלוי לפי השתדלותו למשוך את השני לקנות אצלו
לא] והנראה בזה ע״פ מה דמצאתי בקובץ תורני "קול
התורה" (ניסן תשס״א עמ׳ רנ״ו)
דהפליא לעשות מו״ר הגאון ר׳ מ״מ קארפ שליט״א
להוכיח בארוכה דאפילו למ״ד דגניבת דעת אסור
מדאורייתא מוכח דאיסור זה הוא אפילו אם לא מפסיד
הקונה כלום והוא מקבל שוויות אמיתי של החפץ ,אבל
כיון דחשב הקונה דהוא קיבל יותר ממה דקיבל באמת
— עדיין יש בזה משום דגונב את לבו ?5ועוד בהמשך
שם מביא ראיות לעוד גדר והוא — דהמושג של גניבת
דעת אינו תלוי ברמאות בעצם המקח ולקיחת ממון שלא
מרצונו אלא דעצם מה שמושך אליו לקוחות וצד עינם

----------------------------------------------------------ד! ר ח כ ת

ה מש נח ----------------------------------------------

דעת המנח״י בנוגע לבחור רעשה עבירה חמורה בצעירותו

ד) אם יודע שכשיגלה לו בודאי לא יעשה השידוך ,נכון

וצריך לי עיון מה הדין בבחור דעשה עבירה חמורה בצעירותו
דלעולם לא יכירו בזה ,האם הוא חייב להודיע לכלתו.
ונראה דאם הבחור יודע בעצמו דעשה תשובה ,אינו חייב
להודיע לה ,ואין בזה משום מקח טעות ,ולא משום גניבת דעת.
ולגבי הדין כשיש אחר היודע מזה — מצאנו בשו״ת מנח״י (ח״ו
סי׳ קל״ט) דכתב למעשה באם שואלים אותו על מי
שנודע לו שעבר עבירה גדולה בנערותו:
א) אם מאז לא נשמע ממנו מאומה והוא עוסק בתורה אין
לגלות להשואל ,ואם לפי דעת הנשאל הוא שידוך הגון
יכול ליעץ לעשות השידוך,
ב) אם חטא כ״פ ,אם לא נתברר שעשה תשובה צריך לגלות
להשואל מזה.
ג) אם חטא כ״פ ועשה תשובה עדיין למיחש מבעי וצריך
לגלות להשואל ,אבל יכול לומר לו לעשות השידוך.

להשמיט עצמו מליעצו כלום.

חזינן מזה דכתב המנח״י דאפילו אם חטא בזה כמה פעמים
דנכון להשמיט ולא ליעץ כלום במקום דודאי לא יעשו
את השידוך ,כ״ש דאין לגלות דבר זה אם לא שאלו אותו.
ולכאורה כ״ז מדובר כנ״ל דלעולם לא יכירו בזה ,דאל״ב הוי
זה פגם גדול ,וצריך להודיע.
כו .והנה המגיה שם חשב לחלק בין גניבת דעת הגוי דהוי רק
מדברי סופרים לבין גונב דעת ישראל דהוי דאורייתא.
ולא ידעתי איך אפשר להכניס בדברי החרדים ההפך ממה
דכתב להדיא ,דבב׳ המקומות כתב דגניבת דעת הוא בין
בישראל ובין בנכרי ,מוכח דאין זה החילוק.

כז .ולולי דמסתפינא הייתי מפרש דגניבת דעת במידי דממונא
הוא בזה דהקונה קיבל דבר דאין בו מום ואין בו
משום גזל ,אבל בעצם רצונו ודעתו היה על דבר יותר טוב ממה
דהוא קבל ,ודוקא בגלל דאין בזה מום וגזילה א״א להחזיר א״ז,
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גניבת דעת בשידוכין

בדבר שאינו ,ועבור זה לבו של הלוקח נמשך אליו על
אופן שאינו אמיתי — זהו גופא חשיב גניבת הלב בדבר
שבממון™.
הרנן מזה דכל שעושה במקח וממכר כדי ליפות
הסחורה ומחמת כן יקפצו לקוחות ויקנו,
וקליטת עין זו היא למעשה אחיזת עינים שאין זה
השיווי האמיתי של החפץ דאין זה אלא יפוי חיצוני
אפילו אם הקונה משלם את השוויות האמיתי של
החפץ ,הוי זה גניבת דעת דאורייתא .ולפי״ז גדר גניבת
".דעת דאורייתא תלוי לפי השתדלותו למשוך את השני
לקנות אצלו.

ע״פ הנ״ל מיושב החרדים ומוכן שפיר הקה״י
והחרדים מביא (פרק כ״ט) דוגמאות של גניבת רעת
דאורייתא וז״ל "..כגון אין מפרכסין כלים
ישנים כדי שיראו כחדשים ואין נופחין את הקרביים כדי
שיראו שמנים ורחבים ולא שורין את הבשר במים לפי
שמלבן והכחוש נראה שמן ,מותר לברור את הגריסין
אבל לא על פי המגורה שאינו אלא כגונב את העין
שידמה ללוקח שהכל הוא ברור" .ויש לדייק דבכל
הדברים עשה השתדלות להטעות את השני לחשוב דיש
בזה מה שאין בו דאפילו אם הוא ישלים השרויות אמיתי
יש בזה משום גניבת דעת דאורייתא.

לב] ולפי זה נראה ליישב הסתירה בחרדים ,דבפרק
מ״ז דכתב דגניבת דעת אינו אלא דרבנן לא
מיירי דעשה השתדלות להטעות את השני אלא דמיירי
דהשני טעה בדבר דהוא היה צריך לגלות לו ,אבל לא
דהוא טרח להטעותו.

ואם כנים אנחנו בזה אתי שפיר היטב דברי הקה״י
דמביא החרדים דגניבת דעת הוי דרבנן ,דבנידון
דירן לא מיירי בחתן שעשה טצדקי ופעולות למשוך
את עין הכלה אליו ,אלא דהגניבת דעת היה בזה
דהוא לא גילה דבר דלא עלה על דעתה לברר ,דכיון
דהוי חסרון דידיה דבר דמקפידים עליו הוה ליה
לגלות ומה דלא גילה הוי גניבת דעת ,אבל כיון דהוא
לא השתדל למשוך אותה אליו אין זה אלא איסור

שעז

דרבנן ,ובמקום הצורך כגון להינשא מותר לא להודיעו
מומו ,ודו״ק.

ענף ז
מביא מורא דכ״ב (ט״ז א׳)
דמותר לומר על מי שאינו קרונו שהוא קרונו
לג] טלם אכלה לדבר אודיע מה שדן בספר תתן אמת
ליעקב (פ "ה סי׳ ל״ח) .הגה איתא בב״ב (ט״ז
א׳) "דרש רבא מאי דכתיב (איוב פכ״ט) ..ולב אלמנה
ארנין ..דכל היכא דהוה אלמנה דלא הוו נסבי לה הוה
אזיל שדי שמיה עילווה והוו אתו נסבי לה" ,ופרש״י
(ד״ה שדי) ב׳ פירושים בזה :א׳ שאומר שהיא קרובתו
ב׳ מדבר בה להשיאנה ,והיד רמ״ה (אות ר׳) נקט -
כפירוש א׳ וכתב "ש״מ דכל כי האי גוונא מעליותא
היא" ,חזינן דיש מצוה לשקר בכי האי גוונא עבור
שידוכין.

מעשה כנ״ל עם הח״ח
ומצא התתן אמת ליעקב בספר "הצדיק ר׳ שלמה"
(עמ׳ י״ט) מעשה עם החפץ חיים — שפעם קרה
ששידכו יתומה עם בחור בן תורה והשדכן אמר לבחור
שהיתומה היא קרובה של החפץ חיים ובא הבחור ושאל
את החפץ חיים אם זה אמת ,והשיבו שכן .וכאשר שאלו
בני הבית אח״כ הייתכן — הרי אין היא קרובה שלנו
השיב הח״ח ואמר דבאופן זה כדי לשדך יתומה ,דאם
הכל תלוי אם היא קרובה שלנו או לא ,יכולים לסמוך
על זה שכל ישראל קרובים זה לזה ,ושו״ט סיפור הנ״ל
ביתר פרטים בספר ״מאיר עיני ישראל״ (חלק ב׳ — כרך
א׳ עם׳  ,)90עי״ש.

ולענין דינא מביא התתן אמת ליעקב שם דכן פסק
הגרי״י פישר זצ״ל להתיר לשנות בכה״ג לא רק
לאלמנה אלא גם לכל מי שמתקשה במציאת זווגו ולבו
נשבר בקרבו.

והנה בשלמא התירו לומר שקר דמצאנו דמותר לשנות
מפני השלום ועוד דשייך לסמוך בזה דכל ישראל

---------------------------------------------------------הרחבת המשנה —------------------------------------------------------ -ולכן הוא צריך להשאר עם מה דקיבל ,וזה גופא הגנבה שבזה,
ועייז בזה.

בח .אא״ב יודע הלוקח מראש דכ״ז הוי כדבר הנראה שמותר
מדיז מחילה והגרמ״מ קארפ).
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קרובין זה לזה אבל לענין גניבת דעת ואונאה בשידוכין
• הדבר צריך תלמוד להיכן אזל איסורן.

הדבר• מלכיאל מבאר הענק כשמלה
ואינה ה׳ לידי שו״ת דברי מלכיאל (ח"ו סי׳ ל״ב)
ושם השואל כתב להשיג על שיטת הדברי
מלכיאל (ח״ג סי׳ צ׳) דס״ל דחייבין לגלות פסולי יחוס.
ודעת השואל דאונאה ביוחסין אינה אונאה ,ואם
הבחורה אמרה להבחור שהיא ממשפחה מיוחסת
פלונית ונתברר שהוא שקר אינה אונאה .וחילו דידיה
הוא מהסוגיא דב״ב הנ״ל דכתב רש״י בפי׳ א׳ ,ורכן
דעת היד רמה ,דמותר לומר שאלמנה היא קרובתו כדי
שתינשא.

אמנם ענה לו הדברי מלכיאל ,דאין הדין כמותו ,כי
ודאי יש ביוחסים משום אונאה ,ואין ראיתו
ראיה .והענק הוא דבאמת מיוחס מיקרי — שאבותיו היו
גדולי הדור וכדומה ,אבל כשיש במשפחתו איזה צדיק
או גדול לא מיקרי עי״ז מיוחס כי יחוס אבות פועל על
הבנים שיצטיינו במדות טובות וכדומה אבל לא שארי
קרובי המשפחה.

ישראל

והנה איוב לא אמר שהוא אחד מאבות האלמנה שהרי
זה היה שקר גלוי ורק אמר שיש לו עמה איזה
קרבת משפחה ,וזה יהי׳ לה לתועלת מצד עשרו וכבודו.
ולפי״ז כשאומרת שהיא בת או נכדת פלוני המפורסם
לשבח — והוא שקר — בודאי הוי אונאה ואסור לעשות
כן ורק לומר שפלוני עשיר קרובה והעשיר הלז מסכים,
ע״ז יש לדון שמותר ,וגם דהא באמת כולנו בני אב אחד
נחנו ,ואין זה שקר כ"כ כיון שהעשיר הלז מתרצה לנהוג
עמה מנהג קרוב ולתמכה בעת הצורך ,עד כאן תוכן
תשובת הדברי מלכיאל להשואל.
נמצינו למדים מכל זה דיש ב׳ מעלות ביחוס:
א .מעלות האב דיכול לעבור לבן.
ב .בגלל הקורבה ביניהם יעזור העשיר או הצדיק
להזווג בעת הצורך.

וממילא מבואר ררק מותר לאחד דאינו קרוב לומר על
אלמנה וכדומה ,דהם קרוביו ,בכוונה שיסמוך
עליו הצד השני בעת הצורך בגלל דהוא עשיר או צדיק,
אבל לומר על אחר דאינו מיוחם ,דהוא מיוחס דזה ענין
ירושת מעלות אבותיו — זה ודאי שקר — וגם יש בזה
משום מקח טעות בקידושין.
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משנת

גניבת דעת בשידוכין

ישראל

שקט

דינים העולים
סוג מומין דחייבין לגלות
א.

אותך״״מומין המבוארים בשו״^אכהפ״ז סי׳ קנ״ד) דכופיץ הבעל לגרש ,אסור להעלימן
ולהסתירם ,כי מומין אלו אין האשה יכולה לסובלם מבעלה (קנה נשם ,אוח נו).

ב.

בשאר מומין שאין כופין לגרש ,אם דרך העולם להקפיד עליהם ג״כ אסור להסתירם ,שהרי
גם באופן זה פטור מבטל השידוך אף אחר עשיית התנאים — מקנס (קנה נשם ,שם) ,אמנם
צריך לחשוב היטב אם המום מפריע מאוד ,דלפעמים לא ראוי להקפיד על מום קל שיגרום
לביטול השידוך ובושה לצד השני (ע״פ החלקח יעקג ,סוף הרחה״מ כג).

מומין שאין דוב בגי אדם מקפידים עליהם
ג.

מום שאין רוב בני אדם מקפידים עליו אינו מחוייב לגלות (קנה כשם ,שם) ,אבל לבטל התנאים
בטענה שהוא מן המיעוט שמקפיד ,הוי ספק אם מותר ,ואי תפס כדי קנסו לא מפקינן מיניה
(רדנ״ז ,שם).

ד.

חסרונות שאין דרך העולם להקפיד עליהם אינו מחויב לגלותם ,ואדרבה חיובא רמיא עליה
לא לגלותם ,כדי להקדים עצמו לדבר מצוה לישא אשה (קנה נשם ,שם).

מום העומד להתגלות

ה.

אם יש מום שהצד השני לא יודע ממנו והוא עומד להתגלות ,כגון שמום זה ידוע להרבה
אנשים במקום זה ,וכשיתגלה הדבר יתביישו בו ,חייבים לגלות ,אבל אם הלך למקום שלא
עומד הדבר להתגלות ,אין חייבין להודיע (ע״ס אמרי יושר ,אוח עז).

הרופאים פוכרים שהוא יכול להוליד

ו.

י״א דאם יש ספק על אחד הצדדים האם יכולים להוליד ,אם הרופאים סבורים שיכול
להוליד אין חיוב לגלות ספק זה (קה״י אוח א) ,וי״א דלכתחילה צריך לגלות ,אבל אם לא
שייך למצוא שידוך וכגון שהוא איש עני ,מותר להסתיר (דנרי מלכיאל ,אוח ג).

יש מומין דאין צורך לגלות מיד
ז.

במומין שחייבין להודיע אין צריך לגלות מיד ,שיש הרבה דברים שאם ישמעו מהם בתחילה
לא ירצו להתענין אבל אח״כ יתרצו ,ובמקרים כאלו די לגלות לקראת הסוף (לשון חיים נשם
הגה״צ ר׳ שמואל הומינר זצ״ל ,הרמה״מ כ) ,אמנם יש מומין דלא מהני לגלות קרוב לסוף ותמיד
מקפידים עליהם ,ולכן בכל מקרה יש לעשות שאלת חכם (הרחה״מ שס).

ח.

אם יש בגילוי מום זה גילוי חטאו ,אסור לגלות מיד דאין לאדם לגלות חטאו אלא לצורך
גדול ,וגם כשיגלה צריך שאלת חכם מה לגלות (אג״מ ,הרחה״מ שם).
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ישראל

׳"יסוד איפור דגניכת דעת

ט.

י״א דגניבת דעת הוי אסור משום גזל (הריטב״א ,אות בז) וי״א דאינו אלא דרבנן (שמ״ק ,ב״ח,
שם) וי״א דבמידי דממון הוי דאורייתא ,אבל שאר גניבת דעת הוי מדברי סופרים (יראים ,שם).

ידוכין הוי כמו דבר שבממון
י.

כיון ששידוכין הוי כמו דבר שבממון ,ויש שיטות בראשונים דגניבת דעת דאורייתא ,צריך
להחמיר להודיע המומין דרוב העולם מקפידים עליהם (הגרמ״מ קארפ שלינו״א ע״ס הגרי״ש אלישיב
שלינו״א ,אוח בז).

ברים שאין בהם פגם גדול
וי״א דבדברים דאין בהם משום איסור או פגם גדול ,בל שלא עשו טצדקי להטעות בזה,
אלא דהצד השני מעצמו חשב שהכל בסדר ,אין בזה אלא גניבת דעת דרבנן ,ובמקום צורך
כגון במקום מצוה להתחתן ,מותר להסתיר (ביאור דברי הקה״י ,אות לא).

שמוטל על הצד השגי לדרוש
יב.

כל דבר העולה על דעת רוב בני אדם לברר בשידוכין ,ואין בזה איסור לא מן התורה ולא
מדברי סופרים (הרחה״מ יג) ,כגון גוי הבא על בת ישראל דהולד כשר לבא בקהל ,כיון דמוטל
על הצד השני לדרוש ולחקור היחוס ,אין חייבין לגלות (ע״ס קה״י אוח א מכח סוגיא דיבמות ודברי
מלכיאל ,אוח יא והרמה״מ יד) ,י״א דבחור אינו חייב לגלות לבחורה ,כי אשה פחות מקפידה,
אבל בחורה תמיד צריכה לגלות לבחור (אמרי יושר ,אוח טו ,יס ,ברם סתימת הפוסקים משמע
דלא שנא (שם).

יג.

במקרה כנ״ל כשנודע לפני שנישאת ,אחרי התנאים ,מותר לבטל השידוך ,ואין בזה חרם
וקנס דסו״ס היתה צריכה להודיע דבר זה (ע״פ דברי קנה בשם אוח בז).

אומר שהוא קרובו או שהוא מיוחם

יד.

מותר לומר על אלמנה וכל מי שמתקשה במציאת זווגו ולבו נשבר בקרבו — דהוא קרובו,
אפילו אם אין זה קרובו ,כל שיש בזה תועלת למצוא שידוך הגון (הגרי״י פישר צז״ל ,אות לג),
ואין בזה משום גניבת דעת ,דכוונתו לומר בזה — כיון שהוא עשיר או איש צדיק — יכול
הצד השני לסמוך עליו בשעת הצורך (דברי מלכיאל ,שם) ,אבל אסור לומר על אחד שאינו
מיוחס — שהוא מיוחס ,דזה שקר ,ויש בזה משום מקח טעות בקידושין (דברי מלכיאל ,שם).

ספק בא בקהל ה׳ דהתירו חכמים
טו.

י״א באחד דהוי ספק "לא יבא בקהל ה׳" ומצאו הרבנים היתר לאיסורו בדוחק קצת ,אין
בזה לא משום מקח טעות ולא משום גניבת דעת ,ואע״פ דבמקח וממכר שייך בזה מקח
טעות וגניבת דעת ,שאני שידוכין משאר מקח וממכר (קה״י ,אוח א) וי״א דאין בזה מקח טעות
אפילו במקח וממכר ,דכיון דהתירו לו חכמים הרי זה היתר לכל מילי (דברי מלכיאל ,אוח ג).
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משנת

גניבת דעת בשידוכין

ישראל

שפא

טז.

כ״ז נאמר למי שסומך על היתרים במקום ספק ,אבל מי שהוא מהמדקדקים במצוות קלות
כחמורות ,ומחמירין על עצמן אפילו במקום דהקילו להם חכמים — צריך לגלות להם ספקו
— ואם לאו הוי קרוב למקח טעות (ע״פ דברי מלכיאל ,אוח ה; דעש מורה ,הרשה״מ ד) ,ומותר לבטל
התנאים בלי חרם וקנס ,כיון שידוע קודם השידוך דהם מהמיעוט המקפיד ,ומטעם זה היה
להודיע להם קודם (ע״ס קנה בשס ,אוש .)0

יז.

אם יש ספק פסול ביוחסין דהתירו לו חכמים ז״ל ,אבל רק בדוחק גדול ,זה מספיק להתיר
הספק למי שיודע בו ומיקל ,אבל אין להסתיר כלל מום זה מהצד השני ,ומי שמייעץ לעשות
שידוך זה בלי להודיע ,עובר על לפני עור לא תתן מכשול (אמרי יושר וכה״ג כו״ע יודו לו ,אוש יז
והרחה״ה מי).

ספק מחפה דהתירו משום הפסד ממון

יה.

בספק טריפות דהתירו משום הפסד ממון ,נוהגין לא להודיע לקונים ,ואדרבה מוכרים הבשר
בחזקת כשר (שו״ח דברי משה וחוט שני ,הרסה״מ ד) ,ודלא כפ״ת בשם החת״ס (פוסקים שם) ,אבל
צריך לגלות למי שמדקדק לא לסמוך על קולות של היתר דיעבד ,דבשבילו זה הוי קרוב
למק ח טעות (דע״ש שם).

פנס ביחוס מלפני כמה דורות
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יט .אם סבתא של הכלה ילדה את אבי הכלה כשהייתה פנויה שיש בזה פגם דאם אביה זינתה,
מותר לבטל השידוך לאחר התנאים ואין ע״ז קנס ,אבל אינו מוכח שחייבין לגלות דבר זה
מראש (וצ״ע אס זה דומיא לנידון הקה״י באות א או דזה דומיא לנידון האמרי יושר באוש יז) ,אבל אם החתן
הוא כהן ולא נבדקה למי נבעלה ,כיון שיש ספק אולי נבעלה לפסול לה ,צריך לגלות לו,
ואע״פ שיש רוב דנבעלה לכשר ,יכול החתן לומר שאינו רוצה להיכנס בספק זה (ע״פ הדברי
-■!;j׳■!

מלכיאל ,הרחה״מ טז).

כ.

אם אבי הבתולה היה אסופי שנמצא בשוק ולא נודע למי הוא ,ואין איש הזוכר בבירור איך
נודע להם שהוא מזרע ישראל ,מותר לבטל השידוך ,שהרי עיקר הטעם שמכשירים אותו
הוא משום שהרוב הם כשרים ,הרי זה פגם ,וגם ידוע אומד דעת בנ״א שמקפידים על כגון
זה והוי מום (דברי מלכיאל ,שם) ,ונראה דצריך לגלות דבר זה קודם (ע״פ האמרי יושר ,אוש יז).

כא .באופנים שבסעי׳ י״ט־כ׳ צריך לברר שבאמת לא ידעו מזה קודם ,כי יש להסתפק איך באמת
לא ידעו מזה ,כיון שבדרך כלל הוא מום גלוי או שקל לגלות ,ויתכן איפוא שבאמת ידעו
מזה קודם ואפשר לדונו כמחילה (דברי מלכיאל ,שם).

מום הפוסל כהן מקבורה
כב .דבר שנחשב מום שפוסל כהן לעבודה שאינו נראה בעיני רוב בני אדם כשונה מאוד ,אינו
נחשב למום בשידוכין (שוו״י ,הרשה״מ כג).
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אשה שאינה יכולה להריח

כג.

מום שרוב העולם מקפיד עליו אע״פ שאינו מום בכהנים ,נחשב למום בשידוכין ,לכן אם
נמצא באשה מום שאינה יכולה להריח ,כיון שהיא צריכה להתעסק בתבשיליץ ובטעימתן,
בנקיון הבית וכיוצא בזה ,ועל ידי חסרון החוש לא תרגיש בסרחונן ועישונן ודאי למום
יחשב ,אבל בבעל אין סברא לומר דהוי מום (חוו״י ,שס).

חוש שמיעה חלש
כד .אם חוש השמיעה של אחד הצדדים נחלש וצריך לדבר עמו בקול ואינו שומע עד שצועקים
אליו הוי מום ,דרוב בנ״א מקפידים ע״ז (דברי מלכיאל ,שם).

חשש שהחולי ישוב
כה .היה בה חולי ויש לחוש שתשוב לחוליה ,לא מהני מה שנתרפאה ,וכן אם החתן או הכלה
נשתטו במשך איזה זמן ,ונתרפאו ,יכול השני לבטל השידוך אם נודע לו אחרי התנאים,
מפני שחולי זה מצוי לחזור במשך הזמן ,וביחוד בנשים בעת לידתן ,ובאנשים כשיזדמן
להם צער גדול רח״ל (דברי מלכיאל ,שס).

כו.

י״א שחייב להודיע מראש שהיה חולי כזה (קנה בשם ,סוף הרחה״מ שס) ,אבל אינו מוכח,
דהחלקת מחוקק מסתפק אם יכול לבטל השידוך מטעם שמא יחזור החולי ,והב״ש ס״ל
דאין לחוש שמא יחזור ,וצריך שאלת חכם דהכל לסי הענין (הרחה״כג שם).
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מום גדול שלעולם לא יכירו כו
כז.
>

מום גדול דרוב העולם מקפידים עליו ,אבל לעולם לא יכירו בזה ,כגון נערה שנבעלה ולא
נודע הדבר וכעת עומדת להינשא ,מחויבת הנערה לספר לחתן על כך ,ואם לא סיפרה לו
— אין לכתובתה ערך ,ואסור לחיות ביחד בלי כתובה (עין יצחק וקובן משובות ,הרחה״מ כה) .ועוד
יש בזה משום רמאות וגניבת דעת (קובץ תשובות ואבן ישראל ,הרחה״מ שם) ,אמנם אם המשדך יודע
שגם לחתן יש מום גדול ג״כ ,כגון שלקה פעם בעצביו ,אולי מותר לרמות אחד את השני,
וצריך שאלת חכם (אבן ישראל ,הרחה״מ שם).

קידש ואח״ב מצא מום
כח .כל שנחשב מום מפני שרוב בני אדם מקפידים עליו ,אם כבר קדש ואח״כ מצא ,צריך לתת
לה גט מספק דאולי הקידושין הוו קידושין (רב פעלים ,שם).

כני נדה

*

כט .אחד שבא להתייעץ אם לעשות שידוך עם בעל תשובה הגון שלומד בישיבה ברצינות או
בעלת תשובה הגונה שלמדה בבית יעקב — עלינו להגיד לו הלכה זו של פגם ,אבל הרשות
נתונה לומר — כי אם לא יחוש לזה יתכן שמאד יצליחו (שבט הלוי ,אות יט>.
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משנת
ל.

לגניבת דעת בשידוכין

ישראל

כ״ז לענין לייעץ אבל לגלות בעצמו לצד השני — אין חיוב (אוח כ) ,ודלא כמשמעות המנחת
יצחק (אוח כא).

עבר עבירה גדולה בנערות
לא.

נערה שנבעלה לפני האירוסין ,וכבר התחתנה ולא נודע לבעלה מכ״ז ,מי שיודע מזה חייב
לגלות לבעלה ,כדי לאסרושי מאיסורא ,כיון שהוא חי עם אשתו בלי כתובה (עין יצחק ,הרחה״מ
כה) ,וכ״ש שחייב להודיע לפני הנישואין (הגרי״ש אלישיב ,הרחה״מ שם).

לב .בחור שעשה עבירה חמורה בצעירותו שלעולם לא יכירו בה ,נראה שאם יודע בעצמו
^17,ועשה תשובה אינו חייב להודיע לכלתו ,וצ״ע (הרחה״מ כה).

לג.

נשאל על בחור ויודע בו שעבר עבירה גדולה בנערות — אם הדבר עומד להתגלות — נראה
שצריך להודיע ,וצריך שאלת חכם (הרחה״מ שס).

לד.

נשאל על בחור ויודע בו שעבר עבירה גדולה בנערות — ולעולם לא יכירו בה — הדין
כך:
א .אם מאז לא נשמע ממנו מאומה והוא עוסק בתורה — אין לגלות להשואל ,ואם לפי
דעת הנשאל הוא שידוך הגון ,יכול ליעץ לעשות השידוך (מנח״י ,הרחה״מ שם).

ב .אם חטא כמה פעמים ,אם לא נתברר שעשה תשובה — צריך לגלות להשואל מזה (שם).
ג .אם חטא כמה פעמים ועשה תשובה — עדיין למיחש בעי וצריך לגלות להשואל ,אבל
יכול לומר לו לעשות השידוך (שם).
ד .אם יודע שכשיגלה הדבר בודאי לא יעשה השידוך ,נכון להשמיט עצמו מליעצו כלום
(שם).

לח.

אם לא נשאל מאחרים אודות הבחור הנ״ל — אין לגלות דבר זה מעצמו ,אפילו אם לא נודע
בבירור שעשה תשובה — כל שנראה לו שאולי עשה תשובה (הרמה״מ שם).
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שפג

הגאון הרב יהודא סילמן שליט״א

אב"ד בבית דינו של הגר״ג קרליץ שליט״א

שאלות שכיחות בענייני תשלומי וועד הבית

חוכץתענימט:

א | שאלות שכיחות בענייני תשלומי
וועד הבית

ב | פסקי דינים  -איסור גניבת דעת -

שיעור שנמסר ביום העיון בבית מדרשינו  -כט תשרי תשע״ב

—- --------- -- -------- -

א .האם תשלום ועד הבית צריך להתחלק לפי שטח הדירה או מם׳ חדרים או מם׳ נפשות?
תשובה :בשכונות החרדיות נהוג לחלק לפי יחידות דיור ,אבל מנהג זה הוא רק בשכונות בעלות אופי חרדי,

C

ג | דירה שהושכרה עם מזגן ונודע שאינו
פועל

אבל בשכונות מעורבות ,המנהג הוא לפי שטח הרצפה.

L

כיצד מחלקים את הגביה לבנות חומה לעיר
כשרע בסי־ קסג סעיף ג ,מובאת מחלוקת כיצד גובים מבני העיר לצורך בניית החומה ,יש אומרים שגובים

לפי קירוב הבתים לחומה ,משום שככל שהבית סמוך יותר לחומה יש סיכון יותר גבוה משודדים ,ויש

בית הוראה לענייני ממונות
"נתיבות חיים"

אומרים שגובים לפי ממון ,כיון שהחומה נועדה לשמור על הרכוש ,וככל שיש יותר רכוש הנאה מהחומה

שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

גיולה יותר ,ולאחר מכן לפי קירוב לחומה .בבית יוסף מבאר שהמחלוקת תלויה בשני לשונות בגט׳ ב״ב דף

בית ההוראה מיועד לבירור ענינים
הקשורים לדיני ממונות ,ניתן להתייעץ
עם חברי בית הדין "נתיבות חיים"
בענייני ממונות ,וכן ניתן לקבל
סיוע בעריכת חוזים צוואות וכדו׳
ללא צורך בקביעת תור .ניתן לקבל
תשובות גם באידיש ,באנגלית ובצרפתית.
בית ההוראה פתוח בימים א  -ה בין
השעות 13:40-15:30
וביום ו' עם הגר״נ נוסבוים בין השעות

ז ע״ב אם גובים לפי ממון או לפי קירוב בתים ,הרי״ף והרמב״ם פוסקים כלשון אחרון שגובים לפי קירוב

בתים ,והר"י מיגש והרא״ש סוברים שאין מחלוקת בין שני הלשונות אלא גובים לפי שניהם .לדעת הרמב״ם
שיש מחלוקת בגט׳ יש להבין במה נחלקו ,שהרי לכאורה שתי הסברות נכונות ,שזה שיש לו יותר כסף
לשמור מרוויח יותר מהחומה ,וזה שקרוב יותר לחומה הוא בסיכון יותר גדול אם לא תהיה חומה .החזון

איש בב״ב סי׳ ד אות יט מבאר שגם עני זקוק לחומה ואין הוצאות החומה מתרבות בגלל שיש עשירים

בעיר ,ואפילו אם היו כולם עניים היו בונים חומה .אמנם ,הסבר זה אינו עולה יפה על פי מה שנפסק בשו״ע
שם ,כמה דברים שמחלקים לפי ממון ,אף שאפילו עניים היו מוכנים לשלם על הוצאה זו.
אלא ההסבר הוא שכל שיעורים אלו אינם בנויים על חשבון מדוקדק ,אלא על פי מה שמסתבר יותר .שהרי
מצאנו בשרץ דברים שגובים מחצה לפי ממון ומחצה לפי נפשות ,אבל לא מצאנו שיהיה  70%לפי ממון
ו 30%-לפי נפשות ,הרי שחז״ל קבעו על פי דרך חלוקה פשוטה שהיא הקרובה ביותר לצדק ,אבל לא חייבו
לחשבן את מידת ההנאה המדויקת של כל אחד .ולכן גם לעניין חומה המחלוקת היא לפי מה ראוי יותר
לקבוע את החלוקה.

»המשרבעמ׳4

הרב יוסף פליישמן שליט״א

פסקי דינים  -איסור גניבת דעת  -חלק א*
 .1בנוסף לאיסור לגנוב ממון של אדם אחר ישנו איסור לגנוב את דעתו ,כלומר להציג לחבר מצג שאינו

11:00-13:00

ניתן לפנות בשעות אלו גם בטלפון:
02-502-3637

או כל היום בפקס02-502-3655 :

דוא״לbeisdin@neto.net.il :
כמו״כ ניתן לקבוע תור לדיונים בביה״ד
"נתיבות חיים"
בפל׳052-7642-346 :

נכון ,שעלול לגרום לקבלת טובת הנאה כלשהי .הגמרא’ מביאה מספר דוגמאות שיש בהן איסור גניבת

(בין השעות  6:30-8:00בערב)

דעת ,כגון :הנותן לגוי בשר חתוך וגיד הנשה עדיין נמצא בתוכו ואומר לגוי שהוציא ממנו את גיד הנשה

הדיונים נערכים בשפות עברית ,אנגלית
ההרכבים בבית הדין הם
ואידיש.
בראשות הדיינים דלהלן:

ומחמת כן הגוי יכיר לו טובה .2המפציר בחבירו להתארח אצלו והוא איננו מתכוון באמת לארח אותו ,אלא
יודע שחב־רו יסרב להתארח .5המפציר בחבירו לקבל ממנו מתנה ויודע שחבירו יסרב .הפותח חבית יין
 1חולין דף צד ע״א.
 2ז״ל רש״י שם ד׳יה משום דגונב דעתו "דעובד כוכבים כסבור שישראל זה אוהבו מאוד שתקנה וטרח בה ליטול
גידה ...והוא לא נטלה ונמצא מחזיק לו טובה חנם" .במקרה שהנותן אומר במפורש שהוציא את הגיד אסור לכל
הדעות ,אבל אס אינו אומר במפורש נחלקו הראשונים שם ,עיין בתוספות חולין דף צד ע״ב ד״ה אמר אביי ובפסקי
הרא״ש פ״ז סי' יח.
« ז"ל רשי׳י ד״ה לא יסרהב "לא יפציר בו הואיל ויודע שלא יעשה ,משום דגונב דעתו להחזיק לו טובה בחנם ,כסבור
שמן הלב מסרהב לו כן" .בעלונים הבאים נבאר מתי אפשר להזמין אנשים ,כשידוע שלא יגיעו.

»המשך בעמוד הבא

יום א׳

הגאון הרב יצחק שובקס שליט״א
יום ב׳

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט״א
יום ג׳

הגאון הרב יוסף פליישמן שליט״א
(ניתן להזמין דיונים גם באנגלית)
יום ד׳

ר׳ אורי אפרים ז״ל ב״ר יוסף יצחק פרלמן יבלחט״א
נלב״ע יב טבת ,ת.נ.צ.ב.ה.

ר
*

ןגאון הרב אברהם דרברמדיקר שליט״א
יוסח׳
הגאון הרב יעקב פרבשטיין שליט״א

בפני אורח ונראה כאילו פותח במיוחד לכבודו ,בשעה שהאמת היתה שהיה צריך

חלק מפוסקי זמנינו’ .ויש ראשונים הסוברים שהאיסור הוא מדרבנך־ואפיל?־

לפתוח את החבית לצורך אחר .4בכל אלו ,סיבת האיסור היא שמטעה את חבירו

אם מרמה יהודי .10יש מהאחרונים שכתבו שאף אם עצם האיסור הוא מן

לחשוב שעושים לו טובה גדולה ויכיר טובה על כך.

התורה ,מכל מקום יש מקרים שהאיסור הוא רק מדרבנן וכדלהלן :יש סוברים

 .2מדוגמאות אלו ניתן ללמוד על מקרה השכיח בזמנינו ,אדם שהוצרך לנסוע

שהאיסור מן התורה הוא רק אם מרמה במקח וממכר ,אבל במתנה האיסור הוא

לעיר אחרת ,שבדרך כלל לא מזדמן לו להגיע לעיר זו ,ובמקרה שכינו מחתן

מדרבנן .11ויש סוברים שהאיסור מן התורה הוא רק אם המטעה הרויח כסף מן

בעיר זאת ,כך שהזדמן לו להגיע לחתונה מבלי שיצטרך לנסוע במיוחד .אם

לא היה נוסע במיוחד לחתונה ,עליו לגלות לשכן שבמקרה הזדמן לאותה עיר.
זאת משום שסביר שהשכן לא יעלה בדעתו שהגיע לעיר למטרה אחרת ויחשוב
שטרח להגיע במיוחד .אבל אם החתונה מתקיימת במקום ששכיח שיצטרך

להגיע לשם מחמת סיבות אחרות ,5או שהחתונה מתקיימת במדינה אחרת,

שהשכן אמור להבין מעצמו שלא הגיע במיוחד לחתונה ,אינו חייב לומר לו .וכן
אם לא היה טורח כלל להגיע לחתונה ,ובמקרה הוא גם היה חולה ,אסור לו לומר

שלא הגיע לחתונה מחמת מחלתו ,בעוד שגם אם היה בריא לא היה מגיע.6
ו  .3נחלקו הראשונים~אם איסור גניבת דעת הוא מן התורה או׳מדרבנךלדעתהב
(הראשונים האיסור הוא מן התורה ,7ואפילו אם מרמה גוי' ,וכן פסקו למעשה

 4ז״ל רש״י ד״ה ולא יפתח לו "לא יפתחנה לאורח הבא לו ,מפני שגונב לבו להחזיק לו
טובה חינם ,כסבור זה הפסד גדול הפסיד על ידי ,שהרי תישאר חבית זו חסרה" .והיינו
שיין בחבית פתוחה מתקלקל במהירות ,והאורח חושב שהמארח הסכים להפסיד את כל
החבית ,כדי לכבד אותו ביין מחבית מלאה וסגורה ,ובאמת לא הפסיד בלום ,כיון שיש לו
קונה העומד לקנות ממנו את כל שאר היין.
 5כן כתב בספר הערות מהגרי"ש־אלישיב־שליט״א חולין דף צד־ע״א שאדם שגר
בירושלים ונמצא באקראי בבני ברק ,מותר לו להיכנס לחתונה שלא היה נוסע אליה
במיוחד ,מבלי לגלות לבעל השמחה שהגיע לבני ברק בגלל סיבה אחרת ,כיון שמצוי
שאנשים מירושלים מגיעים לבני ברק מפעם לפעם ,ובעל השמחה אמור להבין מעצמו,
__________ ______ _
שייתכן שהוא נמצא בבני ברק באקראי.
 6טעם האיסור הוא ,שבכל מעשה שאדם עושה מצד שתי סיבות וסיבה אחת היא
העיקרית ,אסור לו לומר את הסיבה האחרת ,כאילו היא העיקרית .בדומה לדין המבואר
בהערה  4שאסור להראות שפותח את החבית לכבוד האורח ,בעוד שפותח עבור סיבה
אחרת .וכן מצינו לעניין איסור שקר ,שאם אומרים סיבה שאינה עיקרית ,הרי זה שקר,
ואם כן כל שכן במקום שההוא יכיר טובה שיש בזה איסור גניבת דעת .עיין בגני יבמות
דף סה ע״ב שמצווה לשנות מפני השלום והראיה מהפסוק (שמואלא פרק טז פסוק ב)
"ויאמר שמואל איך אלך (למשוח את דוד למלך) ושמע שאול והרגני ויאמר ה' עגלת
בקר תקח בידך ואמרת לזבח לה' באתי" ומסביר המהרש״א בחידושי אגדות שם ,שאף
שבאמת הלך לזבוח קרבן ,מכל מקום ,כיון שהמטרה העיקרית היתה למשוח את דוד,
אסור לשקר ולומר מטרה אחרת ,אם לא מפני השלום( וכן מובא בספר ברכי נפשי פרשת
תולדות סיפור .מהגרי"ש אלישיב שליט״א .שאחד ממקורביו הזמין אותו לאירוסין,
׳הגרי״ש לא תכנן להיענות להזמנה .ביום האירוסין חלה הגרי׳יש ורצו משפחתו לומר
לבעל השמחה שהוא חולה ואינו יכול להשתתף ,והגרי״ש מחה בהם שלא יאמרו כן ,כיון
־——————— -------־־־ ------־—*■t
שבכל אןפן לא קיק ,קןלך ך־

 7כן כתבךבחידושי הריטב"א חולין דף צד ע״א ד״ה כדאמר שמואל בשם מקצת בעלי
התוספות ,ספר יראים מצוק קכד (בדפוס ישן -מצוה רנה) וסמ״ג לאוין קנה ,שהאיסור
הוא מן התורה ונלמד מהפסוק (ויקרא יט יא) "לא תגנובו" .וז״ל היראים" :גונב דעת
הבריות במידי דממון הוי בכלל ממון ועובר על לא תגנובו .כדתניא בתוספתא (ב״ק פ״ז
הלכה ג) ומייתי לה בחולין בגיד הנשה ג׳ גנבים הן :הראשון שבכולם גונב דעת הבריות,
והמרבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ,מסרב בו לאכול ויודע בו שאינו אוכל .ואין
לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן ,שהרי מצינו שנענש אבשלום עליו בסוטה
פ״א (דף ט ע״ב) תנן לפי שגנב ג' גניבות לב אביו ולב בית דין ולב כל ישראל נתקעו בו
ג' שבטים ".המבי״ט חיבר ספר קרית ספר לפרש כל דין אם הוא מן התורה או מדרבנן,
ושם בהלכות מכירה פרק יח כתב גם כן שהאיסור הוא מן התורה ,אולם לא כתב מקור
האיסור .גם הפרישה בסי' רכח סק״ה סובר שאיסור גניבת דעת הוא מן התורה ,על כל
פנים במקח וממכר.
 8ז״ל היראים שם" :וחמור גונב דעת מגונב ממון ונפשות שהרי התירה תורה בעובדי
כוכבים ,גונב נפשות דכתיב גונב נפש מאחיו מבני ישראל ולא מבני עובדי כוכבים ,ממון,
אמרינן בב״ק בשור שנגח את הפרה ראה ויתר גוים התיר ממונן של כנענים לישראל ,וגונב
דעת אפילו של עובדי כוכבים אסור ,שלא מצינו שהתירה תורה בעובדי כוכבים .ואף על
גב דכתיב לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו (וגוי אינו בכלל 'עמיתו') לא
קאי (המלה 'בעמיתו') אתגנובו ,שהרי טעם ניגון מפסיקו (יש אתנחתא בתיבת 'תגנובו׳
ואתנחתא הוא טעם מפסיק) ומצינו פסוקי טעמים מן התורה כדאמרינן בנדרים פרק אין
בין המודר הנאה (דף לז ע״ב) ושום שכל אלו פסוקי הטעמים .ואמר שמואל בפרק גיד

הנשה אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים .ושמואל במידי דממון
נדיח" .חלק מדברי היראים מובאים אף בחידושי הריטב״א ובסמ״ג שם .ומוכח שסברו
שאף גניבת דעתו של גוי אסורה מן התורה ,שהרי הוצרכו לומר שהמילה 'בעמיתו׳ בתורה
אינה חוזרת על 'לא תגנובו' ,ולכאורה לפי דבריהם נצטרך לומר שאף גניבת ממון של גוי
אסורה מן התורה ,שהרי 'בעמיתו' אינו חוזר על איסור גניבה .וכן כתב המהרש״ל בים של
שלמה חולין פ״ז סי' יח .וכן כתב הגר״ח מוואלאזין בספר חוט המשולש סי׳ יז (עמוד )56
להסביר דעת הרמב״ם שסובר שגניבת ממון מגוי אסורה מן התורה .אמנם היראים עצמו
כתב שגניבת ממון של גוי מותרת ,ולומד כן מפסוק "ראה ויתר גוים" ,ואולי סובר שהטעם
המפסיק (האתנחתא) בא ללמד רק על מקצת מה׳לא תגנובו' ,שגניבת דעת אסורה בגוי,
אבל גניבת ממון מותרת .ויש לעיין בדעת היראים שסובר שגניבת דעת חמורה מגניבת
ממון ולכך אסורה אף בגוי ,ואף על פי כן סובר שגניבת דעת אסורה מן התורה רק אס
יש בה ריווח ממון .ואפשר שסובר שחומר גניבת דעת הוא מצד השקר ולא מצד הגזל,
אלא שאם משקר מתוך חימוד ממון ,הנאת הממון גוררת את האדם להשתקע בעבירה,
ולכן היא חמורה יותר .בדומה למה שכתב רבינו יונה בשערי תשובה שער ג אות קפד
"אמרו רבותינו ז״ל אסור לגנוב דעת הבריות .והנה החטא הזה חמור אצל חכמי ישראל
יותר מגזל יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה ונתחייבנו על גדרי האמת כי הוא מיסודי
הנפש" .יש לציין שבספר משנת ישראל עמוד שעה דייק מלשון השערי תשובה "חמור
אצל חכמי ישראל" שגניבת דעת אסורה רק מדרבנן ,אבל אין הראיה מוכרחת ואפשר
לפרש דבריו שחכמי ישראל פירשו בתורה שגניבת דעת חמורה יותר.
^^!סיקרטדןמנץבחורחשהיתה בעולה ורצתה
 Fהגרי״ש
להסתיר עובדא זו מהחתן ,ומביא דברי הקרית ספר שגניבת דעת אסורה מן התורהI .
! אמנם ,בספר קהלות יעקב פסק שהאיסור מדרבנן ,עיין בהערה הבאה.
 10הסמ״ק במצוק סב באיסור גניבת־־ממון כותב "ויש גניבה אחרת שאסרדרוכמיול
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כגון גניבת הדעת אסור ,ואפילו דעתו של עכו"ם אסור" .גקהב״ח בסי' רכח סק״ו כותב
שהאיסור הוא מדרבנן וז״ל" :אבל הכא דגורם דמחזיק לו טובה בחינם אסור מדרבנן".
הב"ח לא הביא את היראים ,הסמ״ג והריטב״א שהובאו בהערה  ,7ומסתמא לא ראה את
דבריהם .בספר חרדים לכאורה סותר את עצמו ,בפרק כס סעיף כ כשהוא מונה איסורים
דאורייתא הוא כותב "אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעות הגוי ,ואפילו בדברים"
ומביא הוכחת היראים מאבשלום ,וכן מביא דוגמאות" :היה יודע שיש בממכרו מום
יודיעו ללוקח ,אין מפרכסין כלים ישנים כדי שיראו כחדשים ...אין מוכרין בשר נבילה
בכלל שחוטה אף על פי שהנבלה אצלו כשחוטה ...לא יסרב בו לאכול כשיודע שאינו אוכל
וכן כל כיוצא בו" .ואילו בפרק מז סעיף לח כשהוא מונה לאוין דרבנן מונה שוב איסור
זה "אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו עובד כוכבים" .בספר קהילות יעקב יבמות סי' לח
פסק שהאיסור הוא מדרבנן על פי דברי החרדים בפרק מז ,וקשה שהרי בפרק כט כותב
החרדים שהאיסור הוא מן התורה .ובספר משנת ישראל עמוד שעז מסביר שגניבת דעת
באמצעות שקר אסורה מן התורה ,אבל הסתרת מידע אסורה רק מדרבנן ,אבל קשה
שהחרדים עצמו כותב באחת הדוגמאות שאסור מן התורה שחייבים לגלות את המומין.
 11כן כתב בספר 'קובץ' על הרמב״ם (מודפס עם הרמב״ם בסוף הספר) הלכות דעות
פ״ב ת"ו וז״ל" :ונראה דאפילו לפי הסוברים דמן התורה היינו דווקא במכירה כגון שמוכר
לו נבילה במקום שחוטה ,דכיון דיהיב ממון ומטעהו שפיר מקרי גניבה ,ויש לכללו תחת
סוג גניבת ממון ,אבל גבי מתנה דגם כן אסרינן גניבת דעת ודאי דאינו אלא מדרבנן".
אמנם ,החרדים (שהובא בהערה הקודמת) מביא באחת הדוגמאות שאסור מן התורה
שלא להפציר באורח שיאכל אצלו ,אף שאין בזה איסור רק מצד שהאורח יכיר טובה
בחינם .גם היראים (שהובא בהערה  )8מזכיר דוגמאות אלו ,ואינו מסייג שדברים אלו
אסורים רק מדרבנן .ובספר ׳קובץ׳ לא הביא כמקור שהאיסור הוא מן התורה רק את
הריטב״א (שהובא בהערה  ,)8והריטב״א אינו מזכיר את כל הדוגמאות שיש איסור מצד
הכרת הטוב ,אבל אין הכרח שהריטב״א יחלוק על היראים| ונראה שיסוד חידושו של

ה׳קובץ׳ הוא על פי הדעה שמובאת בחידושי הרשב״א חולין דף צד ע״א שאין איסור
גניבת דעת בגוי רק במכר ולא במתנה ,וכדי להסביר את החילוק בין מכר למתנה לעניין
גוי ,חידש ה׳קובץ' שבמכר אסור מן התורה ולכן אסור גם בגוי ,אבל במתנה שאסור רק
מדרבנן ,מותר בגוי ,ולפי זה אין הכרח לחלק בין מכר למתנה רק לפי דעה זו .עוד מדייק
ה׳קובץ׳ מלשון הרמב״ם שם ,שאין איסור גניבת דעת במתנה בגוי ,שלעניין מכר כתב
שאסור למכור לנכרי ,ולעניין הפצרה באורח כתב "לא יסרהב בחבירו" ,ומלשון ׳חבירו׳
משמע שבא למעט גוי מאיסור זה .אמנם יש ליישב ראייתו ,שלכך כתב הרמב״ם ׳חבירו',
כיון שהזכיר גם איסור פתיחת חבית (עיין הערה  )4ואדם שאינו חבר אמור להבין מעצמו
שלא פתחו את החבית לכבודו .וכן המהרש״ל בים של שלמה חולין פ״ז סי׳ יט מפרש

»המשך בעמוד הבא
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האדם שהוטעה ,11ויש סוברים שהאיסור מן התורה הוא רק אם משקר או עושה

הפוסקים' .1איסור זה קיים גם במקרים שאין איסור אונאת ממון ,וכגון שהפגם

פעולות המסעות ,אבל הסתרת מידע אסורה רק מדרבנן“.

אינו מוריד מהערך ,18או שמכר במחיר זול’ ,1וכן אף אס אין דין 'מקח טעות' ,וכגון

 .4בכלל איסור גניבת דעת מוטלת חובה על כל אדם שמוכר חפץ ויודע שיש בו

שלא נהוג לבטל מקח במקרה כזה .20ואפילו אם נתן מתנה שיש בה פגם שאינו

פגם 14שאינו מצוי“ ,לגלות לקונה את הפגם .ואם לא גילה מיוזמתו ,גם אם לא

עתיד להתגלות ,חייב לגלות ,כדי שלא יכירו לו טובה יותר מהמגיע לו.21

אמר שאין פגם“ ,עבר על איסור גניבת דעת ,שהוא איסור מן התורה לדעת רוב

 .5גניבת דעת מותרת בלימוד התורה .22כגון :לשאול שאלה מחכם ולהציג כאילו

שהרמב"ם אוסר גניבת דעת בגוי אפילו במתנה ,וה׳קובץ׳ בעצמו מזכיר את המהרש״ל
ותמה עליו .וה׳קובץ׳ מסיים שלדינא כל גניבת דעת אסורה בגוי והרמב״ם כתב ׳חבירו׳ רק
בגלל שציטט לשון הגמרא .ואין הכרע בדבריו אם חזר בו מדיוקו בלשון הרמב״ם ואסור
גם גניבת דעת במתנה בגוי ,על כל פנים מדרבנן ,או שלא כתב כן רק מפני הצנזור.
 12כן כתב השו״ע הרב בהלכות אונאה וגניבת דעת סעיף יא "אסור להטעותו (גוי) בין
בשווי המקח בין בחשבון ...וכן כל מרמה שבעולם אסורה במקח וממכר אפילו לנכרי כגון
אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח אף על פי שהוא נכרי שהרי זה מטעהו וגונב דעתו
אם אינו מודיעו והרי זה כגונב ממנו ממון ואסור מן התורה" .ובסעיף יב כתב "ואפילו לגנוב
דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד לנכרי אסור מדברי סופרים ,כגון למכור לו בשר נבילה
קת שחוטה ,ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אפילו במילה אחת של שפת חלקות
 . 1/בחזקת
’* ^‘־שיו דרידר
גניבת דעת או במעשה שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה אסור מפני שמחזיקין לו
או
/1Q/
טובה בחינם" .ומשמע מדבריו שלא רק לגבי גוי יש חילוק אם מפסידו ממון ,אם לאו ,אלא
אף לגבי יהודי ,שהרי כתב באיסור גניבת דעת דרבנן "ואף לגנוב דעת הבריות" ,משמע
שאותו איסור דרבנן קיים לגבי כל הבריות ,הרי שאם אין הפסד ממון האיסור הוא רק
מדרבנן .ונראה שהשו״ע הרב סובר שאיסור גניבת דעת בתורה בא לחדש שלא רק גניבה
להוציא ממון מיד השני בכוח אסור ,אלא אף אם מוציא ממון במרמה ,וכאילו בהסכמת
השני ,אסור .אבל באמת כל גניבת דעת בתורה היא בעצם גניבת ממון .וכמו שכתב גם
בהלכות גזילה סעיף ד שאם מטעה את הגוי בחשבון הרי זה כאילו גנב ממנו את החפץ
שקנה ,כיון שהגוי לא הסכים לתת את החפץ אלא על דעת שיקבל תשלום מלא .אמנם,
כפי שכתבנו בהערה הקודמת מהיראים והחרדים משמע שיש איסור מן התורה אף
בדברים שהאיסור הוא מצד הכרת הטוב .ואפילו לפי מה שכתב בחידושי הרשב״א (הובא
בהערה הקודמת) שהאיסור למכור נבילה במקום שחוטה לגוי הוא רק במכר ולא במתנה,
אפשר לפרש שבמכר אסור אפילו אם מוכר בזול ,ולא רק במקום שיש הפסד ממון,
בדומה למה שכתב הפרישה בסי׳ רכח סק״ה על דברי הטור שמדובר לגבי גוי ,והסכים
אתו בספר דברי חמודות ,כמו שהובא לקמן הערה  .19וממילא יוצא שלא מצינו מקור
לחלק בין אם המתאנה מפסיד ממון או אינו מפסיד .אמנם אם נדחה את הדיוק שדייקנו
בדברי הרב ונאמר שהתכוון לחלק כן רק אצל גוי יוצא שהרב הלך בדרך הב״ח בסי' רכח
סק״ז ,אלא שהב״ח מתיר לגמרי חנופה בגוי והרב אוסר.
 13כן כתב בספר קהילות יעקב יבמות סי׳ מד (לט) וז״ל "אפשר דאיסור זה דגניבת
דעת (היינו כשאינו מרמה בפירוש ,אלא שאינו מגלה את החסרונות) אינו אלא מדרבנן”,
ומביא מקור לחילוק זה מספר חרדים פרק מז (עיין הערה  .)10ועל פי חידוש זה התיר
הקהילות יעקב לבחור העומד בשידוכים שלא לגלות מום שיש בו ,באופן שאם יגלה
יתקשה מאוד למצוא שידוך .ונרחיב בנושא זה בעז״ה בעלון הבא.
 14כן כתב הרמב״ם בהלכות מכירה פרק יח ה״א וז״ל" :אסור לרמות בני אדם במקח
וממכר או לגנוב את דעתם ...היה יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח" .וכן פסקו הטור
והשו״ע בסי' רכח סעיף ו.
 15שאם מצוי שמוכרים חפץ שיש בו פגם כזה מבלי לעורר את תשומת לב הקונה על
כך ,הקונה צריך להעלות בדעתו שאולי יש פגם זה ולשאול את המוכר .כגון אם מוכר
דירה והיה בעבר פיצוץ בצנרת ותוקן ,אין המוכר חייב לספר לקונה ,כיון שבהרבה דירות
היו פיצוצים בצנרת בעבר ואף מוכד לא מספר את זה .וכפי שהדין הוא בכל גניבת דעת,
שאם השני היה אמיר לחשוב מעצמו על אפשרות זו ,אין איסור ,וכמבואר בחולין דף צד
ע״ב לעניין אדם שסבור שיצאו לקראתו כדי לכבדו" ,והא קא מטעינן ליה ,איהו הוא דקא
מטעי נפשיה" .ופירשו התוספות ד״ה אינהו "איבעי ליה לאסוקי אדעתיה שלא לקראתו
היו באים" .וכן נפסק בשו״ע סי׳ רכח סעיף ו "ואם הוא דבר דאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה...
אין צריך להודיעו" .ולכן גם פסק החפץ חיים בסוף הלכות רכילות ציור השני אות ו שאם
אדם יודע בחתן שאינו חכם בתורה אין לגלות למחותן "דאיהו דאפסיד אנפשיה דהיה לו
להוליכו אצל בעלי תורה שינסו את כח חכמתו וידיעתו".
 16כן מדויק בלשון הרמב״ם שהובא בהערה  .14ולכאורה ההסבר הוא על פי מה שכתב
בהלכות מכירה פרק טו ה״ו ומובא בשו״ע סי' רלב סעיף ז "כל הלוקח סתם אינו לוקח
אלא דבר השלם מכל מום" ,וממילא כל שלא גילה את המום ,הרי זה כאילו שיקר ואמר
שאין שום מום .לגבי שאר דברים שיש איסור גניבת דעת ,כגון לפתוח חבית יין בפני
אורח ,דעת רש״י בחולין דף צד ע״ב ד״ה אינהו שאין איסור רק אס משקר שפתח לכבוד

רכח "אבל בסתם אסור כיון שחבירו סבור שפתחו בשבילו" .ואפילו לדעת רבינו ששולח
ירך חתוך לגוי מבלי לגלות שלא הוציא את גיד הנשה ,אינו עושה איסור רק אם משקר
ואומר לו שהוציא את הגיד ,מכל מקום בשאר גניבת דעת מודה רבינו תם שיש איסור
אפילו אם אינו משקר ,שבגיד הנשה יש טעם מיוחד ,וכפי שכתב בחידושי הר״ן שם,
שגוי לא אמור לחשוב שהוציאו לו את הגיד ,כיון שאין לו איסור לאכול גיד הנשה ,ולכן
אין איסור אלא אם שיקר .ואפשר שאפילו רש״י שסובר שאין איסור אלא אם משקר ,אין
זה אלא בגניבת דעת שכל האיסור הוא מצד הכרת הטוב ,ולכן סובר רש״י שאין איסור
אם אינו אומר כלום ,אבל בגניבת דעת הנוגעת לממון מודה רש״י שיש איסור אפילו אם
אינו משקר.
 17דעת הפוסקים הסוברים שיש איסור מן התורה הובאו בהערה  .8אמנם ,בהערה 13
כתבנו שלדעת הקהילות יעקב אין איסור מן התורה אם שותק ולא מגלה ,אבל מדברי
הראשונים וספר חרדים לא משמע כן.
 18כן פסק החפץ חיים בהלכות רכילות פרק ט הלכה י ובבאר מים חיים שם ס״ק כו
שאפילו אס אין הבדל במחיר אסור .ולכן כתב שמותר להודיע לקונה שהמוכר מרמה אותו
ומוכר לו עם מום ,אף כשאין הבדל במחיר ,או שהמוכר מפתה את הקונה על סחורתו "כי
היא מין סחורה פלונית שמפורסמת בעולם למין חשוב והוא יודע שהוא שקר".
 19כן כתב בפרישה סי' רכח סק״ו ובסמ״ע סק״ז ,שהרי תרמית כזו שאין בה גזל ממון
דומה לשאר הדוגמאות שאין הפסד ממון ,אלא הכרת טוב בחינם וכדומה .אמנם ,הלבוש
כתב שהאיסור הוא אפילו אם האונאה פחות משתות ,וכן כתב בשו״ת הריב״ש סי' תג,
וניתן אולי לדייק שאם אין אונאה כלל מותר .אבל בספר דברי חמודות על פסקי הרא״ש
חולין פ״ז הלכה יח אות פ ,הסכים לדעת הסמ״ע ,וכתב שאף הלבוש מודה שאפילו אם
אין אונאה כלל אסור .ייתכן לומר ,שבמקרה זה שמוכר חפץ פגום במחיר זול ,עובר על
איסור גניבת דעת מצד שתי סיבות ,על שאינו מגלה את המום ומוכר דבר שיתכן שהקונה
לא היה מעוניין בו (וכמו שמצינו בגמ׳ ב״ב דף צב שיש אנשים הקונים רק שור המיועד
לחרישה ,שאף שהמחיר שווה לשור הראוי לשחיטה) ,ועל שמציג לקונה כאילו מוכר לו
בזול ועושה לו טובה והקונה לא ידע לעולם מהפגם ויכיר לו טובה בחינם.
 20יש מקרים שאנשים אינם דורשים ביטול מקח ,מצד הטרחא הכרוכה בכך ,אבל
לכתחילה הם מקפידים שלא לקבל סחורה כזו .וכן כתב בספר קהילות יעקב יבמות סי׳
לט (מד) וז״ל :״הנה בחו״מ סי' רכ״ח סעיף ו׳ מבואר דאסור לרמות בני אדם במקח וממכר
או לגנוב דעתם ,כגון אם יש מום במקח צריך להודיע ללוקח ,והיינו אפילו מום כזה שאינו
מבטל המקח ,דמכל מקום גניבת דעת איכא ,עיין שם בסמ״ע" .וכוונתו לסמ״ע שהבאנו
בהערה  19שהאיסור הוא אפילו כשאין הבדל במחיר .אמנם ,יש להשיב על הראיה,
שייתכן שאנשים יקפידו שלא לקבל חפץ פגום אפילו במחיר זול ,אבל מנלן שבמום קל
שאנשים לא מקפידים לבטל מקח ,אף על פי כן יהיה איסור לכתחילה.
 21כיון שהמקבל יכיר טובה לנותן יותר מאשר מגיע לו.
 22בתוספתא ב״ס פ"ז הלכה ג (הובא לעיל בהערה  )1איתא "שבעה גנבים הן הראשון
שבכולן גונב דעת הבריות ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אף על פי שנקרא
גנב ,זוכה לעצמו ,שנאמר (משלי י ל) לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו' ,סוף שנתמנה פרנס על
הציבור ומזכה את הרבים וזוכה לעצמו ומשלם על מה שבידו" .על פי דברי התוספתא
פסק השייך בסי' רצב ס״ק לה שמותר לתלמיד חכם להשתמש בספר שהופקד אצלו,
אפילו אם ברור לו שהמפקיד מקפיד שלא ישתמש בו ,וכתב שאף הרמ״א סובר כן .וכן
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פסק בביאור הגר"א שם ס״ק מו "אבל בידוע שמקפיד אסור ,מיהו במקום ביטול תורה
מותר בכל ענין" .ועיין בספתקסדי דוד על התוספתא כתב שהגירסא הנכונה בתוספתא
היא "המגנב (כלומר הגונב) מאחר חבר שלא היה רוצה ללמדו וזה היה חריף וגנב ממנו
בלא דעתו והולך זה ושונה פרקו ,אף על פי שנקרא גנב ,שהרי גנב מרבו בלא ידיעתו,
הזוהר
שהוא היה רוצה למנוע דבר ,שפיר קעביד").עוד מקור נוסף לדין זה הוא
הקד' סוף פרשת יתרו אות תקסו "לא תגנוב ,אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו
למיגנב דעתא דרכיה באורייתא ,או דעתא דחכם לאסתכלא ביה" .והיינו שיש אתנחתא
מתחת למילת 'תגנוב׳ בעשרת הדברות ,ומזה לומדים שיש יוצא מן הכלל ,והוא למיגנב
דעת רבו בתורה .בספר תתן אמת ליעקב פרק ה סי' פז מביא בשם פירוש זיו הזוהר
"דהיינו שגונב דעת רבו שילמוד עמו איזו שעה יותר מהזמן הקצוב לו" .ומביא גם בשם
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ספר שערי זהר שמפרש על פי זה את הגמ׳ חגיגה דף יג ע"א שרב יוסף ידע מעשה מרכבה
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האורח ,אבל אם אינו משקר ,אין איסור כיון שהצד השני אינו אמור להסיק מסקנות מבלי

וסבי דפומבדירנא (שהם רב יהודה ורב עינא כמבואר בסנהדרין דף יז ע״ב) ידעו מעשה

לשאול .ותוספות שם חולקים על רש״י וסוברים שכל דבר שהצד השני אינו אמור להבין
מעצמו שמרמים אותו ,יש איסור .וכן כתב בפסקי הרא״ש חולין פרק ז סי' יח "אבל בסתם
לא ,ואף על גב דלא אמר לו שבשבילו הוא פותחה איכא גניבת דעת" ,וכן פסק הטור בסי׳

בראשית ,והם ביקשו מרב יוסף ללמד אותם מעשה מרכבה ,ורב יוסף אמר להם שקודם
ילמדו אותו מעשה בראשית ,וכך עשו .וכשבקשו מרב יוסף ללמדם מעשה מרכבה אמר
להם שאסור .הרי שרב יוסף גנב דעתם כדי שילמדו אותו מעשה בראשית.
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השאלה היא למעשה ,אף שהמטרה היא לצורך לימוד התורה בלבד .25או לשלוח

דיווח שאינו מדויק’ .2או לשלוח לנדיב שני מתרימים פעם אחר פעם ,מבלי לגלות

שאלה בכתב לחכם ,ולחתום בשמו של אדם חשוב ,כדי שהחכם יואיל לטרוח

שהם מתרימים עבור אותה ישיבה ,כדי לקבל תרומה כפולה .50או להציג לנדיב

ולהשיב לו .24או להזיז את השעון אחורה כדי שהרב המוסר שיעור יחשוב שהוא

כאילו מתרימים עבור מטרה יותר חשובה‘ .5או להוסיף כרטיסי הגרלה שלא

עדיין יכול להמשיך את השיעור .25או שאומר לרב שלא הבין ,כדי שהרב יחזור

נמכרו או שנמכרו לאחר המועד שנקבע ,בתוך ההגרלה וכדומה .52אמנם ,במקרה

ויסביר לו ,אף שבאמת הבין ,אלא שהוא רוצה לחדד יותר .26וכן מותר להתחבאות

שעשיר אינו נותן צדקה לפי השיעור שהוא חייב לתת ,מותר לגנוב דעתו כדי

בחדרו של אדם גדול כדי ללמוד מהנהגתו ,או לשמוע שיעור שלא נותנים לו

להכריח אותו לתת כפי שחייב על פי הדין.55

להיכנס.27

 .6האמור בדין  5הוא לעניין גניבת דעת בלימוד עצמו ,אבל גניבת דעת כדי להשיג

אמצעים שדרכם יוכל ללמוד תורה ,אסורה בהחלט ,ועלול לפעמים להיות בה
איסור גניבת ממון ממש .כגון :שישיבה תדווח לתורמים כאילו לומדים בה יותר

תלמידים ,כדי לקבל מהם תרומות יותר גדולות .28או לדווח למשרד ממשלתי

 23בספר ונתן אמת ליעקב פ״ה סי׳ כח מביא בשם ספר בית יחזקאל ראיה לדין זה
מהירושלמי סנהדרין פ״ג ה״ט (אבל לא מצאתי את הראיה).
 24בספר תתן אמת ליעקב בהוספות לפ״ב סי׳ יב כתב ששאל שאלה זו להגרי״י פישר
והשיב לו שמותר ,אבל לא יכתוב במפורש שפלוני שולח ,מצד איסור שקר ,אלא יכתוב
השם בלבד ,כדי שישתמע שפלוני שולח .וצריך עיון על כך שמחמיר באיסור שקר יותר
מאשר מאיסור גניבת דעת .לכאורה ,אם התירו ׳גניבת דעת׳ משום לימוד התורה ,התירו
גם איסור שקר ,וכן מוכח ממה שהתירו (עיין בהערה הקודמת) לשקר ששואל שאלה
שנוגעת למעשה ,או לומר שלא הבין את השיעור .ואולי סובר הגרי״י פישר שגם במקרים
אלו אין לומר שקר מפורש ,אלא מלים שישתמעו כך ,אבל סובלים גם כוונה אחרת
שאיננה שקר .ולכאורה יש להביא ראיה לכך מיעקב אבינו ע״ה שגנב דעתו של יצחק
אביו כדי לקבל את הברכות ,ובהכרח לומר שבמקרה זה לא היה איסור גניבת דעת ,ואף
על פי כן מפרש רש״י (בראשית כז יט) שהמלים "אנכי עשו בכורך" לא היו שקר ,שכוונת
יעקב היתה אנכי המביא לך ועשו הוא הבכור ,הרי שגם במקרה שגניבת דעת מותרת,
מכל מקום אסור לומר שקר ברור .עוד אפשר ליישב דעת הגרי"’ פישר ,שלא החמיר רק
במקרה שניתן להשיג את המטרה מבלי לכתוב שקר מפורש ,אבל אם אי אפשר מבלי
לשקר ,מותר גס לשקר.
 25בספר תתן אמת ליעקב פי׳ה סי׳ פז מביא בשם פירוש זיו הזוהר שמפרש את הזוהר
הקד׳ שמובא בהערה " 22דהיינו שגונב דעת רבו שילמוד עמו איזו שעה יותר מהזמן
הקצוב לו" ,ומביא שם מספר בית רבי שכך נהג בעל התניא כשלמד עם בנו של המגיד
ממעזריטש ,שהיה מסבב את השעון אחורה ,כדי ללמוד עמו שעות נוספות.
 26בספר אוצר יד החיים אות תקט למד דין זה מהזוהר הקד׳ שמובא בהערה .22
 27כן כתב בזוהר הקד׳ שמובא בהערה " 22אי לאו דפסקא טעמא הוה אסיר אפילו
למגנב ...דעתא דחכם לאסתכלא ביה" .וכן מצינו בגמ' ברכות דף סב ע״א על רבי עקיבא
ובן עזאי ורב כהנא שהסתתרו במקומות שלא הרשו להם להיכנס ,בטענה ש״תורה היא
וללמוד אני צריך" ,אלא שבזוהר הקד׳ משמע ,שאם אינו מתכוון ללמוד תורה עובר על
איסור גניבה ,ובגמ' משמע שהאיסור הוא מצד עזות פנים .והטעם שכניסה זו מוגדרת
כגניבת דעת ,נראה לכאורה ,מצד שהחכם סבור שאין מי שרואה אותו ומחוסר ידיעתו
יוצא שהוא עושה מעשים צנועים בפני אדם אחר ,ולכן מוגדר מעשה זה בהסתרת מידע
והטעיה .בדומה לדין זה כתב בספר ממון כשר (דף  )105שמותר לתלמיד ליכנס לשיעור,
אפילו אם הוא לא מורשה ליכנס .ובספר תתן אמת ליעקב שם הביא בשם ספר זהרי
הש״ס שמסביר על פי היתר זה את הגמ׳ בסנהדרין דף יא ע״א שהיה תלמיד אחד שלא
הוזמן לישב לצורך עיבור השנה ,ונכנס ללא רשות ,ושמואל הקטן לקח את האשמה על
עצמו ,כדי שלא לבייש את התלמיד ,והצדיק את מעשיו בטענה "ללמוד הלכה עשיתי",
והיינו שלא עבר על איסור גניבת דעת בכך שנכנס ללא רשות ,כיון שהמטרתו היתה ללמוד
תורה( .יש להדגיש שכמובן הנהלת ישיבה יכולה לקבוע לטובת הכלל באיזה שיעור ילמד
כל בחור ,ואסור לבחורים לעשות אחרת על דעת עצמם).
 28פשוט שלא הותרה גניבה אלא בלימוד עצמו ,וכן נראה מהפוסקים שיובאו להלן
שאין להתיר שקר וגניבת דעת ,ואפילו לא גוזמאות כדי לקבל כסף לצורך הלימוד .בספר

תתן אמת ליעקב פ״ה סי׳ פד מביא בשם ספר דרך עץ החיים שהגרש״ז אויערבאך נשאל
אם מותר לישיבה להגזים בשבח הישיבה ,שלומדים בה גאונים ועילויים ,וכן במספר
תלמידים ,וסיפר להם שרבו הגאון ר׳ איסר זלמן מלצר סירב לחתום על מכתב תמיכה
לישיבה ,כיון שכתבו בו גוזמאות .ורק לאחר שהחתימו על המכתב עוד גדולים הסכים
להצטרף ,בטענה שלדעתו כבר חתמו תלמידי חכמים גדולים ממנו וחתימתו אינה
מוסיפה כלום .אבל לולא טעם זה סבר הגרא״ז מלצר שהיה אסור לחתום.
 29כן פסק בשו״ת אגרות משה חו״מ ח״ב סי' כט שאסור לישיבה לדווח לממשלה
על יותר תלמידים ממה שלומדים בה באמת ,אם הממשלה נותנת תקציב לפי מספר
התלמידים ,ובין האיסורים שיש בכך מונה האגרות משה איסור גניבת דעת ,וז״ל" :כל
שכן שאסור לשקר במספר התלמידים וכדומה ,שלבד שהוא איסור גזל הרי איכא בזה גם
איסורים הגדולים של אמירת שקרים וכזבים וגניבת דעת ,וגם חלול השם ובזיון התורה
ולומדיה .ואין בזה שום הוראת היתר בעולם .וכמו שהקב״ה שונא גזל בעולה כן הקדוש
ברוך הוא שונא בתמיכת התורה ולומדיה על ידי גזל .ואיכא בזה גם משום רודף את גדולי
התורה ותלמידיהם הנזהרים ביותר משמץ גזל וכדומה ".וכן פסק שם בסי׳ ל כשדן אם
מותר להשיג לפני מבחני הגמר את השאלות של המבחנים "שגם בשביל לימוד תורה
אסור לגנוב".
 30כן מביא בספר תתן אמת ליעקב פ״ה סי׳ פ על הגרש״ז אויערבאך שאסר לעשות כן,
מצד איסור גניבת דעת.
 31בספר צדקה ומשפט פ״ז הערה ה כתב שאסור לומר שמתרים עבור מטרה יותר
חשובה ,כיון שמשנה מצדקה שמיועד למטרה חשובה למטרה פחות חשובה .ומוסיף
שאפילו אם אומר מטרה שאיננה יותר חשובה באמת מכל מקום אסור ,משום משנה
מצדקה לצדקה .אבל בשו״ת שבט הלוי ח״ב סי׳ קיט מסתפק אס מותר לאדם המתרים
עבור תלמיד חכם הנמצא במצוקה לומר שהוא אוסף עבור הכנסת כלה .ודן באריכות אם
יש בכך חיסרון משנם משנה מצדקה לצדקה.
 32כן פסק בספר פתחי חושן ח״ד סרק טו הערה כב וטעמו שאם מכניסים עוד כרטיסים
מקטינים את הסיכוי של הקונים הראשונים .ואף אם המוסד לא התחייב למכור מספר
מסוים של כרטיסים בלבד ,עם כל זה דעת הקונים שיכניסו רק את כרטיסים שנמכרו.
אמנם ,בשו״ת אגרות משה או״ח ה״ד סי' עו דן להתיר לקנות כרטיסי הגרלה מכספי
מעשר ,בטענה שכיון שלא ידוע מראש כמה כרטיסים ימכרו ואת גובה הסיכוי לזכות,
הקונה אינו מתבסס על חישוב פיננסי ,אלא עיקר מטרתו היא תמיכה במוסד וההגרלה
היא תמריץ בלבד .ולפי דבריו לא מסתבר שיהיה בזה איסור גניבת דעת ,כיון שלא
פוגעים במטרה העיקרית לתרום לצדקה .ולמעשה נראה לכאורה שהשאלה מהי המטרה
העיקרית של קונה הכרטיס תלויה בסכום ששולם על הכרטיס וכן בערך של הזכייה
בהגרלה.
 33כמו שמצינו שמותר לאדם לבקש מחתנו ללמוד עם בנו ולהבטיח לשלם לו ,ובסוף
לא לשלם ,אם היה מוטל על חתנו ללמוד עם בנו ולא היה עושה כן ,כמו שמביא במרדכי
סנהדרין סי׳ תשד בשם מהר״ם ונפסק ברמ״א חו״מ סי׳ פא סעיף א .וכן מצינו עוד
דוגמאות בשו״ע חו״מ סי׳ רסד סעיף ז ,ומהגמ' יבמות דף קו ע״א לעניין חליצה נראה
שמותר לעשות כן לכתחילה וכן כתב בסידור רבי יעקב עמדין הלכות מילה דין ז שאם
המוהל מסרב למול ילד שאין בידי ההורים כסף לשלם לו ,מבטיחים לו תשלום ולא
משלמים .ואפילו אם אחד מרמה את השני כדי שיעשה מצווה מן המובחר ,אין איסור
גניבת דעת כמו שהוכיח בספר תתן אמת ליעקב פ"ה סי׳ צג והסכים הגרי״י פישר לדבריו.
אמנם ,צריך עיון אם מותר לגבאי צדקה לעשות כן ,כשמטרתו אינה לזכות את הגביר
במצוות צדקה ,אלא כדי לקבל תרומה והוא עושה כן בדרך ערמה.
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כיצד לחלק הוצאות כדי שיוכלו לאכול בשר

פד שאם העשיר קונה יותר בשר מהעני ,יש לקבוע על פי כמות הבשר שקונים.

מצאנו דוגמא בפוסקים ,שאף אם ההנאה של העשירים בהוצאה היא יותר גדולה

אמנם ,בשו״ת הרשב״א אינו׳מפורש שהעניים והעשירים אוכלים אותה כמות

מההנאה של העניים ,מכל מקום משתתפים בשווה .בשו״ת הרשב״א ח״א סי׳

בשר ,אלא שכולם מוכרחים לאכול בשר ,ובפשטות כוונתו שאם כולם מוכרחים

אלף צא כתב שאם צריך להוציא הוצאות שוחד כדי שיוכלו לאכול בשר ,יש

לאותה הוצאה ,מחלקים את ההוצאות בין כולם.

לשלם לפי נפשות ולא לפי ממון ,כיון שהעניים והעשירים זקוקים לבשר במידה

בחלוקה לפי נפשות ,האם לוקחים בחשבון את הנשים והקטנים

שווה .ובפתחי תשובה סי׳ קסג סק״ו מביא בשם שו״ת כנסת יחזקאל חו״מ סי׳

עוד יש לדון ,בחלוקה לפי נפשות ,האם מחשיבים כל משפחה ליחידה אחת ,או

»המשך בעמוד הבא

שלוקחים בחשבון את מספר בני הבית ,כולל הנשים והקטנים.

מהותי בין החוק לבין פסיקה של בית המשפט ,אלא הבדל טכני ,שהחוק חודר

בשו״ת חתם סופר חו״מ סי' קסז (וכעין זה בסי’ קנט) כתב וז״ל" :ונפשות היינו

לתודעת הציבור יותר מהר מאשר פסיקה של בית משפט וממילא משפיע יותר

כל בעל בית עם כל בני ביתו ,אנשים ונשים וטף הסמוכים עליו נפש אחד יחשב".

על המנהג .אבל לאחר שהתקבל המנהג אין הבדל אם מקורו מהחוק או מפסיקת

אמנם ,יש מקום לומר שהחתם סופר לא פסק כן ,אלא לעניין הוצאות בניית

בית המשפט.

בית הכנסת ,שהחיוב מוטל רק על הגברים .אך נראה החתם סופר לא נאמרו

המנהג בזמנינו ברוב השכונות החרדיות לחלק לפי יחידות דיור ,אך יש להדגיש

דוקא בבניית בית כנסת ,כיון שהחתם סופר למד שיש לחלק בבית הכנסת גם

שמנהג זה הוא רק בשכונות בעלות אופי חרדי ,אבל בשכונות מעורבות ,המנהג

לפי נפשות מהגמ׳ ,משמע שמפרש את המונח בגמ' שמחלקים לפי נפשות,

הוא לפי שטח הרצפה.

שפירושו לפי בתי אב .גם בשו״ת כנסת יחזקאל חו״מ סי׳ פד פסק שלפי נפשות

ב.

היינו לפי בעלי בתים .ועיין גם בספר מקור חיים (לבעל החוות יאיר) על שו״ע

או״ח סי׳ נג סעיף כג שמחייב לשלם לצורך שליח ציבור גם עבור הבנים הגדולים
שחייבים במצוות .החזון איש בב״ב סי׳ ד אות יט כותב שנפשות היינו לפי בעלי

בתים ואין מחשבים את הנשים והבנים ,ומדייק כן מהרמב״ם ,אמנם ,הוא מציין,
שהנימוקי יוסף בב״ב דף ה ע״א כותב במפורש שמשלמים לפי מספר הנפשות

שבבית .וכן משמע גם בתרומת הדשן סי׳ שמה כהנימוקי יוסף שכתב שם וז״ל:

"וכל מה שמחשבין לפי הנפשות נראה דאנשים ונשים וטף שוים בדבר ,דלכולהו

אית להו סכנת נפשות .ואף על גב דאמרינן פרק אין מעמידין (ע״ז דף כה ע״ב)
אשה כלי זיינה עליה ופי׳ האשירי שם משום דהאשה אומללה ושפלה ואינה בת

מריבה אין מתקנאים בה ואין הורגין אותה ,רש״י לא פי׳ כן אלא פירש דכלי זיינה
עליה לפי שמאנסין אותה לזנות ולכך בטוחה היא מן ההריגה .ולפי זה בתרי גווני
היא בסכנה חרא משום ערוה וחרא משום סכנת נפשות דאיכא צנועות דמסרי

נפשייהו ...ובטף נמי הסכנה ברורה שמא יחטפום כדי להעבירם לדתם" .אמנם
יש מקום לבעל דין לחלוק ולטעון שנשים הכוונה לאלמנה או גרושה בעלת בית,

וטף הכוונה לילד יתום ,אבל לעולם משלמים לפי משפחות ,אבל פירוש זה דחוק

ביותר ,ובפשטות נראה מדבריו שמשלמים לפי מספר בני הבית ולא לפי משפחות
וכדעת הנימוק ,יוסף .ולמעשה נראה שיש לדון שאלה זו כספיקא דדינא.

צירפו שתי דירות לדירה אחת .האם יש לשלם ועד הבית כדייר
אחד או כשני דיירים ,והאם יש הבדל אם הקבלן צירף אותם או
הדייר?
תשובה :כל דרך חלוקה אינה מבוססת על שימוש ,בין לפי נפשות ובין לפי ממון.

שהרי אם היו מחייבים לפי נפשות היה הדייר בקומה רביעית חייב לשלם על
הנקיון פי ארבע מאשר הדייר בקומה ראשונה ,ועל המעלית היה הדייר בקומה

רביעית חייב לשלם הרבה יותר מפי ארבע ,שהרי דייר בקומה רביעית משתמש

תמיד עם המעלית ,מה שאין כן הדייר בקומה ראשונה מעדיף בדרך כלל לעלות
במדרגות מאשר להמתין למעלית .וכיון שנהגו שלא לחלק לפי השימוש ,בהכרח
שהשתתפו על דעת לחלוק לפי שיטה מסוימת .וכיון שהקובע הוא על דעת מה

השתתפו והמנהג הוא לחלק לפי יחידות דיור ,לכן ,אם הקבלן צירף את הדירות
לפני שמכר את שאר הדירות ,יש לשלם לפי יחידת דיור אחת ,ואם צירפו אותם

לאחר ששאר הדירות נמכרו ,שאז השתתפו על דעת שישלמו כשתי דירות ,יש
לשלם כשתי דירות .ואין בעלי דירה זו יכול לטעון שהוא משתמש פחות ,כיון
שגרים בדירה משפחה אחת בלבד ,שאם כן הדייר בקומה ראשונה גם כן ישלם

פחות .וכשם שניתן לחייב את הדייר בקומה ראשונה לשלם כמו כולם ,ניתן גס

לחייב בעלי דירה זו לשלם פי שנים.

עוד כתב בשו״ת חתם סופר שם שאין מחלקים לפי נפשות אלא את ההוצאה

ג.

המינימאלית ,כיון שלעניים מספיק בית כנסת מינימאלי ,אבל את ההוצאות

תשובה :בעל דירה כזו בעצם מעלה את השימוש של הדיירים ברכוש המשותף,

לפאר את בית הכנסת מטילים על העשירים בלבד.

שהרי אינו דומה שימוש של משפחה אחת לשימוש של שתי משפחות .אמנם,

דירה אחת שחולקה לשתי יחידות דיור ,כמה יש לשלם עליה?

על פי האמור ,כיצד יש לחלק את דמי וועד הבית

אינו דומה יחידה שמתגוררת בה משפחת שלימה ליחידה שמתגורר בה זוג צעיר.

אם היינו רוצים לחלק את ההוצאות לפי ההלכה ,היינו צריכים להפריד בין סוגי

לכן נראה לקבוע שאם הוסיף יחידה של שני חדרים ,שראוי למגורים למשפחה,

ההוצאות המרכיבים את דמי וועד הבית .התשלום עבור נקיון חדר המדרגות

יש לשלם על דירה שלימה נוספת ,ואם הוסיף דירת חדר או חדר וחצי ,יש להוסיף

והרכוש המשותף ,אינו מיועד כדי לשמר את ערכו של הבניין ,אלא להנאת

כמו חצי דירה וישלם על שניהם ביחד חלק  1.5ביחס לשאר הדיירים.

המשתמשים ,ואם כן היה מן הראוי לחלק לפי מספר הנפשות .וכן גם הוצאות

ד.

תאורה ומעלית יש לחלק לפי נפשות .וכאמור על העניים ניתן להטיל רק הוצאות
מינימאליות ,אבל הוצאות מעבר לכך ניתן להטיל רק על העשירים.
החלק השני הוא החלק המיועד לשימור הבנין או להעלאת ערכו ,כגון זיפות הגג,

סיוד וריצוף החצר ,אם השכנים החליטו על כך .חיוב זה יש לחלק לפי ממון ,היינו
לפי ערך הדירה ,כיון שהוצאות אלו מעלות את ערך הדירה .כשמחשבים את ערך

הדירה ,לא ניתן לחשב לפי שטח הרצפה ,כיון שמ״ר בדירה רגילה שווה הרבה
יותר מאשר מ״ר במחסן ,אלא יש לחשב ערך הדירה לפי הערכת שמאי.
המנהג מתבסס במידה מסוימת על חוקי המדינה .החוק במדינה הוא‘ שיש לשלם
לפי שטח הרצפה ,והפרשנות המשפטית המקובלת היא שגינה שאינה מרוצפת

מחסן או חניה שהפכו אותם לדירה .האם דירה זו חייבת בתשלום
ועד הבית?

תשובה :אם דיירי דירה זו משתמשים עם המעלית וחדר המדרגות ,יש לשלם
כמו כל דירה אחרת .אבל על פי רוב דיירי דירה כזו מנותקים מרוב השימושים

של הרכוש המשותף ,וכן לא ניתן לומר לגביהם שעל דעת כן השתתפו ,שהרי
הדירות לא היו קיימות כשהשתתפו ,לכן יש לשלם לפי החלק היחסי שהם נהנים

מהשירותים של וועד הבית.

ה.

דייר שסתם את הכניסה לדירתו מחדר המדרגות ופתח לעצמו
כניסה פרטית מגינתו ,האם חייב בתשלום ועד בית בכל הקשור

לא נלקחת בחשבון .אך יש להדגיש שהחוק בארץ ישראל אינו מחייב מדין ׳דינא

דמלכותא דינא׳ ,ואינו מחייב אלא אם המנהג השתנה בעקבותיו .ישנם מספר
הסברים בדסרי הראשונים על ׳דינא דמלכותא דינא׳ ולפי כל ההסברים יוצא
שבמלכות ישראל שלא על פי סנהדרין ואורים ותומים בארץ ישראל לא נאמר

הכלל ש׳דינא דמלכותא דינא׳ .2היות שהחוק מחייב רק מצד המנהג ,אין הבדל
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 2יש שלוש שיטות בראשונים על טעם הדין ש׳דינא דמלכותא דינא’ .הר״ן בנדרים דף
רח ע״א כותב" :וכתבו בתוספות דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא,
מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם א□ לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ ,אבל
במלכי ישראל לא לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפין בה" .השיטה מקובצת כותב

ש׳דינא רמלכותא דינא׳ הוא בדוקא במלך גוי ולא במלך ישראל .רש״י בגיטין דף ט ע״ב
ד״ה חוץ כותב שבני נח נצטוו על הדינים ,וכן כתבו האור זרוע והתוספות רי״ד .ואם כן רק
הגויים שנצטוו לחוקק חוקים ,נאמר בהם ’דינא דמלכותא דינא' ,ולא ביהודים שיש להם
חוקים מהר סיני.
ואף שבשו״ע חו׳׳מ סי' שסט סעיף ו נפסק שאומרים ׳דינא דמלכותא דינא׳ בין במלך
ישראל ובין במלך גוי .נראה כוונת השו״ע למלך ישראל על פי אורים ותומים וסמכותו היא
על פי פרשת המלך ,שאינו מסתבר שהשו״ע חולק על כל הראשונים שפירשו טעמים
שאינם שייכים במלך ישראל בארץ ישראל .ואף שאין דין מלך ישראל בזמן הזה ,מכל
מקום מצינו בשו״ע (חו'׳מ סי' שמ סעיף ה) גם הלכות הנוגעים לעבד עברי שלא שייך
בזמן הזה שאין היובל נוהג .וכן כתב בשדה חמד שהשו״ע מזכיר גם הלכות שאינם נוהגים
בזמן הזה.

»המשך בעמוד הבא

לנקיון ותחזוקת חדר המדרגות?
תשובה :כיון שמוטל עליו חיוב מצד שעל דעת כן השתתפו ,אינו יכול להיפטר
מחיוב זה באמצעות הכניסה הפרטית ובכך להגדיל את חלקם של שאר הדיירים.
אמנם ,אם באמצעות ההפרדה הוא חוסך כסף לחשמל של המעלית יש לנכות

לו חלק זה .אבל על מה שחוסך בבלאי של המעלית ובכך שאינו מלכלך את חדר

המדרגות אין לנכות לו כיון שהשינוי אינו מורגש.

 .1האם ניתן להתנתק מצנרת ביוב ישנה של הבנין ,או מהסקה
מרכזית?
תשובה :בשוי׳ע חו״מ סי' קעו נפסק ששותף אינו יכול לחלוק מהשותפות שלא

מדעת השותפים .ובפרט בדבר שעל דעת כן השתתפו שיחלקו בהוצאות ,ואם

יא.

לפעמים גובים גבייה חד-פעמית עבור תיקון יקר שיש לעשות
בבניין ,האם על השוכר להשתתף בזה או על המשכיר? ואם המשכיר
חייב ,כיצד ינהגו כאשר הסכום הקבוע של ועד בית כולל גם סכום
כסף שיצטבר בקופת הוועד עבור החזקת הבנין?
על הוצאות תיקונים אין מנהג שהשוכר ישלם ,ולכן אם לא מפורש בחוזה

השכירות שהשוכר ישלם ,לא ניתן לחייב את השוכר .במקרה שגובים באופן
קבוע יותר כדי לכסות הוצאות תיקונים ,אם גובים תוספת של עד  15ש״ח

בחודש ,או עד תוספת של  ,20%ניתן להחיל את המנהג שהשוכר משלם גם על
תוספת זו ,אבל אם גובים תוספת מעבר לכך והמשכיר לא התייחס לכך בחוזה

השכירות ,לא ניתן לחייב את השוכר.

יב.

שהוא חוסך לדיירים בכך שאינו משתמש .ולכן בצנרת ביוב אינו חוסך כלום ולכן

האם דיירי קומת קרקע צריכים להשתתף בחלק תשלום ועד
הבית המיועד למעלית?

הוא חייב להמשיך ולהשתתף בהוצאות החזקת הצנרת .אבל בהסקה מרכזית,

תשובה :דייר בקומת כניסה שאין לו שום צורך להשתמש במעלית ,אפילו לא

ייפרד הרי הוא מגדיל את העלויות של שאר הדיירים .אמנם ,יש לנכות לו מה

הוא חוסך לשאר הדיירים בעלויות של הסולר ,אך לא בעלויות התיקונים .ישנם

לעתים נדירות ,אינו חייב להשתתף.

אומדנים שונים כיצד לחשב חיסכון זה ,האומדן שדייר המתנתק חייב לשלם

הרמ״א בחו״מ סי' קסג פוסק שתי הלכות הנראות כסותרות .בסוף סעיף ג נפסק

 40%ביחס לחלק ששאר השכנים משלמים ,נראה קרוב לאמת.

"כל צרכי העיר ,אף על פי שמקצתן אינן צריכין ,כגון בית חתנות או מקוה וכדומה,
אפילו הכי צריכין ליתן חלקן״ ,המקור הוא בשו״ת מהר״י מינץ סי' ז .לעומת זאת,

 .Tהאם בעלי דירה שנשארה ריקה ולא הושכרה במשך חודש ,חצי
שנה או שנה חייבים בתשלום ועד הבית?

עם שטרי חובותיהן ,אותם שאינם נושאין ונותנין בשטרות אין חייבין ליתן לזה",

תשובה :החלק של ביטוח המעלית ,החזקת הבנין ,כגון זיפות וסיוד הוא חייב

המקור הוא שו״ת הרא״ש כלל ו סי׳ ט .ומוסיף הרמ״א "ועיין לעיל סוף סעיף ג'

לשלם ,שהרי הוא שותף והשותפים חייבים להשתתף בהחזקת הרכוש המשותף

סימן זה" .הסמ"ע בס״ק לב עומד על הסתירה וכתב "נראה דוקא כל כהני דכל

ובכל הוצאה שהיא צורך השותפות ,כמבואר בנתיבות סי׳ קעח סק״ג וסי׳ רסד

ישראל צריכין לבית חתנות או מקוה ,אף אם אירע שיחיד אינו צריך לו מחמת

בסוף סעיף ו נפסק "יש אומרים שאם הוצרכו להוציא הוצאות שיעזור להם השר

סק״ו .אבל על החלק הקשור לשימוש ,נראה שהשתתף על דעת לשלם רק אם

זקנה או איזה טעם ,אפילו הכי צריך ליתן ,מה שאין כן כשהוציאו הוצאה שיעזור

יגור בדירה ,ולכן ,עבור החשמל של המעלית אינו חייב לשלם ,כיון שהוצאה זו

להן השר בענין שטרי חובות שאינו ענין כללי ,משום הכי כתב מור״ם בסוף סימן

הוא חוסך לשכנים ,בכך שהדירה ריקה .עבור הוצאות הנקיון נראה שחייב לשלם

זה והוא מתשובת הרא"ש דאין אחרים צריכין ליתן להם לסיוע״ .דברי הסמ״ע

בערך חצי משאר השכנים ,כיון שאין זה לטובתו שהניקיון יוזנח לגמרי .קשה

נאמרו בקיצור וניתן להסביר את דבריו בשלושה אופנים .דרך אחת שהוא מחלק

לקבוע שיעור מדויק ויש להתפשר.

בין רוב למיעוט ,שכל דבר שהרוב צריך גם המיעוט חייב להשתתף .דרך שניה

כל זה אם עזב את דירתו לתקופה של ששה חודשים ומעלה ,אבל אם עזב

לפרש מה שכתב כל ישראל צריכין שכוונתו לצרכי מצווה ,כגון מקווה .אבל יש

לתקופה קטנה מששה חודשים יש לשלם תשלום מלא ,שלגבי היעדרות קצרה

דוחק בפירוש זה ,שהרי לגבי בית חתנות אין מצווה לחתן באולם חתונות יותר

אין מנהג לשלם רק אם גר בדירה.

מאשר לחתן בבית הכנסת .דרך שלישית שמקווה ובית חתנות הם צרכי העיר,
מה שאין כן גביית חובות היא צורך של אנשים מסוימים .לכאורה נראה להכריע

ח .בבניין חדש שחלק מהדיירים כבר קיבלו מפתח ,אבל עוד לא באו
לגור ,האם חייבים בועד הבית?

שכתב מהר״ם מרוטנבורג בתשובה שבצרכי העיר הולכים אחר דעת הרוב .וכן

תשובה :חייב לשלם על הוצאות החזקה ועל חלק מהוצאות השוטפות כמו דייר

כתב בפתחי תשובה שם ס״ק כג שדבר שהרוב צריך ,גם המיעוט שאינו צריך

שעוזב את הדירה (עיין תשובה ז).

חייב להשתתף.

ט .ואם עוד לא קיבלו מפתח האם הקבלן חייב בתשלום ועד הבית?
תשובה :על הדירות שהקבלן עדיין לא מסר את המפתח ,הרי הקבלן הוא השותף

בבניין וממילא חייב לשלם עבור הוצאות החזקה .ואפילו על הוצאות נקיון נראה
שיש לחייבו ,כיון שהקבלן נהנה מכך שהבניין נקי ,כדי שיוכל למכור את הדירות
שנשארו לו בבניין.

כדרך הראשונה ,שהרי במהר״י מינץ שהוא מקור פסק הרמ״א מוכיח דין זה ממה

אמנם מהר״י מינץ כותב טעם נוסף לעניין מקווה ,שאף הזקנות הולכות למקווה

בערב יום כיפור .וכן כתב הכנסת הגדולה הגהות הטור סק״ט לעניין אתרוג הקהל,
שאף אדם שיש לו אתרוג חייב להשתתף ,כיון שאם האתרוג שלו יפסל יצטרך
ליטול את אתרוג הקהל ,ומשמע שאם אין לו צורך להשתמש ,אפילו לא במקרים

נדירים ,לא ניתן לחייב .ולמעשה נראה שדייו־ בקומת כניסה שאינו משתמש
במעלית כלל ,אינו מוגדר כשותף ואינו חייב להשתתף.

? על מי מוטל לשלם לוועד בית בדירה מושכרת ,על השוכר או על
המשכיר?

כשחלק מהדיירים רוצים לצבוע את הבניין האם צריך שכולם
יסכימו ,או הולכים אחר הרוב ,או שגם אחד יכול לכוף?

יג.

תשובה :לפי החוק החוב של ועד בית מוטל על המשכיר ולכן אם השוכר אינו

אם יש הכרח לצבוע ,כגון שהקירות מלוכלכות יותר מהמקובל ,גם יחיד יכול

משלם ניתן לפנות אל המשכיר .על אף שברור שלפי ההסכם שיש בין המשכיר

לחייב את הרוב לצבוע ,אם הקירות הן במצב סביר ,או שחלק רוצים לעשות

לשוכר ,המנהג הוא שהשוכר חייב לשלם ,אלא שעיקר החוב הוא על המשכיר

צביעה יותר יקרה ממה שהיתה בעבר ,גם הרוב אינו יכול לחייב את המיעוט .כמו

ואם השוכר ,שהמשכיר העמיד במקומו אינו משלם ,ניתן לפנות למשכיר .לפי

כן ,אין הרוב יכול לחייב את המיעוט לרצף את הקירות בשיש ,אם בעבר לא היה

הלכה יש להפריד בין הוצאות החזקה שחלות על בעל הנכס ,כלומר על המשכיר,

כן ,אבל אם נפלו אבני שיש ,גם יחיד יכול לחייב את כולם לתקן .ואם מוכרחים

לבין הוצאות שימוש שחלות על השוכר ,ואם השוכר לא שילם לא ניתן לחייב

לצבוע ויש ויכוח איזה צבע להעדיף ,או שיש לנטוע עצים בגינה ,כיון שכך היה

את המשכיר.

בעבר ,ויש ויכוח איזה עץ ,הרוב קובע.

הרב לוי יצחק מרקובסקי
חבר ביה״ד "נתיבות חיים"

דירה שהושכרה עם מזגן ונודע שאינו פועל
שאלה:
סוכם בחוזה על שכירות דירה עם מזגן .תקופת השכירות התחילה בתחילת הקיץ והשוכר הבחין שהמזגן אינו תקין .השוכר הודיע למשכיר ,המשכיר
הזמין טכנאי מהחברה שמכרה לו את המזגן ,אבל הוא לא הצליח לתקן .השוכר הוא אדם מבוגר שיכול להסתדר ללא קירור בקיץ ,לא לחץ על
המשכיר ,אבל עם תחילת החורף דרש מהמשכיר שיתקן המזגן לצורך חימום .המשכיר הזמין טכנאי מהחברה עוד מספר פעמים ,עד שטכנאי
החברה הגיע למסקנה ,שהבעיה אינה במזגן ,אלא בכך שהתקינו את המדחס במקום מרוחק ,בגובה שתי קומות מעל הדירה ,ושיש צורך להזמין
מתקין מזגנים להעביר את המדחס למקום אחר .המשכיר ניסה לדרוש מהמתקין הראשון להעביר את המזגן ,אבל לא הצליח בכך .באמצע חודש
כסלו הזהיר השוכר את המשכיר שאם לא יתוקן המזגן הוא עוזב את הדירה ,ואכן בתחילת שבט הוא עזב ,השוכר טוען ,כיון שסיכמו על דירה עם
מזגן ותנאי זה לא קוים ,הרי שיש לו את הזכות לבטל את ההסכם .המשכיר טוען ,שאמנם לא עשה את המוטל עליו במהירות הרצויה ,אך הנושא
עדיין בטיפול ולא הזניח אותו .וכיון שהוא עדיין רוצה לתקן ,אין לשוכר זכות לבטל את ההסכם .הדין עם מי.

תשובה:
א .המשכיר חייב לספק לשוכר כל פרט שנקבע בחוזה .אי עמידה בתנאים אלו ,מהוה סיבה לביטול החוזה.
ב .דבר שהמשכיר צריך לתקן ,חייב להיעשות בזמן סביר בהתאם לנסיבות וכמו שאדם סביר היה עושה בדירתו שהוא מתגורר בה ,ואינו יכול
להתמהמה ולטעון שעדיין הוא חפץ לתקן.

מקח טעות במום קבוע ובמום עובר
בגמ׳ ב״מ דף מט ע״ב מבואר שאם קונה שילם עבור חפץ יותר מהמחיר
בשוק ,ובא לתבוע מהמוכר את ההפרש בחזרה ,או לבטל את המקח,
הרי הוא יכול לתבוע בתוך ׳שיעור חזרת אונאה׳ שהוא שיעור שהקונה
יכול להראות את המקח לתגר או לקרובו .ואם הקונה השתהה מלטעון
אונאה עד לאחר שעבר שיעור זה ,שוב אינו יכול לבטל את המקח .וכתבו
הרי״ף שם דף ל ע״ב והרא״ש שם פ״ד סי׳ טו בשם רב האי ששיעור זה
נאמר דוקא לגבי אונאה במחיר החפץ ,אבל לגבי מום במקח ,כל זמן
שנתגלה שהיה מום בשעת המקח ,מחזיר את המקח מדין ׳מקח טעות׳
וכן נפסק בשו״ע חו״מ סי׳ רלב סעיף ג.
אמנם ,כל זה במום קבוע שאי אפשר לתקן ,אבל במום עובר שניתן
לתקן ,כתב בשו״ת הרא״ש כלל צו סי׳ ו ונפסק בשו״ע שם סעיף ה
"ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת ,וקודם גמר המקח
נכנסו עובדי כוכבים בבתים וקלקלו קצת מקומות ועשנו הכתלים ועקרו
דלתות הבית והחלונות ,ורוצה שמעון לחזור בו ,וראובן טוען שכיון שהוא
מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח,
הדין עם ראובן" .ומסביר הרמ״א "שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית.
וכן מום שאינו בגוף הבית ...מסלק המום והמקח קיים" .לפי זה יוצא
לכאורה שבנידון דידן שניתן לתקן את המזגן ,אין השוכר יכול לבטל את
ההסכם מדין ׳מקח טעות׳ .אמנם ,כפי שיבואר להלן ישנם מקרים שניתן
לבטל את המקח גם במום עובר.

קושיית המגן אברהם מבית שאינו בדוק
בשו״ע או״ח סי׳ תלז סעיף ג בעניין בדיקת חמץ נפסק" :המשכיר בית
לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק ,על השוכר לבדוק ואינו מקח
טעות .ואפילו במקום שבודקים בשכר ,שהרי מצוה הוא עושה" .טעם
דין זה מבואר בגמ׳ פסחים דף ד ע״ב "דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה
בממוניה" .הרמ״א מביא דעה החולקת "ויש אומרים דצריך להחזיר
לו שכר הבדיקה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוק” .ומשמע מדברי
הרמ״א שעל אף שהמשכיר מחזיר לשוכר שכר הבדיקה ,עדיין צריך
להגיע לטעם "דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה" ,ולולא טעם

אין השוכר יכול לבטל את המקח ,כמבואר בשו״ע חו״מ סי׳ רלב סעיף
ה ,שבמום עובר המוכר משלם עלות תיקון המום ואין הקונה יכול לבטל
את המקח .על קושיית המגן אברהם נאמרו כמה תירוצים ,אשר מהם
נוכל לדון אם בנידון דידן קיימת לשוכר זכות לבטל את הסכם השכירות.

מגן האלף  -אם הקונה זקוק למקח לשימוש מיידי הרא״ש יורה
בספר מגן האלף שם סק״ז כתב שתשובת הרא״ש מדוברת במקרה
שהקונה גר במקום אחר ,וקנה את הבית לסחורה וכדומה ,שאין תיקון
הבית דרוש לו מיד .אבל באופן שקנה את הבית לדור בו ,והוא צריך אותו
באופן מיידי ,הרי הוא יכול לבטל את המקח ,גם כשניתן לתקן את המום.
והטעם הוא שלא מוטל על הקונה להמתין עד שהמוכר יתקן את הבית,
ולגור בינתיים ברחוב .ולכן שוכר בית שזקוק לו באופן מיידי ,יכול לבטל
את המקח ,גם כשניתן לתקן את הבית .ובזה מתרץ את קושיית המגן
אברהם שם .לפי דבריו ,בנידון דידן ,השוכר דירה עם מזגן ,יכול לטעון
שהוא זקוק לדירה עם מזגן מיד ואינו חייב להמתין עד שהמוכר יתקן,
וממילא יכול לבטל את המקח.
כעין זה כתב הב״ח בחו״מ סי׳ רלב סק״ד שאם הקונה צריך את המקח
לשעה זו בלבד ולאחר זמן אין לו צורך בו ,הרי הוא יכול לבטל את המקח,
אפילו במום עובר ,כיון שעיקר קנייתו היתה עבור שעה זו ,ובאותה
שעה המקח אינו מתוקן .אמנם ,משמע שהב״ח חולק על המגן האלף
וסובר שאם הקונה זקוק למקח גם לאחר התיקון ,אף על פי שהוא זקוק
גם מיד ,אינו יכול לבטל את המקח ,כיון שהתיקון יפתור את הבעיה
במקצת .ולפי זה בנידון דידן שהשוכר זקוק לדירה לזמן ארוך ,המשכיר
יכול לטעון שהוא רוצה לתקן את המזגן ולמנוע ביטול מקח .אבל נראה
שכל זה במקח וממכר ,שעיקר מטרת הקונה היא שיהיה לו המקח
לאורך זמן .אבל בשכירות שכל ענינה היא קניו לזמן ,שהרי משלם לפי
הזמן שמשתמש ,ואותו זמן שלקח למשכיר לתקן את הבית לא יחזור
לעולם ,גם הב״ח יודה שהשוכר יכול לבטל את המקח ,גס אם השוכר
צריך את הדירה גם לאחר התיקון.
ובנידון דידן ,שחלף זמן רב מתחילת השכירות והמשכיר עדיין לא תיקן,
זאת על אף שהשוכר התרה בו וביקש ממנו כמה פעמים שיתקן ,נראה

זה היה השוכר יכול לבטל את המקח ,על אף שהמשכיר מוכן לשלם שכר

פשוט שאין השוכר צריך להמתין עוד עד שהמשכיר יתקן ויכול לחזור

הבדיקה .והמגן אברהם שם בסק״ז מקשה שאם המשכיר משלם שכר
הבדיקה ,גם ללא הטעם "דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה",

בו .ואפילו אם לא נקבל את חידושם של הב״ח והמגן האלף ,נראה שיכול
לבטל את הסכם השכירות ,כיון שהמשכיר הוכיח על עצמו שאינו עומד

» המשך בעמוד הבא

בהתחייבויותיו על פי הסכם השכירות ,שהרי לא תיקן במשך זמן רב.
ופשוט שאין השוכר חייב לתת למשכיר כל זמן שבעולם ,לממש את
זכותו לתקן ולמנוע ביטול מקח.
ויש להוסיף בזה ,גם דעת המגן אברהם שם בתירוצו על הקושיא הנ״ל,
שאם הקונה התנה במפורש בשעת המקח ,אין המשכיר או המוכר יכול
לתקן ולמנוע ביטול מקח ,ודברי הרא״ש שהמוכר יכול לתקן אמורים רק
אם קנה בית בסתם ללא תנאי .וראה בספר מקור חיים שם שהבין בדברי
המגן אברהם שאפילו אם לא התנה בתנאי כפול ,כל שפירש שהמקח
כולל דבר פלוני ,אין המוכר יכול לתקן ,ועיין שם שחולק עליו .ואם כן
בנידון דידן שמפורש בחוזה שיש מזגן בדירה ,אין המשכיר יכול לתקן.

בנידון דידן אין טענה על השוכר למה לא תיקן בעצמו
אמנם ,לכאורה ניתן לטעון שהשוכר לא היה מוכרח להמתין עד
שהמשכיר יתקן ,אלא היה יכול לנכות מדמי השכירות ולתקן את המזגן
בעצמו ובכך למנוע ביטול מקח .וכמו בנידון של הרא״ש שהקונה מנכה
מדמי המכר עבור התיקונים .בפרט בנידון דידן שהשוכר לא היה זקוק
למזגן במשך כל הקיץ והיה לו מספיק זמן לתקן בעצמו מבלי להפסיד
כלום .ואינו דומה למה שכתב המגן האלף ,שהקונה זקוק שהמקח יהיה
מתוקן מיד .אך נראה שיש לדחות טענה זו מכמה פנים.
ראשית ,בספר אולם המשפט סי׳ רלב סעיף ה כתב שהקונה יכול לדרוש
שהמוכר יטרח בתיקון ,ואם כן בנידון דידן על המשכיר היה מוטל לטרוח
בכך ולא עשה כן זמן רב.
שנית ,בנידון דידן המשכיר ניסה לדרוש מחברת המזגנים ומהמתקין
הראשון לתקן את המזגן ,והוא לא היה מעוניין שהשוכר יתקן בעצמו
וינכה עלות התיקון מדמי השכירות ,כיון שיש לו אפשרות לתקן חינם
בתוך תקופת האחריות .וממילא לא היה מוטל על השוכר לפעול
כנגד רצונו של המשכיר ולתקן המזגן על חשבון דמי השכירות .כיון
שאפשרות התיקון היא זכותו של המשכיר שהשוכר ינכה מן הדמים
ויקיים המקח ,אבל אם המשכיר אינו חפץ בכך ,יכול השוכר לדרוש
ביטול הסכם השכירות.
שלישית ,באופן שהשוכר כבר שילם מראש את כל התשלום עבור כל
תקופת השכירות ,נראה שאין לחייבו להוציא כסף מכיסו עבור תיקון
המזגן ,ולאחר מכן לטרוח בדינא ודיינא להוציאו מהמשכיר .ואינו דומה
למקרה של הרא״ש שהקונה עדיין היה מוחזק בדמי המקח .ואפילו אם
התשלום הוא בכל חודש ,אם עלות תיקון המזגן היא יותר מדמי שכירות
של חודש אחד ,יכול השוכר לטעון שאינו מחויב להוציא היום מכיסו
עבור תיקון המזגן ולנכות בעתיד.
מעלה מסוימת שהותנה עליה בשעת השכירות
היה מקום לומר שכל מה שקונה יכול לבטל את המקח ,הוא רק כאשר
יש מום בעצם המקח ,שאינו ראוי לשימוש לולי תיקון המום .אבל אם
המקח ראוי לשימוש ,אלא שאינו לשביעות רצונו של הקונה ,כגון בנידון
דידן ,שדירה ראויה למגורים גם ללא מזגן ,אלא שהשוכר דורש אותו כיון
שהותנה עליו במפורש בהסכם השכירות ,מנין לומר שגם דבר כזה מהוה
עילה לביטול מקח .אמנם ,נראה להוכיח שהשוכר רשאי לעמוד על מה
שהותנה בהסכם ולחזור בו אם המשכיר לא יקיים אותו.
בב״מ דף קג ע״ב שנינו "אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחין זו או
שדה בית האילן זה ,יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכורו" .והקשה
בנמוקי יוסף שם דף סא ע״א מדוע רק מנכה לו מן חכורו ולא מבטל את
המקח ,ומתרץ  -מפני שלא היה הקלקול בשעת החכירות ,אלא לאחר
מכן ,ובמקרה כזה אין דין ׳מקח טעות' ,אלא שאף על פי כן מפרשים את
התנאי שהתנה שהמחכיר מתחייב באחריות על המעיין .הרי שאם היה

"עלון המשפט" יוצא לאור על ידי "מ

מתברר שכבר היה המעיין יבש בשעת החכירות ,היה יכול החוכר לבטל
מקח בטענת ׳מקח טעות' ,למרות שהמעיין הוא תנאי בלבד ואינו מעכב
את עצם השימוש בשדה ,שהרי יכול לטרוח ולדלות מים מן המעיין
הגדול ,כמבואר שם.
וכן מצינו ברש״י פסחים דף ד ע״ב ד״ה מי הוי לעניין השוכר בית בדוק
ונמצא שאינו בדוק שכתב וז״ל" :ואם בא השוכר לחזור בו ...ולומר לא כך
שכרתי ,ואין תנאי שלנו קיים ,מהו לחזור" .הרי אלמלא הטעם "דניחא
ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה" ניתן לבטל מקח מצד שהמשכיר לא
עמד בתנאי ,אף אם אין המום בגוף הדבר.
אמנם ,מצאנו דין שאם אין קפידא גמורה ,אלא תנאי בלבד ,שלא ניתן
לבטל את המקח ,ברמ״א סי׳ רלג סעיף א "מכר לו בשר בחזקה שהוא
מין איל מסורס ונמצא שאינו מסורס ,המקח קיים ומחזיר לו אונאתו.
אלא אם כן ידוע שהלוקח אסטניס שאינו אוכל כלל בשר איל שאינו
מסורס" .ועיין שם בנתיבות שהגדיר את דעת הרמ״א שכל מום במקח
שלפי ראות עיני הבית דין אין בו קפידא כל כך ,מקח קיים ,אף אם התנה.
ומסיק שדין זה הוא ’ספיקא דדינא׳ .ואם כן לכאורה הוא הדין כאן ,נוכל
לומר שהשכירות קיימת ,אלא שינכה מדמי השכירות ההפרש במחיר
שבין דירה עם מזגן לבין דירה ללא מזגן.
אבל נראה שכשם שאיסטניס שמקפיד על טעם הבשר מודה הרמ״א
שיכול לבטל את המקח ,הוא הדין דירה מחוממת בחורף או מקוררת
בקיץ הוא דבר שהאנשים מקפידים עליו ,ואף לדעת הרמ״א יכול לטעון
לביטול השכירות .ואפילו אם יטען המשכיר שרוצה להעמיד אמצעי
חימום אחרים במקום המזגן ,קונווקטור וכדומה .נראה שכיון שהדירה
כמות שהיא בלא מזגן ,לאנשים המקפידים בכך ,שימושה לוקה בחסר,
אינו יכול לטעון שיעמיד ׳קונווקטור׳ ,כיון שהתנאי היה על מזגן.
דוגמא לכך ,מצינו במה שכתב המקור חיים סי׳ תלז סק״ז ליישב
קושיית המגן אברהם שהובאה לעיל ,שאם הבית אינו בדוק ,ניתן לבטל
את המקח (לולי הטעם "דניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה"),
כיון שללא בדיקת חמץ אסור לגור בבית בפסח ,אם כן אין הבית ראוי
למגורים ,והרי זה כמום בגוף המקח שאין המשכיר יכול לתקן ,ואף על
פי שניתן לתקן את הבעיה על ידי בדיקה.
והוא הדין בנידון דידן כיון שלולי המזגן אנשים מקפידים הרבה על
כך ,ומבחינתם חשוב כאין הדירה ראויה למגורים ומום בגוף הדבר ,אין
המשכיר יכול לטעון שיעמיד לו דברים חילופיים.

טענת המשכיר שהשוכר מחל על המום בכך שהמשיך לגור
בשו״ע סי׳ רלב סעיף ג נפסק שאם הקונה השתמש במקח לאחר שראה
את המום ,הרי זה משמש כהוכחה שמחל ושוב אינו יכול לטעון טענת
׳מקח טעות׳ .לכאורה הוא הדין בנידון דידן ,כיון שהשוכר לא דרש ביטול
הסכם השכירות במשך תקופה ממושכת ,והמשיך להשתמש בדירה
יחשב כמחילה.
אבל נראה ,שכיון שהשוכר דרש מיד מהמשכיר לתקן את המזגן הרי
הוכיח שאינו מוחל על כך .וכמו שהביא בפתחי תשובה שם סק״א בשם
המחנה אפרים ,שאם הקונה הודיע למוכר על המום ואחר כך השתמש
לא הוי כמחילה .ויותר נראה שאפילו לדעת שו״ת גליא מסכת סי׳ י
שחולק (הובא בפתחי תשובה שם) וסובר שאף אם הודיע מהוה השימוש
ראיה על מחילה ,מכל מקום בנידון דידן יודה שאין השימוש ראיה על
מחילה ,שכל טעמו הוא משום שאם הקונה חפץ לבטל את המקח הרי
השימוש הוא גזל ,ועל כרחך שמחל .אבל בנידון דידן שהשוכר היה סבור
שהמשכיר יתקן את המזגן ,אין השימוש ראיה על מחילה ,כיון שהודיע
לו מיד על הקלקול במזגן.

מענה שמחה" ,כל הזכויות שמורות

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט״א

ראש ישיבת חיי משה ואב״ד

שאלות שכיחות בענייני תשלומי וועד הבית
שיעור שנמסר ביום העיון בבית מדרשינו  -כט תשרי תשע״ב
א.

האם תשלום ועד הבית צריך להתחלק לפי שטח הדירה או מס׳ חדרים או מס׳ נפשות?

תשובה :אם יש מנהג ,המנהג קובע .מעיקר הדין ,במקום שאין מנהג ,יש לחלק הוצאות
ניקיון וחשמל לפי מספר נפשות והוצאות החזקת הרכוש המשותף שווה בשווה בין כולם.
ב.

כשחלק מהדיירים רוצים לצבוע את הבניין האם צריך שכולם יסכימו ,או הולכים אחר
הרוב ,או שגם אחד יכול לכוף?

תשובה :כיון שנהוג לצבוע את הבניין ,אף היחיד יכול לחייב את כולם לצבוע כפי המנהג.
ג.

האם בעל רירה שנשארה ריקה זמן רב חייב בתשלום ועד הבית?

תשובה :החלק של ביטוח המעלית ,החזקת הבנין ,כגון זיפות וסיוד הוא חייב לשלם ,שהרי
הוא שותף והשותפים חייבים להשתתף בהחזקת הרכוש המשותף .אבל על החלק הקשור
לשימוש ,כגון ניקיון וחשמל פטור.
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הרב יוסף פליישמן שליט״א

פסקי דינים  -איסור גניבת דעת  -חלק בי  -שידוכין והתדמות
 .1נחלקו הפוסקים במקרה שעושים מגבית ,אם מותר לנדיב לומר שהוא תורם סכום כסף גדול
יותר ממה שהוא מתכנן לתרום באמת ,כדי לשכנע אחרים לתרום סכומים גבוהים יותר .1ונראה
שאף המתירים לשקר ,אינו אלא במקרה שהציבור אינו נותן צדקה כשיעור שהוא מחויב ,וכוונת

תוקוזעגיניס:
א | שאלות שכיחות בענייני תשלומי
וועד הבית
ב | פסקי דינים  -איסור גניבת דעת -
חלק ב׳-שידוכין והתדמות

ג | חיובי נזיקין על מים שהזיקו לדירת
השכן

בית הוראת לענייני ממונות
”נתיבות חיים"
שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

בית ההוראה מיועד לבירור ענינים
הקשורים לדיני ממונות ,ניתן להתייעץ
עם חברי בית הדין "נתיבות חיים"
בענייני ממונות ,וכן ניתן לקבל
סיוע בעריכת חוזים צוואות וכדו׳
ללא צורך בקביעת תור .ניתן לקבל
תשובות גם באידיש ,באנגלית ובצרפתית.
בית ההוראה פתוח בימים א  -ה בין
השעות 15:30־13:40
וביום ו׳ עם הגר״נ נוסבוים בין השעות
11:00-13:00

ניתן לפנות בשעות אלו גם בטלפון:
02-502-3637
או כל היום בפקס02-502-3655 :

 1בגמ' סוכה דף כס "בשביל ד’ דברים נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות ..ועל שפוסקים צדקה ברבי□ ואינן נותנים"
וכתב מהרש״א ש□ "מנהיגי הקהילה פוסקים צדקה מרובה ואינן נותנין כולה שאומרים שלא היה דעתן לכך אלא
בשביל אחרים שיתנו נדבות כראוי" .מגמ' זו הוכיח בשו"ת מנחת יצחק ח״ג סי' צז שאסור לנדיב להכריז שיתן סכום
יותר גדול ממה שמתכוון לתת ,אף אם כל כוונתו היא שיתנו אחרים .עוד מביא ראיה נוספת מהירושלמי ברכות פ״ז
ה״ב שבזמן רבי שמעון בן שטח היה שלוש מאות נזירין שלא היה להם כסף לקנות קרבנות ורבי שמעון בן שטח סיכם
עם ינאי המלך שכל אחד מהם יתרום מחצית מהקרבנות ,ינאי המלך קיים את חלקו ורבי שמעון בן השטח התיר את
נדרי הנזירות למחצית השניה ובכך פטר אותם מלהביא קרבנות .ינאי המלך כעס על רבי שמעון על שלא הביא אפילו
קרבן אחד ורבי שמעון הצדיק את מעשיו בכך שינאי קיים את חלקו בממונו והוא בתורתו והסתמך על הפסוק "בצל
החכמה בצל הכסף" .ומדייק המנחת יצחק ,שאף שכוונת רבי שמעון היתה לגרום שינאי המלך יתרום מחצית ,אף על
פי כן ,היה צריך לתרץ את מעשיו ,שנתן את חכמתו במקו□ הכסף ,ואם לא היה מתיר את נדריהם של מאה וחמישים
נזירים ,היתה טענתו של ינאי המלך עליו צודקת .הגו^י פישר בהסכמתו לספר תתן אמת ליעקב חלק על המנחת
יצחק ,וטען שמלשון המהרש״א בסוכה "שאומרים שלא היה דעתן" ,משמע שהיו מתרצים את עצמם כן ,אבל לא זו
היתה כוונתם .ובגוף הספר פ״ה סי' ג מביא עדות שהגרי״ז מבריסק גם כן סבר שמותר לומר שיתרום הרבה כשכוונתו
שגם אחרים יתרמו .ובאמת שאף על הראיה שהביא המנחת יצחק מינאי המלך יש להשיב ,שרבי שמעון התכוון לתרץ
את עצמו כנגד ינאי המלך ,אבל אם היה בכך משום גניבת דעת ,לא היה מועיל התירוץ שתרם את חכמתו במקום כסף,
שהרי אם היה אומר כן מלכתחילה לינאי המלך ,לא היה מסכים ינאי לתרום מחצית מהקרבנות .וכן מצינו שמותר
לגנוב דעת כדי להתרים אדם לצדקה כפי השיעור הראוי לו ,אם אינו נותן מעצמו ,במסכת כלה פ״א הלכה כא "אמרו
עליו על ר׳ טרפון שהיה עשיר גדול ,ולא היה נותן מתנות לאביונים (גירסת הגר״א "מתנות לאביונים כראוי" וכן מפורש
במסכת כלה רבתי פ״ב הלכה יג) ,פעם אחת מצאו עקיבא ,אמר לו רבי רצונך שאקח לך עיר אחת או שתים ,אמר לו
הן ,מיד עמד ר טרפון ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב ,נטלן ר׳ עקיבא וחילקן לעניים ,לימי□ מצאו ר׳ טרפון ,אמר
לו ,עקיבא ,היכן העיירות שלקחת לי ,תפסו בידו והוליכו לבית המדרש ,והביא ספר תהלים והניחו לפניהם ,והיו קורין
והולכין עד שהגיעו לפסוק זה ,פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד ,עמד ר' טרפון ונשקו על ראשו,
אמר לו רבי אלופי ,רבי בחכמה ,ואלופי בדרך ארץ" .ואם כן אם הציבור אינו נותן כפי השיעור שהוא מחויב ,אין איסור
גניבת דעת ומו|תר גם לומר על עצמו שהוא תורם הרבה.

»המשך בעמוד הבא
ך-------------- ------------------------------------------------------------——-

דוא״לbeisdin@neto.net.il :

כמו״כ ניתן לקבוע תור לדיונים בביה״ד
"נתיבות חיים”
בפל׳052-7642-346 :
(בין השעות  6:30-8:00בערב)

הדיונים נערכים בשפות עברית ,אנגלית
ההרכבים בבית הדין הם
ואידיש.
בראשות הדיינים דלהלן:
יום א׳

הגאון הרב יצחק שובקס שליט״א
יום ב׳

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט״א
יום ג׳
הגאון הרב יוסף פליישמן שליט״א

(ניתן להזמין דיונים גם באנגלית)
יום ד׳

הגאון הרב אברהם דרברמדיקר שליט״א
יום ה׳

הגאון הרב יעקב פרבשטיין שליט״א

הנדיב המגזים הוא לגרום שאנשים יתנו כשיעור שהם חייבים.2
 .2על אף המבואר בעלון הקודם דין  ,3שבכל מקח וממכר המוכר
חייב לגלות כל פגם ,אפילו אם הפגם לא יגרום שהמקח יתבטל,
עם כל זה בשידוכין מצינו קולות מסוימות .יש פוסקים הסוברים
שאם גילוי המום יגרום שהמשודך יתקשה למצוא שידוך5
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 2בשי״ת יוסף אומץ סי' נז נשאל החיד״א על גבאי בית כנסת שסיכם עם אחד
מהמתפללים להעלות את מחירי העליות עד גבול מסוים ,כדי שאחרים יקנו ביותר
מסכום זה ,ואם אף אחד לא יעלה את המחיר עוד והעליה תישאר אצלו ,יצטרך לשלם
מחצית מהסכום שאמר בלבד .והחיד״א אסר לעשות כן ,מצד איסור שקר וגניבת דעת,
אם לא יתן את המחיר שאמר .ואם החיד״א אסר לעשות כן כשסיכם עם הגבאי מראש
והיה ברור שכוונתו היא רק שאחרים יתנו יותר ,כל שכן שללא סיכום מראש אסור לשקר
שנותן יותר .אמנם דברי החיד״א אמורים כשמתכוון לרמות את מתפללי בית הכנסת
כדי שיתרמו יותר ממה שחייבים ,וכן מוכח ממה שכתב שם שהם עוברים על האיסור
המבואר בב״ב דף ח ע״ב "ופקדתי על כל לוחציו ואפילו על גבאי צדקה" ,והרי אם אדם
אינו נותן כשיעור שהוא מחויב ,ניתן גם למשכן אותו ,כל שכן שאין איסור לרמות .וכן
בשו״ת דבר יהושע ח״ג יו״ד סי׳ לב אוסר לומר שהוא נותן סכום יותר גבוה ,מצד איסור
גניבת דעת ,ומצד האיסור לגבאי צדקה ללחוץ .וכיון שהחיד"א אוסר לשקר  -על כל
פנים אם תורם כשיעור שהוא מחויב  -אינו נראה שהאחרונים יחלקו עליו .כמו כן ,בדברי
הגרי״י פישר שהובאו בערה הקודמת אין הוכחה להתיר לשקר שתורם הרבה אף אם
הציבור נותן בשיעור שהוא מחויב ,שהרי אפילו אם הדיוק במהרש״א בסוכה הוא דיוק
נכון ,אינו מוכח אלא שאם התכוון באמת להתרים את הציבור לא ייענש שירד מנכסיו,
אבל אין הוכחה שיהיה מותר .וכן אין ללמוד הלכה מהסיפור על הגריי׳ז מבריסק שהיה
מתיר גם אם הציבור נותן צדקה בשיעור שהוא מחויב.
נ כן כתב בספר קהילות יעקב יבמות סי׳ מד (במהדורות ישנות סי׳ לח) ,בענין
בחור שעבר ניתוחויש חשש שהוא פצוע דכה ,אם יש חיוב לגלות לצד השני ,משום
איסור גניבת דעת .עיין שם שדן ,הן על הבעיה ההלכתית שלדעת חלק מהראשונים
דינו כפצוע דכה שאסור להתחתן עם בת ישראל ואולי הצד השני רוצה להחמיר ,והן
על הבעיה הבריאותית מצד כושר הבחור להוליד .וכתב שאין חיוב לגלות מצד הבעיה
הבריאותית ,כיון שלדעת הרופאים הוא ראוי להוליד ,ואם הצד השני היה יודע את כל
האמת שהוא ראוי להוליד לא היו חוששים מלהשתדך איתו .ומצד הבעיה ההלכתית,
יש מקום לומר שיש איסור גניבת דעת ,אף שאנו פוסקים כהסוברים שאין איסור פצוע
דכה ,זאת על פי מה שפסק בשו״ת חתם סופר או״ח סי׳ סה שאס מכר בשר שהתירו

רק בהפסד מרובה לאחרים ,מבלי להודיע לקונה ,הרי זה מקח טעות .ואף שבנישואין
אין הקידושין מתבטלים מדין ׳מקח טעות' ,מכל מקום אפשר שיהיה איסור גניבת דעת,
שהרי איסור גניבת דעת הוא אף במום שלא שייך ׳מקח טעות' ,מכל מקום יש איסור
גניבת דעת .ומסיק שבשידוכין אין איסור גניבת דעת ,אם לא יוכל להתחתן אם יגלה את
המום ,וראייתו מהגמ' ביבמות דף מה ע״א בענין אחד שנולד מגוי שבא על בת ישראל,
שייעץ לו רב יהודה ללכת למקום שאין מכירים אותו ויתחתן עם בת ישראל ,שבמקום
שמכירים אותו לא יתחתנו אתו מחשש שהוא ממזר ,וכן פסק רבא שם ,הרי שאין איסור
גניבת דעת בשידוכין ,אם בדיעבד לא יהיה ׳מקוז טעות' ,ובטעם הדבר כתב שאיסור
גניבת דעת הוא רק בדבר שאם המוכר היה מציע לקונה לבטל את המקת והיה מביע
נכונות להחזיר את הכסף מיד ,היה הקונה מעוניין בכך ,אלא שהמום אינו משמעותי כל
כך שהקונה מיוזמתו יבוא לתבוע ביטול מקח ,מה שאין כן במום שאפילו אם המוכר היה
מציע ביטול מקח ומביע נכונות להחזיר את הכסף היה הקונה מסרב ,אין איסור גניבת
דעת .ולכן בנישואין שאפילו אם הבעל היה מוכן לגרש לא היתה האשה מעוניינת בכך,
אין איסור גניבת דעת .עוד כתב טעם נוסף ,שאיסור גניבת דעת בהסתרת מידע ללא
אמירת שקר הוא רק מדרבנן ,ורבנן הקילו במקום שלא יוכל לקיים מצוות פריה ורביה.
ועיין בעלון הקודם הערה  10מה שהקשינו על דבריו שהאיסור הוא רק מדרבנן .אמנם
בשו"ת דברי מלכיאל ח״ג סי' צ דוהה את הראיה מהגמ׳ ביבמות ,וכן בקובץ תשובות וז״א
סי' קנט .בספר נשמת אברהם ח״ה על שו״ע אבן העזר סי׳ ה סעיף ז מביא שהגרש״ז
אויערבאך הסכים לדעת הקהילות יעקב שמותר להסתיר מידע זה ,אלא שאם הצד
השני שואלים על כך חייבים להגיד את האמת .גם בשו"ת אגרות משה אהע"ז ח״ג סי'
כז משמע שאפשר להקל בשידוכין יותר משאר מקח וממכר ,שהתיר לבחורה להסתיר
את העובדא שעד גיל  20לא היה לה וסת ,אף שזה חסרון גדול .ולא הזכיר בכל התשובה
שיכולה להיות בעיה מצד גניבת דעת ,אלא מצד ׳מקח טעות' ,ובהכרח שסובר שאיסור
גניבת דעת בנישואין הוא רק במקרים מיוחדים ,ואינו דומה למקח וממכר .בשו״ת
מהרש"ם ח״ז סי' קנב נראה שמתיר גניבת דעת בשידוכין שדן על דרך כתיבת הכתובה
בכלה שאינה בתולה שעומדת להינשא לבחור שסבור שהיא בתולה "ואם יוודע להחתן
יבטל הקשר" ,ולא הזכיר בעיה מצד איסור גניבת דעת ,ועיין לקמן בהערה  .12בספר
תתן אמת ליעקב פרק ה סי׳ לח מוכיח להתיר גניבת דעת בשידוכין ממה שכתב בהגהות
מיימוניות הלכות אישות פרק יז הי׳ז שמותר לתלמיד חכם לקבל ערבות על כתובה ,אף

הגון ,4מותר להסתיר את המום ,אם המום אינו חמור עד כדי כך שהצד
השני ירצה להתגרש .5ויש שהגדירו שאין חובה לגלות רק מום שיגרום
נזק לצד השני בגופו או בממונו או בסיכוי להוליד ילדים בריאים‘ .אבל
הרבה פוסקים אינם מחלקים בין שידוך למקח וממכר /וסוברים שיש
שאין לה שום תוקף ,כמבואר בב״ב דף קעד ע״ב ,והאשה תטעה ותחשוב שיש לה ערב
על הכתובה .ואפשר לומר סברא נוספת להקל בהסתרה מידע בשידוכין ,שאינו דומה
למקח וממכר שהדרך היא שהמוכר מגלה כל מום והקונה סומך עליו על שתיקת המוכר
כאילו פירש שאין שום מום ,מה שאין כן בשידוכין ,כל אחד יודע שלא מקובל לגלות
חסרונות מבלי שהצד השני יברר מעצמו ,וממילא אין צד אחד סומך על השתיקה של
הצד השני ,אלא סומך על מה שבירר ומוכן להסתכן על הפרטים שלא הצליח לברר .ולכן
התירו הפוסקים להעלים מידע אפילו שהצד השני אינו מעלה בדעתו לברר.
 4הקהילות יעקב שהובא בהערה הקודמת הוכיח שמותר להסתיר מידע בשידוכין
מהגמ׳ ביבמות שרב יהודה אמר לאדם שנולד מאם יהודיה ואב גוי "זיל איטמר או נתיב
בת מינך" ,ומשמע שנתן לו שתי אפשרויות ,ואף שהיה יכול להינשא לבת מינו ,התיר לו
להסתיר את העובדה שאביו גוי .ואם כן יש להתיר גם כשיכול למצוא שידוך כלשהו ,אלא
שאינו הגון לו ,ולא רק כשלא יוכל להתחתן כלל.
 5כן כתב הקהילות יעקב בהסבר הראשון לשיטתו ,להקל בשידוכין במקרה שהמתאנה
לא היה מתגרש בגלל המום ,גם אם המאנה היה מסכים לגרש .בנוסף לכך ,בדרך כלל
כשיש מום שלא מסכימים להשתדך לכתחילה ,ואף על פי כן ,בדיעבד לא מתגרשים ,הרי
זה מוכיח שלכתחילה לא היו מסכימים להשתדך בגלל פחד שווא ,אבל לא קיימת בעיה
אמיתית ,ולכן אין איסור גניבת דעת .וכן נראה גם בשו״ת אגרות משה שהובאה בהערה
 ,3על אשה שאין לה וסת ,שדן בהשלכות המעשיות של אשה זו ,אם יהיו לה פחות
ילדים ,או לא ,ואינו דן אם אנשים היו רוצים להתחתן עם אשה כזו ,הרי שיש לקבוע
רק על פי התוצאות האמיתיות .וכן בשו״ת דברי מלכיאל ח״ג סי׳ צ התיר להסתיר בעיה
מסוימת אם הרופא אמר שאפשר להוליד על אף הבעיה .וכן משמע בספר קהילות יעקב
יבמות סי' מט שדן לעניין בן נדה ,אם יש בכך השפעה על צדקותם של הילדים ,ומשמע
שאם אין השפעה על הילדים ,לא יהיה איסור גניבת דעת ,אף אם בני המשפחה היו
מקפידים שלא להשתדך עם בן נדה.
 6כן פסק הגר״מ בראנסדארפער בקובץ פעמי יעקב גליון נב עמוד סב והלאה ,ועיין
בהערה הבאה .בספר תשובות והנהגות ח״א סי׳ תתעט דן על שאלות כאלו ,ויוצא מדבריו
שאם כתוצאה מהמום בני הזוג יסבלו הרבה בעתיד ,חייבים להודיע .אבל אם לא יסבלו
הרבה ,אלא שבעל המום יצטרך לדיאטה מסוימת ,כגון שיש לו סכרת או אולקוס ,ראוי
להודיע .אמנם ,אינו ברור אם דעתו כדעת הקהילות יעקב שתלוי אם יתגרשו וסובר שזה
הגדר מתי יתגרשו ,או שסובר שיש גדר אחר.
 7מצינו בשו׳ית דברי מלכיאל ח״ג סי' צ שחולק על מסקנת הקהילות יעקב שהאיסור
להסתיר מידע בשידוכין הוא רק אם יתגרשו לאחר שיודעו מהמום ,וכתב לענין אדם
שיש בו חשש פצוע דכא וז״ל" :והעיקר נלע״ד שצריך להודיע זה להאשה דודאי הוי
מום במקח .דלא כל אשה תתרצה לינשא על הספק אם יוליד" .הרי שתלה אם נשים
מסכימות להינשא ולא בכך שיסכימו שלא להתגרש .וגם נראה מדבריו שאפילו אס
הרוב אין מקפידים ומיעוט מקפידים יש להודיע .ובהמשך דבריו כתב שאם רופא יאמר
שהוא ראוי להוליד ,ניתן להקל ולא להודיע ,וכתב שאף בחשש חולי במכירת בהמה ניתן
להסתמך על רופא ולא להודיע ,ואדרבה מחמיר יותר בשידוכין ומסיים "ובכל זאת יותר
נכון אם אפשר שיודיע מזה לאשה" .הרי שסובר שיש להחמיר בשידוכין יותר מאשר
במקח וממכר ,כיון שבשידוכין אנשים מקפידים יותר ,ולא כמו שכתב הקהילות יעקב
שבשידוכין ניתן להקל יותר ממקח וממכר .עוד נראה מדבריו שניתן לסמוך על עדות
הרופא במומין כיון שאנשים נוהגים לסמוך על רופאים בעניינים אלו .אבל אם הרבה
אנשים לא היו מסתמכים אלא על רופא מומחה בלבד ,ניתן להסתמך רק על רופא מומחה
ולא על כל רופא .כמו כן ,על הראיה מהגמ׳ ביבמות ,כתב בספר נשמת אברהם ח״ה אבן
העזר סי' ה סק“ב בשם הגרי”ש אלישיב שליט״א שיש לחלק ,שבגמ׳ המניעה להתחתן
היתה רק מניעה הלכתית שסברו בטעות שיש חשש ממזרות ורב יהודה סבר שאין שום
בעיה הלכתית וממילא אין שום חיסרון בנישואין אלו .מה שאין כן כשקיים מום בגוף,
גם אם הבעיה היא לא כל כך חמורה ,מכל מקום קיים מום ואסור להסתיר אותו .בדרך זו
דחה את הראיה גם בשו״ת דברי מלכיאל ח״ו סי׳ לב .וכן על ההסבר שאיסור גניבת דעת
בהסתרת מידע הוא מדרבנן ,כתב הגרי״ש אלישיב שליט״א בקובץ תשובות ח״א סי' קנט
שהקרית ספר בהלכות מכירה פרק יח ה״א סובר שאיסור גניבת דעת בהסתרת מידע הוא
מן התורה .גם בשו"ת קנה בושם ת״א סי' קכא דן בענין בחור שהיתה לו בעיה רפואית
בעבר ולפי דברי הרופא הבעיה חלפה לגמרי ,אלא שעם זאת המשיך הבחור ליטול תרופה
ליתר בטחון .והשיב שאסור להסתיר כל מום ש"דרך העולם להקפיד עליהם" ושאם הצד
השני היה מבטל שידוך לאחר שנודע לו על המום ,לא היה מתחייב לשלם קנס( .וכוונתו
שאם המבטל אינו מתחייב קנס הרי זה מוכיח שרימו אותו משמעותית .השוואה זו
בין טענת מום להיפטר מכתובה לבין להיפטר מחיוב קנס כשמבטלים שידוך מצינו גם

»המשך בעמוד הבא

לגלות כל מום שבדרך כלל אנשים מסרבים להשתדך מחמת מום זה
לבד .8ולמעשה יש לשאול בעצת אדם גדול לפני שגומרים שידוך תוך

הסתרת מידע’.
 .3יש שהסתפקו במקרה שהשדכן יודע שיש מום לשני הצדדים ,אם
מותר לו לסייע לשניהם להעלים את המום מהצד כנגדו ,כדי שיגמרו
את השידוך ,כשלפי דעתו הרי זה שידוך הגון ,מאחר שלשני הצדדים
יש חיסרון.10
 .4אפילו המקילים בדין  ,2מודים שאם הכלה אינה בתולה חייבים לגלות
לחתן ,כיון שאם ייוודע לחתן רק לאחר הנישואין ,הכתובה לא תהיה
תקיפה“ .אמנם יש שהקילו במקום עיגון גדול ,אם יש אפשרות לסדר
בחלקת מחוקק סי׳ קיז ס״ק יב ).ובעל שו״ת מנחת יצחק הסכים לדבריו .אמנם ,לאחר
מכן חזר בו הקנה בושם ,וסבר שאם המום לא יזיק לצד השני ,לא בגופו ,לא בממונו
ולא בסיכוי להוליד ,אין חיוב לספר ,אפילו אם אנשים מקפידים ,וכפי שהבאנו בהערה
הקודמת .בספר חסידים סי' תקז כתב וז״ל "לא יכסה אדם מוס בני ביתו אס צרכים בניו
או קרובים להזדווג אם יש להם חולי שאם היו יודעים אותם המזדווגים עמהם אותו חולי
לא היו מזדווגים להם ,פן יאמר קידושי טעות הוא" .הרי שאף לפי דעתו תלוי אם היו
משתדכים ולא אס היו מתגרשים .אמנם ,ניתן ליישב שמצד איסור גניבת דעת אכן תלוי
אם היו מתגרשים ,וכמו שכתב הקהילות יעקב ,אלא שבספר חסידים כתב עצה טובה
לגלות מראש.
 8שאם לא מבטלים מצד מום זה בפני עצמו ,אלא בצירוף לשיקולים אחרים שאינם
בגדר מום ,אינו נחשב למום ואין חיוב לגלות .יש לציין שאף לשיטת המחמירים שיש
לגלות כל מום שאנשים מקפידים עליהם ,ישנם קולות שניתן להסתמך עליהם להסתיר
מידע ובכך למנוע ביטול השידוך .א) יש מקרים שאם הצד השני ידע את המצב לאשורו,
לא היה נמנע מלהשתדך ,אלא שאם ישמע על הבעיה יחשוש שהמצב גרוע יותר ויבטל
את השידוך .וכן גם אם היתה קיימת בעיה בעבר בלבד ,והצד השני עלול לחשוש שהבעיה
עדיין קיימת ,וכעין הדוגמא שבשו״ת קנה בושם ,אין חיוב לגלות ,כיון שההיסטוריה אינה
משנה כלל .ב) יש מקרים שמום זה בעצמו לא ישמש כסיבה שלא להשתדך אלא בצירוף
עם עוד חסרונות שהצד השני יודע עליהם .במקרה זה אין חיוב לגלות ,כיון שהמום מצד
עצמו אינו סיבה למנוע את השידוך.
 9כיון שקשה לדמות בענין זה מילתא למילתא ,ובהכרעה בשאלה זו יש השלכות
גדולות משני הצדדים .מצד אחד ניתן לגרום שלא יהיה שלום בית או גירושין וסבל גדול,
ומצד שני ניתן לגרום שהצד שיש לו מום לא יצליח להתארס .גם יש בכך עצה טובה,
שאם לאחר זמן ייודע המום לצד השני ,יש חשש שיבואו לבטל את השידוך .מה שאין כן
אם ישמעו שגדול ישראל הורה שדבר זה אינו נחשב למום ,יש סיכוי יותר גדול שימנעו
מלבטל את השידוך.
 10כן מסתפק בשו״ת אבו ישראל ח״ט סוף סימן קל״ג .ומצינו כעין זה בספר חפץ
חיים הלכות רכילות כלל ט דין ח שמותר לספר לחתן שהמחותן אינו מתכוון לשלם את
הנדוניא שהבטיח ,וזאת בתנאי שצד החתן לא רימה את צד הכלה בדבר אחר ,אבל אם
שניהם מרמים '׳יצא זה בזה" .ולשונו משמע שאין הצדדים עוברים על איסור אם שניהם
מרמים .אמנם ,יתכן שרק איסור אונאה ומקח טעות אין במקרה זה ,כיון שרמאות אחת
משלימה את השניה ,אך אין להוכיח מדבריו שאף איסור גניבת דעת אין ,אם מרמים
בפועל ,וסבר החפץ חיים שאיסור גניבת דעת ללא אונאה לא מהוה סיבה שצד שלישי
יתערב .ואם כן ניתן ללמוד מדבריו ששדכן אינו חייב להעיר לצדדים שהצד השני מרמה
אותו כששניהם מרמים ויכול לנקוט בדרך של ׳שב ואל תעשה׳ ,אבל ייתכן שהשדכן אינו
רשאי לעשות מעשה ולסייע לצדדים להעלים עובדות ,כיון שבזה מסייע להם לעבור על
איסור גניבת דעת .ובספר תתן אמת ליעקב פרק ו סי׳ קלא כתב שמותר לגנוב דעת של
מי שמרמה אותו מכח הפסוק "עם עקש תתפל" .ומביא לכך ראיה מהגמ׳ בתענית דף ז
ע״א שרבי יהושע אמר לבתו של הקיסר שתשים את היין בחבית של כסף או זהב ,אף
שידע שהיין יתקלקל כתוצאה מכך ,כדי להשיב על דבריה כלפיו "אי חכמה מפוארה בכלי
מכוער" .ועיין שם שמביא עוד ראיות .בדומה לכך ,מצינו גם בשו״ת הרא״ש כלל לה סוף
סי' א ,שאף שאין מגרשים אשה בעל כרחה ,מכל מקום ,אם האשה הסתירה את המומין
שלה ,אפשר לגרשה בעל כרחה משום שנוהגים שלא כהוגן עם מי שנהג שלא כהוגן .ויש
להשיב על הראיות ואכמ״ל .אמנם ,כל זה אם המומים של שני הצדדים הם שווה ערך,
אבל אם המום של צד אחד הוא קפידא בעלמא והמום של הצד השני הוא גורם שיהיה
'מקח טעותי ,גם אם לא יהיה איסור גניבת דעת ,מכל מקום יהיה איסור אונאה מצד
'מקח טעות׳.
 11בשו״ת עין יצחק אבן העזר ח״א סי׳ סז דן באריכות על מקרה שאדם יודע על אשה
אחת שאינה בתולה ובעלה אינו יודע מכך ,אם מחויב להודיע לבעל .ובאות כד פסק
שהיות שלאשה זו אין כתובה ,כמבואר בשו״ע אבן העזר סי׳ סז סעיף ה שאם נשא אשה
בחזקת בתולה ונמצאת שאיננה כן אין לה כתובה כלל ,ויש איסור לחיות עם אשה ללא

כתובה של מנה בלי שהחתן ידע מזה ,ועיין בהערה.12
 .5הרבה פוסקים התירו לשקר קצת בקשר לגיל של המשודך“ .אמנם,
כתובה ,ממילא יש להודיע לבעל להצילו מאיסור זה .ובאות כג כתב טעם נוסף שיש
מצוות השבת אבידה להודיע לבעל כדי להצילו מהפסד ממון .ונפקא מינה בין הטעמים
לאשה שאין לה בתולים כתוצאה ממכה ,שהדין הוא שיש לה כתובה מנה ,יוצא ששייך
הטעם של ׳השבת אבידה' בלבד .ובקובץ תשובות להגרי"ש אלישיב שליט״א ח״א סי'
קנט כתב לעניין בחורה שאינה בתולה שמשודכת לבן תורה שאינו יודע מכך שחייבת
להודיע לו ,כדי שלא יהיו נישואין ללא כתובה .זאת בנוסף לאיסור גניבת דעת שלדעתו
הוא איסור מן התורה ,ולא ניתן להקל בו בשום פנים .אמנם בשו״ת אבן ישראל ח״ט
סי׳ קלג חולק על הטעם שאסור לחיות ללא כתובה ,כיון שטעם האיסור הוא "כדי שלא
תהיה קלה בעיניו להוציאה" ,אבל אם הבעל אינו יודע וסבור שיש לה כתובה ,לא תהא
קלה בעיניו .מצד טעם זה אין חיוב להודיע עד החופה ,אבל יש לשקול מראש אם החתן
לא יבטל את השידוך ברגע האחרון ותיגרם עגמת נפש לכל הצדדים .עוד האריך בשו״ת
עין יצחק שם אם יש לאסור מצד שהנישואין בטלים מטעם ׳מקח טעות' ,וממילא הם
חיים ללא נישואין שלחלק מהראשונים זה איסור מדרבנן ולהרמב׳ים מן תורה .וכתב
שלדעת הרמב״ם והשו״ע הנישואין אינם מתבטלים מטעם ׳מקח טעות׳ וכמו שפסק
הרמ״א באבן העזר סי׳ סח סעיף ט שאם נודע לבעל שלא היתה בתולה ואינו רוצה לגרשה
אין צריך לקדש שוב ,וכן נפסק בשו״ע סי׳ לט סעיף ה שאם קידש ומצא מומין שהדרך
להקפיד עליהם ,ושתק כששמע מהמום ,האשה מקודשת בוודאות .ובקובץ תשובות
שם הסכים לדבריו .אמנם ,הב״ש בסי׳ סח ס״ק כד כתב שאפשר שתוספות חולקים על
הרמב״ם וסוברים שהקידושין בטלים ,אבל בשו״ע נפסק כהרמב״ם .הגר״י זילברשטיין
מספר שסירב להשתתף בשבע ברכות של חתן שהסתיר מהכלה מחלה שיש לו ,כיון
שהברכות הם לבטלה .ודבריו צריכים עיון ,שהרי לפי העין יצחק והכרעת הגרי״ש אלישיב
שליט״א אינם ברכות לבטלה .ואפשר שסבר שחוששים לקידושין ,אלא שעדיין יש בכך
משום ספק ברכות ,אלא שקשה שהרי כל דין 'מקח טעות׳ הוא במום באשה שהיא קניינו
של הבעל ולא במום בבעל ,כמבואר בשו״ע אבן העזר סי׳ קיז סעיף יא( .ועיין בשו״ת אבן
ישראל שם שדן שאם אף פעם לא ייוודע לחתן שהכלה לא היתה בתולה ,יש שיטות
שאין לחוש שהקידושין בטלים אף לדעת התוספות ,וכן היא דעת הגר״י גרוסמן לדינא,
וכפי שהביא בקובץ תשובות בשמו ,אבל בקובץ תשובות חולק עליו).
. 12בשו״ת מהרש״ם ח״ז סי׳ קנב נראה שהקיל בכך ,אולם דבריו סתומים ,ולכך נצטט
את לשונו" :ועל דעת שאלתו בבתולה יתומה שזה איזה שנים הרתה וילדה לזנונים ומאז
ועד עתה מתנהגת בצניעות וכעת נשתדכה מרחוק בלא הודע מזה ,ואס יוודע להחתן
יבטל הקשר ועתה הגיע זמן הנישואין ושאל איך יתנהגו בהכתובה ...אבל מה נעשה
בחיוב מנה ומאתים הנכתב שלא כדת ...ומכל שכן בנידון דידן שיהרס על ידי זה כל הבנין
ועלבון היתומה ומשפחתה .לכן באם שאפשר שיכתבו הכתובה כראוי לבעולתא והקורא
ישנה הקריאה בכל הנצרך ויקרא מנה ומאתים אף שלא נכתב כן אזי יעשו כן .אבל לכתוב
בשינוי הרי גורם הפסד לחתן .ובאם אי אפשר לתקן על ידי הקורא אזי יעשו הכתובה
בעדים שאין יודעים מזה וגם יונח בבית דין כתב בעדים בחתימת יד היתומה שפוטרת את
הבעל מחיוב הכתובה מה שהוא יותר מהחיוב המגיע לה .או יבטיחו הדבר כי אחר החופה
יחליפו ויתנו לה כתובה אחרת הכתובה על פי הדין והכתובה הזאת שיקראוה תחת החופה
יקרעוה" .הנה כל התשובה מתייחסת לשאלה איך לכתוב את הכתובה ,אך המהרש״ם לא
התייחס לשאלה של גניבת דעת החתן .ייתכן שעל בעיה זו לא נשאל המהרש״ם ,מחמת
שיצא בהיתר מגדול אחר .ייתכן גם שהרב השואל התיר מצד שיש מום גדול גם לצד
השני שצד הכלה לא יודע ,ועל פי ההיתר שכתבנו בהערה  ,10והמהרש״ם לא רצה להיכנס
לשאלה זו .אמנם ,גם מצד כשרות הכתובה ,דבריו צריכים עיון ,שהרי הדין הוא שאם
החתן אינו יודע שאינה בתולה אין לה כתובה כלל .גם המהרש״ם לא כתב שיש לה כתובה
מנה ,אלא נראה כסותר את עצמו שהרי כתב "ויקרא מנה ומאתים אף שלא נכתב כן"
משמע שאין כותבים לה כתובה מנה ,ובהמשך כתב "שיכתבו הכתובה כראוי לבעולתא"
משמע שכותבים כתובה מנה .על כן למעשה קשה לסמוך על תשובה זו .יש גם להדגיש
שבזמנינו שמצויים בי׳ה בעלי תשובה שיסכימו להתחתן עם כלה שאינה בתולה שחזרה
בתשובה ומתנהגת בצניעות ,אין להיכנס בהיתרים דחוקים ,שהרי גם המהרש״ם נדחק
להתיר רק משום שהבחורה היתה יתומה וחזרה בתשובה ולא תוכל להתחתן בדרך
אחרת ,ולא כשניתן למצוא שידוך הגון אחר.
, uבספר תתו אמת ליעקב פ״ה סי׳ לח מביא בשם הגרי״ש אלישיב שמותר לשנות
רק שינוי קטן ,כגון שאם הבחורה בגיל עשרים ,אפשר לומר שהיא בת תשע עשרה .וכן
הביא עדות משני תלמידי חכמים שהגר״א קוטלר התיר לבחור שהיה בגיל שלושים לומר
שהוא בגיל עשרים ושמונה .אמנם ,מביא שהגרש״ז אויערבאך השיב שאסור לשנות כלל,
אבל מעשה היה שהתיר לשנות קצת .עוד הביא בשם הגר׳יב זילבר שאסור לשנות שינוי
שאנשים מקפידים .ולכאורה טעם ההיתר הוא ששינוי קטן אינו משמעותי ,אלא שהצד
השני גדרו לעצמם שלא לשמוע על שידוך מעל גיל מסוים .ויש להוכיח כן מהגמ׳ ביבמות
דף קטז ע״ב שהחכמים הדריכו אשה שמת בעלה שהיתה זקוקה להתיר נישואין מרבי
יהודה ,להראות כאילו היא מתנהגת באבילות ,כיון שרבי יהודה לא היה מתיר לאשה

»המשך בעמוד הבא

אסור לשקר אם הגיל ישפיע על הסיכויים שלהם להוליד ,או שנהוג
להקפיד ,וכמבואר בדין .214
 .6אפילו כשחייבים לגלות את המום ,אם יש סיכוי שהשידוך ייגמר אף
לאחר שידעו מהמום ,אין צריך לגלות עד שהשידוך יגיע לשלב רציני.15
אבל אם אין סיכוי טוב שהשידוך ייגמר לאחר שיידעו מהמום ,יש לגלות
מיד ,כדי שלא לגרום לעגמת נפש מיותרת‘.1
 .7גם כשחייבים לגלות מום ,אין צורך לספר את הכל ,אלא יש לציין את
הפרט הרלוונטי בלבד.17
 .8הרבה פוסקים סוברים שאם העומד להשתדך הוא בן הנדה אין חיוב
לגלות פרט זה ,אם יש לו מידות טובות .18ויש שכתבו שאם שואלים על
כך חייבים לגלות ,ויתכן שכל הפוסקים מסכימים לזה’.1
שמת בעלה להינשא רק אם התנהגה באבילות ,ואין בכך גניבת דעת ,כיון שהחכמים
חלקו על רבי יהודה וסברו שאין צורך להקפיד על כך .אמנם ,ייתכן שהחכמים לא התירו
כן ,אלא כדי שלא תישאר עגונה לעולם .וייתכן שאף הגרש״ז אויערבאך סובר שאין בכך
איסור גניבת דעת ,אלא החמיר מצד איסור שקר .בדומה לזה מובא בספר מעשה איש
שהחזון איש אמר למתעסקים בשידוך מסוים שהבחור היה בן עשרים ושש ,שיאמרו
שהוא בן עשרים וארבע ,שהסביר שאין בכך שקר כיון שבכלל עשרים ושש יש עשרים
וארבע ,הרי שחשש רק לאיסור שקר והוצרך להסביר שמצד הלשון אינו שקר .והפוסקים
המתירים שהובאו לעיל ,שלא חששו לאיסור שקר ,לכאורה סברו ,שכיון שאנשים רגילים
בכך ,אין זה אלא כעין גוזמא ואינו בגדר שקר.
 14כן כתב בספר תת! אמת ליעקב פ״ה סי' לח שאם הבחורה היא בת ארבעים ,שמבואר
בב״ב דף קיט ע״ב שאם לא התחתנה עד גיל ארבעים ,שוב לא תוכל להוליד ,יהיה אסור
לומר שהיא מתחת לגיל ארבעים .ופשוט שאסור לשנות בפרט הנוגע לגבי הסיכוי להוליד
וכן כתב בהגהות יעבץ על ב״מ דף ס ע״א ד״ה לא את האדם וכן הבאנו בהערה  5מהגר״מ
בראנסדארפער .אמנם ,יש לעיין אם נשתנה הטבע בזמנינו בעניין גיל ארבעים .כמו כן,
בשינוי שאנשים מקפידים אין לשנות ,וכפי שפסק הגר״ב זילבר ,אלא שלדעת הקהילות
יעקב שהובאה בהערה  ,3אם לא יתגרשו משום כך ,ניתן להקל.
 15כן פסק בשו״ת אגרות משה אוייח ח״ד סי' קיק לבעלת תשובה שזינתה כשהיא
פנויה "אינך צריכה להגיד לו בראיה והכרה דפעם ראשונה שעדיין לא ידוע אם ירצה בכלל
השידוך ,וממילא אסור אז להגיד לו ,ורק אחרי שתדעי שרוצה לישא אותך בברור ,שכבר
אמר לך ודבר בדבר הנישואין ,צריכה את לומר" .וכן פסק בשו״ת שבט הלוי ח”ו סי׳ ר״ה
באשה שהיתה לה מום שאינה צריכה לגלות בפעמים הראשונים "רק אחר כך תגלה לו
לפני קשרי השידוכין" .וכן הביא בספר משנת ישראל עמוד שס בהערה ב מספר לשון
חיים בשם הג״ר שמואל הומינר.
 16כן כתב בספר משנת ישראל שם "אמנם יש מומין דלא מחני לגלות קרוב לסוף ותמיד
מקפידים עליהם" .והיינו שמומין גדולים שהסיכוי שהצד השני יתרצה הוא קטן ביותר,
יש לגלות מיד ,שאסור לצער את הצד השני בחינם ,וגם זה בכלל איסור אונאת דברים,
וכמו שכתב בספר החינוך מצוה שלח" ,שלא להונות אחד מישראל בדברים ,כלומר שלא
נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו".
 17כן פסק בשו״ת אגרות משה ארח ח״ד סי' קיח לבעלת תשובה שעברה עבירות
כמה פעמים כשהיא פנויה והתחרטה על מעשיה ,שתגיד לבחור "שהיתה לך מעידה חד
פעמית ,בזמן שלא היה לך כובד ראש כל כך לעמוד מנגד ,ותיכף נתחרטת ומצטערת על
זה שאירע דבר כזה" .אף שעל פי האמת עברה על העבירה כמה פעמים ,כיון שחזרה
בתשובה שלימה ואין חשש שתחזור לסורה ,אלא שצריכה להגיד שאינה בתולה ,אך לא
יותר מכך.
 18בשו״ת אגרות משה אבן העזר ח״ד סי' כג אות ג השיב לאבי הבת שיכול לקחת חתן
ירא שמים שאמו לא היתה הולכת למקווה ,שאם יש לחתן מדות טובות הרי זה הוכחה
שאינו בן נדה .ובספר קהלות יעקב יבמות סי' מט כתב שאפשר להתחתן עם בעל תשובה
שהוא בן הנדה ,מטעם אחר ,כיון שתיקן את מידותיו ,שוב אין בו חיסרון זה .ולפי זה יש
מקום לומר שמותר להסתיר ואין איסור גניבת דעת ,לפי מה שכתב הקהלות יעקב שם
בסי' מד ,לגבי בחור שיש עליו חשש פצוע דכה שאין חיוב לגלות ,כיון שראוי להוליד ,וכן
לפי מה שכתבנו בהערה  10שאין חיוב לגלות פרט שאינו משמעותי .וכן בשו״ת אגרות
משה אבן העזר ח״ג סי׳ כז פסק שמותר לאשה שהיא בגיל עשרים שלא ראתה דם נדה
מימיה ,להתחתן בלי לספר לבעלה ,כיון שלפי דעתו היא ראויה להוליד .אף שלכאורה הרי
זה מום משמעותי (כי לחלק מהמפרשים שהובאו בתשובה שם יש לה סיכוי יותר גדול
מבחורה אחרת שתהיה עקרה ,ולחלק מהם יהיה לה פחות ילדים ,וגם עלול לקחת יותר
זמן עד שיזכו לילדים) ,ואם כן כל שכן בבן נדה שיש פחות קפידא.
 19כן פסק בשו״ת מנחת יצחק ח׳יז סי' קז .עיין שם שמסכים עם הקהלות יעקב שיש
מיעוט בני נדה שיש להם מידות טובות ,ושאף בן נדה יכול להגביר את החלק הטוב שבו
ולתקן את הרע ,עם כל זה הסכים להכרעת הגר"ש וואזנר שליט״א שכתב בשו״ת שו״ת

 .9אם העומד להשתדך עשה בעבר מעשה מכוער וחזר בתשובה שלימה,
ושוב אין למעשה זה השפעה עליו ,יש לכסות את מעשיו הראשונים ולא
לגלות“ .כמו כן ,אם הבריא ממחלה מסוימת ואין סיכוי משמעותי שהיא
תחזור ,אין צריך לגלות.21
 .10מותר 22לאדם גדול לומר על בחור שמתקשה למצוא שידוך ,25שהוא
קרוב משפחתו ,אף שבאמת אינו כן ,כדי שיתחתנו איתו.
שבט קלוי ח״ד סי' קסב שיש לומר לשואלים שבדרכי משה ובית שמואל מבואר שיש
פגם משפחה לדורות בבני נדה ,אלא שניתן לתקן את הפגם ,ושייתכן שיצליחו מאד
בשידוך זה .אולם כל זה אם אדם שואל ,שאי אפשר להסתמך על הקהילות יעקב להתיר
לתת עצה שאינה הוגנת ,אבל לא כתבו שיש חיוב לגלות שהוא בן נדה אם הצד השני לא
שאל ,שהרי החיסרון אינו ברור .וכן ביאר הגר״ש וואזנר שליט״א בעצמו בשיעורים על
הלכות נדה סי׳ קצו סעיף יב סק״ד שאם הורים שואלים אם להשתדך עם בן נדה עלינו
להגיד שיש פגם ושניתן לתקן אותו "ומכל מקום לכאורה אין לומר לילד עצמו שהוא בן
נדה דאין לו נפקא מינה ,וגם אין ההורים חייבים להימנע משידוכים" .הרי שסובר שאין
חיוב לומר לצד השני .ואף שבשו״ת מנחת יצחק יש קצת משמעות שחייב להגיד גם אם
לא נשאל ,מכל מקום הרי הגר"ש וואזנר שליט״א סובר שאין צורך לומר והמנחת יצחק
הסתמך על הכרעתו .וייתכן שאף האגרות משה והקהילות יעקב יסכימו שאם הצד השני
שואל אם אמו של המדובר היתה הולכת למקווה שאסור לשקר.
 20כן מבואר בשוי׳ת אגרות משה או"ח ח״ד סי׳ קיח והובאה בהערה  ,13שבחורה
שזינתה הרבה וחזרה בתשובה לא תספר את עבירות שעשתה בעבר ,אלא את הפרט
שאינה בתולה שאסור להסתיר (עיין הערה  ,)11ואם כן בחור שחזר בתשובה אינו צריך
לספר כלום.
 21כן פסק בשו״ת קנה בושם ח"א סי׳ קכא (הובאה בהערה  )7עיין שם שדן על בחור
שבילדותו התעלף ונפל פעמיים בחלישות וקיבל תרופה מרופא על בעיה זו ,ומאז עברו
הרבה שנים והתופעה לא חזרה על עצמה ולפי חוות דעת הרופא הבעיה לא אמורה
לחזור ,אלא שהוא עדיין ממשיך ליטול את התרופה ליתר ביטחון .והשיב המחבר שאם
הבעיה היתה עדיין קיימת היו חייבים לגלות ,אם הוא פגם בדבר שרוב אנשים מקפידים
עליו (ובזה החמיר יותר מהקהילות יעקב ,עיין הערה  )5ואם לפי הרופאים הבעיה חלפה
עדיף שלא יגלה ,כיון שאחרת יהיה לו קשה למצוא שידוך .ומוכיח שאין להקפיד על חולי
שכבר עבר ,ממה שכתב החלקת מחוקק בסי׳ קיז ס״ק יב על אשה שהיתה לה צרעת
בילדותה ,שרק בגלל שהוא עלול לחזור ,יש להחשיב פרט זה למום ,אבל מחלה שאינה
עלולה לחזור אינה נחשבת למום .והמנחת יצחק הסכים לדבריו .ומשמע שאפילו אם
אנשים מקפידים גם על מחלה שהיתה בעבר ,אין חיוב לגלות ,מאחר שהקפידא של
האנשים היא בגלל שחוששים שהמחלה תחזור ,או שהיא עלולה לחזור ומסתירים מהם,
אבל אם היו יודעים את האמת לא היו מקפידים .גם בספר תשובות הנהגות ח״א סי'
תתעט מתיר שלא לגלות מחלה שאין שום חשש שיחזור יותר מהחשש בכל אדם .וכגון:
"אם היה לו פעם משבר ונתרפא ממנו ושוב אינו נוטל תרופות ,אינו צריך לגלות .ומדגיש
שלגבי בחורה ,יש לברר שאף לאחר לידה לא תיכנס בדיכאון ,כפי שקורה הרבה .וכתב
עוד שכדי לוודא שהמחלה לא תחזור יש לבקש חוות דעת של שני רופאים ולא להסתפק
ברופא אחד.
 22הגמ׳ בב״ב דף טז ע״א מפרשת את הפסוק האמור על איוב "ולב אלמנה ארנין"
"דכל היכא דהוה אלמנה דלא הוו נסבי לה הוי אזיל שדי שמיה עליה והוו אתי נסבי לה",
ופירש רש״י אומר שהיא קרובתה" .וכן מביא בספר תתן אמת ליעקב פרק ה סי׳ לח בשם
רבי שלמה בלוך שהיה שדכן ששידך יתומה עם בחור בן תורה ואמר שהיתומה היא
ממשפחתה של החפץ חיים ,והבחור הלך לשאול את החפץ חיים אם זה נכון ,והחפץ
חיים השיב שכן ,והסביר לבני ביתו שכדי לשדך יתומה ניתן לסמוך על כך שכל ישראל
קרובים .והנה לדעות המקילים בגניבת דעת בשידוכין (עיין הערה  ,)3מובן ההיתר .אבל
לפי הסוברים (עיין הערה  )7שגניבת דעת אסורה בשידוכין כמו במקח וממכר (גם כשאין
איסור שקר) ,יש לעיין למה גניבת דעת זו מותרת .וכן נשאל הדברי מלכיאל בשו״ת
ח״ו סי׳ לב והשיב ,שאכן אסור לומר שהכלה היא מיוצאי חלציו ,כיון שצדקת האבות
משפיעה על צאצאיו ,אבל איוב והחפץ חיים אמרו רק שהם קרובי משפחה ,ובאמת
אין מעלה בקרוב משפחה שאינה מיוצאי חלציו ,אלא שהצד השני רוצה שהגדול יקרב
אותו ויעזור לו כמו לקרוב משפחה .ואם כן אפשר שאיוב החליט בדעתו לקרב אותם
כמו קרובי משפחה ושוב אין קפידא במה שאינה קרובה באמת .ואם כן היתר זה יהיה
דוקא אם הגדול מוכן להתייחס לבני הזוג כקרובי משפחה .ויתכן ליישב באופן אחר ,על
פי מה שכתבנו בהערה  13להקל לשנות בדבר של מה בכך ,גם אם הצד השני מייחס לכך
חשיבות ,אם כן יש לומר שהחפץ חיים סבר שאין שום הבדל בכך ואין לכך שום השפעה
וממילא אין בזה משום גניבת דעת.
 23על אף שהמעשה באיוב היה רק באלמנה והמעשה של החפץ חיים היה ביתומה,
מכל מקום בספר תתן אמת ליעקב עמוד קנז מביא שהגרי״י פישר פסק שמותר לעשות
כן עבור כל מי שמתקשה בשידוכין.

הרב נפתלי בן חיים שליט״א
כולל חו״מ "אוהל יוסף"

חיובי נזיקין על מים שהזיקו לדירת השכן
שאלה:
דייר שיצא מביתו לשבת שכח את דוד הבוילר דלוק ,כתוצאה מלחץ החום הדוד התפוצץ ושיטפונות המים גרמו לשכנים נזק כספי רב כתוצאה
מהרטיבויות בקירות ובחשמל .השכנים תובעים את הדייר ששכח לכבות את הבוילר לשלם את הנזקים שנגרמו מכך.

תשובה:
הדייר פטור על הנזק ,וכדלהלן :לשיטות הסוברים שמיס המחלחלים דינם כ׳בור' ,הדייר ששכח לכבות את הבוילר פטור על הנזק בוודאות ,משום
שבור פטור על כלים .גם לשיטות הסוברים שמים המחלחלים דינם כ׳אש' ,נראה שבנידון דידן הדייר פטור ,מאחר שהנזק נגרם מחמת שכחה .בנוסף
לכך ,אם מלכתחילה הדוד היה תקין ,עם תרמוסטט שהיה אמור לכבות אותו אוטומטית ,הרי הדייר מוגדר כאדם ששמר על ממונו ,ופטור אם הזיק.

גדר אדם המזיק כשהנזק הגיע מכוח אחר
בגמ׳ סנהדרין דף עז ע״ב "אמר רב פפא זרק צרור למעלה והלכה לצדדין
והרגה חייב" .והטעם מבואר כיון שהאבן נופלת בחזרה לצד מכוח זריקת
הזורק וממילא עדיין מעורב כוחו גם בנפילה וחייב .ומדייקים התוספות
שם בע״א ד״ה סוף חמה שדווקא אם הצרור נפלה בשיפוע חייב ,אבל
אם הצרור נפלה ישר כלפי מטה בלי שיפוע לצדדים ,פטור ,כיון שהנפילה
היא רק מכוח הכבידה ואין כוחו של הזורק מעורב בה .והקשו הרי מבואר
בב״ק דף ו ע״א שאדם שמניח אבנו ,סכינו ומשאו בראש גגו ונפלו ברוח
מצויה חייב משום אש ,ורבי יוחנן סובר בב״ק דף כב ע״א ש׳אישו משום
חיציו׳ ,והיינו שהמזיק באמצעות אש שהדליק מוגדר כאדם שהזיק
בידים ,יוצא שאף המניח אבן בראש הגג דינו כמזיק בידים ,אף שאין
כוחו מעורב בנפילה ,ואם כן למה בזורק צרור ונפלה ישר למטה הזורק
פטור .עוד הקשו שבחולין דף לא ע״א אמרו נפלה סכין מידו ושחטה
שחיטתו פסולה ,הרי שנפילה אינה מוגדרת כמעשה בידים ,שהרי
אם השחיטה נעשתה בידים הרי היא כשירה .ותירצו בתירוץ הראשון
שהסוגיא בסנהדרין ובחולין הם רק לפי ריש לקיש שסובר ׳אישו משום
ממונו' ,והיינו שאם האש הלך בכוח הרוח אין זה נחשב כמעשה בידים
של המדליק את האש ,וכן גם אבן שנפל מראש הגג אינו נחשב לנזק
בידים ,ולכן הצרור שנפלה ישר למטה וכן הסכין שנפל אינם נחשבים
למעשה בידים .אבל לרבי יוחנן שסובר ׳אישו משום חיציו׳ גם הצרור
שנפלה ישר למטה וגם הסכין שנפל נחשבים למעשה בידים.
בחידושי הגר״ח הלכות שכנים פרק יא ה״א מוכיח שהרמב״ם חולק
על התירוץ הראשון בתוספות ,שהרי פסק בהלכות נזקי ממון פרק י״ד
הלכה טו ׳אישו משום חיציו׳ ,ומאידך פסק בהלכות רוצח פ״ג הלכה יג
שהזורק אבן חייב רק אם הלכה לצדדים ,וכן כתב בהלכה יב "הזורק צרור
בכותל וחזרה האבן לאחוריה והרגה חייב מיתת בית דין ,שמכוחו היא
באה" .הרי שאף לסוברים ׳אישו משום חיציו׳ צריך שהאבן תבוא מכוחו.
וכן כתב החזון איש בב״ק סי׳ ב אות א על תירוץ הראשון של התוספות
שדוחק להעמיד את כל אותם סוגיות כמאן דאמר ׳אישו משום ממונו׳
ושלא כפי ההלכה.

לא בכל אש חידש רבי יוחנן ׳אישו משום חיציו׳
עוד תירצו התוספות תירוץ אחר שאף רבי יוחנן מודה ב׳אבנו ,סכינו
ומשאו׳ שהניחם בראש גגו ,שאינו חייב משום ׳חיציו' ,אלא משום
׳ממונו' ,כיון שהם נופלים מכוח אחר .ולכן אף רבי יוחנן מודה שאם האבן
נפלה ישר למטה וכן בסכין שנפל ושחט שאינו נחשב לכוחו של האדם
ולמעשה שלו .ומבאר החזון איש שם אות ב בדעת התוספות שיש חילוק
בין אש ממש ל׳אבנו ,סכינו ומשאו' ,שאש נחשב למעשה בידים ,כיון

שהאש מטבעו מתפשט ,אלא שהרוח מסייעת שהאש ילך למרחוק ,לכן
נחשב למעשה בידים לרבי יוחנן וחייב אף על רציחה .מה שאין כן ׳אבנו,
סכינו ומשאו׳ ,שללא הרוח היו נשארים שם ,נמצא שהנזק הוא רק מכוח
הרוח ולכן אינו חייב אלא בנזיקין משום ׳ממונו׳ .אמנם לשון התוספות
הוא" :ואש שהזיקה ברוח מצויה פטור ממיתה אלא דלענין ממון חייב",
ומשמע שאף אש ממש אינו נחשב למעשה בידים לרבי יוחנן אלא לעניין
נזיקין ,אולם החזון איש מגיה "ואבנו סכינו" במקום "ואש" ,וסובר בדעת
התוספות שאין חילוק באש בין רציחה לנזיקין ,אלא החילוק הוא בין אש
ממש לבין ׳אבנו ,סכינו ומשאו׳ .שוב חזר בו החזון איש שם וחידש שאף
באש עצמו יש חילוק ,שאם הרוח הוליך את האש מיד כשסילק המדליק
את ידו ,מתייחס גם כוח הרוח למעשה המדליק וחייב משום ׳חיציו׳ .אבל
אם בתחילה הלך האש לכיוון אחד ולאחר מכן שינה הרוח את כיוון האש,
אין הליכת האש באמצעות הרוח החדשה מתייחסת לכוח האדם ,כיון
ששני הכוחות לא עבדו יחד ,אלא בזה אחר זה ,ואינו חייב אלא בניזיקין
משום ׳ממונו׳ .ואם כן אין צורך להגיה בתוספות ,אלא דברי התוספות
אמורים ברוח חדשה ששינתה את כיוון האש.

פיצוץ הדוד אינו מתייחם למעשה האדם
בנידון דידן שהדליק בוילר ורתיחת המים גרמו שהדוד יתפוצץ והמים
ישפכו במקום אחר ,אפשר שאינו נקרא שעשה פעולה במים ,כיון
שפעולתו עשה בהדלקת הבוילר שהיא כהדלקת אש ,וממנו נוצר כוח
אחר שהוא רתיחת המים שגרם לפיצוץ הדוד ושפיכת המים לעבר בתי
השכנים .וממילא אין כוח המים מצטרף למעשה הראשון של הדלקת
הדוד.
עוד אפשר לומר לפי מה שאמרו בגמ׳ ב״מ דף קיז ע״א שמים שמחלחלים
בתקרת חברו אם נספגים המים ואחר כך נופלים הרי זה כאילו הכוח
הראשון הפסיק ,ובלשון הגמ' ׳תמו מיא׳ ואינם נחשבים כחיצים שלו
לחייבו .וכאן חלק ניכר מהמים נספגו בכותל עד שנזלו לדירת השכנים
ולכן אין לחייבו מטעם אדם המזיק.
עוד יש לדון לפי מה שכתבו התוספות בב״ק דף כב ע״ב ד״ה חציו "ואומר
ד״י דלמ״ד אשו משום חיציו הוא לא מחייב אלא באש שיכול להזיק
ברוח מצויה הרבה וקרוב לודאי היזק כעין חיציו" ,הרי שכדי לקרותו
אדם המזיק צריך שיהיה ברור שהנזק יגיע .ואם כן יש לדון ,שכיון
בכל בוילר יש תרמוסטט שאמור לכבות אותו לאחר שהמים מגיעים
לחום הרצוי ,אם כן אינו ברור שיגיע ההיזק ,ולכן אינו ׳חיציו׳ .ואף אם
התברר למפרע שהתרמוסטט לא היה תקין מלכתחילה ,והיה קרוב
לודאי שהדוד יתפוצץ ,מכל מקום יתכן שאין להחשיבו כקרוב לודאי,
כיון שבשעת הדלקת הבוילר לא ידעו שיש בעיה בתרמוסטט[ .וכעין מה
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שדנו הפוסקים בפסיק רישא למפרע אם נידון כפסיק רישא ,עיין ביאור
הלכה סימן שטז ד״ה ולכן].
עד כאן ביארנו שהדייר ששכח לכבות את הבוילר אין לו דין מזיק בידים,
עתה נדון אם יש לנזק זה דין ׳אש׳ או דין ׳בור׳.

קיר רעוע שנפל דינו כ׳בור׳ או כ׳אש׳  -דעת התוספות
בב״ק ו ע״ב "רבינא אמר לאתויי הא דתנן הכותל והאילן שנפלו לרשות
הרבים והזיקו פטור מלשלם( ,אם בית דין ראו שהכותל והאילן עומדים
ליפול ודרשו מהבעלים ו־) נתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל
ונפלו בתוך הזמן והזיקו פטור ,לאחר הזמן חייב ,היכי דמי אי דאפקרה
בין לרב בין לשמואל היינו בור" .בתוספות שם ,בע״א ד״ה היינו בור ביארו
מה שאמרו בגמ׳ היינו בור שמדובר גם אם הכותל והאילן הזיקו בשעת
נפילה חייב מדין בור .ובהמשך דבריהם כתבו "ודומה לבור כמו לאש
שמאש חלוק שאין כח אחר מעורב בו ,ומבור חלוק שאין תחילת עשייתו
לנזק ,אלא לכך דימה לבור משום דבהיזק דלאחר נפילה אין לדמותו כלל
לאש אלא לבור" .ונחלקו האחרונים בדעת התוספות האם חייב מטעם
אש אן מטעם בור .בספר קהילות יעקב סוף סי׳ ד מבאר כוונת התוספות
שבשעת נפילה חייב גם מטעם אש וגם מטעם בור ,ונפקא מינה שחייב
גם על טמון (שאש פטור) וגם על כלים (שבור פטור) ,והגמ׳ שנקטה בור
משום אחר נפילה שחייב רק משום בור .אבל בספר פלפולא חריפתא
על פסקי הרא״ש שם אות ת כתב בדעת התוספות שחייב רק מטעם
בור .וכן כתב בספר אבן האזל הלכות נזקי ממון פרק יג הלכה יט שלדעת
התוספות חייב רק משום בור.

בביאור דעת הרא״ש שקיר שנפל דינו כ׳בור׳
בפסקי הרא״ש שם סי׳ א כתב וז״ל" :אם נפלו אחר הזמן והזיקו בשעת
נפילה ,נראה דיש להם דין בור ,ולא דמי לאבנו סכינו ומשאו שהניחן
בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו דרך הילוכן ,דהנך נעשו בור על ידי
כח אחרים ,אבל כותל ואילן מחמת ריעותא נפלו מעצמן כי ראו שלא
היו יכולים לעמוד יותר ,והזהירו בית דין הבעלים להפילו .ואם משום
דהולכין ומזיקין ,מה שאין כן בבור ,לא גריעי מחמת זה וכל שכן שיש
לחייבו יותר ,מידי דהוה אקושר אבן ברגלי בהמתו והלכה לרשות הרבים
והזיקה ,ואי משום דאין תחילת עשייתן לנזק שור יוכיח".
דברי הרא״ש תמוהים במה שכתב שיש לדמות לבור ,ואף על גב שהולך
ומזיק עדיין בור הוא וחמור מבור שהרי הולך ומזיק .אדרבה נלמד מאש
שדומה יותר לאש כיון שהולך ומזיק ,ומה שאין כח אחר מעורב בו כל
שכן שיהיה חייב .בספר נחלת דוד סי׳ ? ? מבאר שטעם שכותל ואילן
שנפלו בשעת נפילה הוא בור ולא אש ,משום שאש הולך ומזיק ומשיג
את הניזק במקום שהוא ,מה שאין כן בור הוא תקלה במקום מסוים.
וכותל ואילן גם בשעת הנפילה אינם הולכים למקום אחר אלא נופלים
במקומם ,וכל השטח הסמוך לכותל הוא כבור גדול.
באבן האזל (שם) הקשה על דבריו הרי אבנו סכינו משאו שהניחן בראש
גגו מקום הנפילה הוא גם שטח מסוים ,שהרי אין רוח מצויה יכולה
להוליכם למרחקים ,אלא להפילם מהגג ,וגם בהם נאמר שהשטח הסמוך
לגג הוא בור גדול.
הקהילות יעקב מבאר את דברי הנחלת דוד ,שיאבנו סכינו ומשאו׳ אינם
נופלים מכח עצמם אלא הרוח מביאה אותם לרשות הרבים ,ואינו דומה
לכותל ואילן שמחמת עצמם נופלים ,וממילא מחמת עצמם תופסים את
כל השטח סביבם שהכל יהיה בור אחד גדול .ביאור דבריו נראה ,שהרי
גם אש פעמים ניתן לקבוע גבולות עד היכן יכולה האש להתפשט ,וכי
נאמר שכל שטח האש הוא בור גדול ,אלא כיון שהרוח מוליכה את האש
חשוב כאש ,מה שאין כן בכותל ואילן שנפלו שאינם הולכים על ידי
כוח אחר ,אלא מחמת עצמם נופלים ,וגם ניתן לקבוע את השטח שהם

עלולים ליפול ,בזה אומרים שהוא בור גדול ואינו אש שהולך ומזיק.
הפלפולא חריפתא באות א מתרץ שכל תקלה יש לדמותה לבור ,אפילו
שיש לה דמיון גם לשאר מזיקים( .כיון שאם מדמים לבור יהיה לה גם
את כל דיני בור שפטור על כלים וכדומה ,למרות שיש לדמותו גם לשאר
מזיקים).
הקהילות יעקב תירץ שדעת הרא״ש היא כמו שכתב הרשב״א שכוח
אחר מעורב בו הוא סיבה לחייב ולא סיבה לפטור ,לכן כותל ואילן
שהזיקו בדרך הילוכן והזיקו בדרך נפילה ואין כוח אחר מעורב בהם ,אין
בהם את החומרא של אש.
האבן האזל שם מבאר דברי הרא״ש על פי דברי רבנו ישעיה שהובאו
בשיטה מקובצת שם וז״ל" :וקשה אמאי לא דייק אי בהדי דקא אזלי
מזקי היינו אש .ויש לומר דלא דמי לאש ,ראש מיד שנעשה הוא נזקק
לשומרו ולהעלות בדעתו שיזיק על ידי רוח מצויה ,וכן באבנו סכינו
ומשאו דמדמי לעיל לאש ,אבל כותל ואילן ליכא למימר הכי דבשעת
נטיעה ובנין לא היה לו להעלות בדעתו שיפלו לזמן מרובה" .ומבאר
האבן האזל שחיוב של אש הוא על עשיית המזיק ולא על הבעלות על
האש ,לכן רק אש שהבעיר בעצמו חייב אבל אש שקנה מחברו פטור
על האש כיון שלא יצר את המזיק ,ובכותל ואילן למרות שעתה עומדים
ליפול והתרו בו כיון שהוא לא יצר את הנזק אינו חייב .כל זה כתב בדעת
הרא״ש ,אבל לדינא מוכיח האבן האזל שם שבאש חייב גם אם לא
הבעיר את האש ,אלא נפלה אש לרשותו וקנה אותה חייב על נזקיה.
ומסקנתו שאם הזיקו הכותל והאילן בשעת נפילה חייב מדין אש.
ועל נידון זה האם חיוב אש הוא רק כשהוא מבעיר את האש ולא כשהוא
ממונו ,או גס כשהוא ממונו ולא הבעיר חייב ,עיין באמרי משה סימן כט
אות כב שהוכיח שחיוב אש הוא מדין מבעיר ולא משום שהוא ממונו,
ורק בבור חייבים משום שהוא ממונו .וכן בברכת שמואל ב״ק סי׳ י אות ב
מבאר הטעם של כותל ואילן שאינו אש משום שחיוב אש הוא דוקא אם
מבעיר וחיוב בור הוא אם פשע על ממונו .ועיין עוד בקונטרס השיעורים
שיעור יג שהאריך בזה.

האם בקיר שנפל חייבים על כלים
בספר דברי גאונים כלל נא אות טז (הובא בקהילות יעקב שם) מביא
בשם ספר חסד לאברהם (תאומים) חו״מ סי׳ נג שכותל ואילן שהזיקו
בשעת נפילה דינו כאש וחייבים אפילו על נזקי כלים ,ומה שכתבו
התוספות והרא״ש שחייב מדין בור הוא לומר שגם חיוב בור יש בו וחייב
אף על טמון.
אבל הסמ״ע בסי׳ תטז סק״ב מבאר שחיוב כותל ואילן שהזיקו בשעת
נפילה חייב מדין בור ,ועל זה הביא את דברי הרא״ש שכתב כן .ומדבריו
נראה שהבין ברא״ש שחייב רק משום בור ולא משום אש ושלא כדברי
החסד לאברהם.

קרקע שהוזק מהקיר שנפל דינו ככלים
בשו״ת אמרי יושר ח״ב סי׳ כא כתב שחיוב כותל ואילן בשעת נפילה הוא
מטעם בור ופטור בכלים ,והביא את דברי הירושלמי שקרקעות נקראים
כלים ,ולכן אם הוזקו קרקע בבור בעל הבור פטור ,ומצאנו אפשרות
שקרקע יוזק בבור ,אם כותל ואילן שנפלו והזיקו את הקרקע ,כיון שגם
דרך נפילה נקרא בור לכן פטור גם על היזק הקרקע.

דין מים שחלחלו והזיקו קירות
נמצא שבכותל ואילן שנפלו בשעת נפילה יש מחלוקת בדעת הראשונים
אם חיובו מטעם אש ובור או רק משום בור .ובמים שמחלחלים ומזיקים
את הקירות לדעות שבכותל ואילן הוא חיוב של אש גם מיס הוא חיוב
של אש ,כיון שהולך ומזיק וממילא חייבים גם על קירות .ולסוברים
שהוא מטעם בור אם נאמר כביאור הנחלת דוד שכותל ואילן מכח עצמם
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ד.

על מי מוטל לשלם לוועד בית בדירה מושכרת ,על השוכר או על המשכיר?
תשובה :החלק של ביטוח המעלית ,החזקת הבנין ,כגון זיפות וסיוד המשכיר חייב לשלם ,אם השוכר לא שילם ,כיון שהוצאות אלו הוא חייב
אפילו אם לא גרים בדירה כלל .אבל על החלק הקשור לשימוש ,כגון ניקיון וחשמל ,אם השוכר לא שילם ,אין המשכיר חייב לשלם ,כיון שהוא
לא נהנה .כל זה מצד הדין ,אם אין מנהג ,אבל אם נהוג שהמשכיר אחראי על כל התשלום ,אם השוכר לא שילם ,הרי הוא חייב לשלם.

ה.

האם דיירי קומת קרקע צריכים להשתתף בחלק תשלום ועד הבית המיועד למעלית?
תשובה :כיון שיש להם אפשרות ליהנות מהמעלית לעתים רחוקות ,הרי הם חייבים להשתתף בהוצאות החזקת המעלית.

הוצאות של חצר כדי שלא יינזקו יש לחלק לפי ממון
דינים אלו תלויים בעיקר במנהג המדינה ,וכמבואר בשו״ע חו״מ סי׳ קסא
סעיף א "בני החצר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר .וכן כל
הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול ,או הדברים שנהגו בני המדינה
לעשותם" .אבל בכל זאת ,נקדים כמה הקדמות מסוגיות הש״ס ומתוכן
נחזור להכריע בשאלות.
במשנה בב״ב דף ז ע״ב "כופין אותו (את הדייר בחצר) לבנות בית שער
ודלת לחצר״ .וכתב רש״י שם "כופין אותו  -את בן החצר שאינו רוצה
לסייע את בני החצר ,לבנות להן בית שער ,להיות שומר הפתח יושב
שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר" .והיינו שבעבר
היו אנשים נוהגים לעשות תשמישים צנועים בחצר ,והיה קייס צורך
לשמור שבני רשות הרבים לא יוכלו להציץ בחצר .ועל דלת פירוש
רש״י "לשער החצר לנועלו" .והיינו לשמור מפני גנבים .בהמשך המשנה
"כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח" .והגמ׳ מסתפקת כיצד
מחלקים תשלומים אלו המיועדים לצורך שמירה על העיר ,וז״ל" :בעא
מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן ,כשהן גובין לפי נפשות גובין או דילמא
לפי שבח ממון גובין ,אמר ליה לפי ממון גובין" .הטעם שיש לגבות לפי
ממון הוא ,שהחומה מיועדת לשמור על הממון מפני הגנבים ,וככל שיש
יותר ממון נהנה יותר מהשמירה .עוד יש בגמ׳ לשון אחר שיש לגבות לפי
קירוב בתים לחומה .ובשו״ע סי׳ קסא סעיף ג נפסק לעניין חצר "כשגובין
דברים אלו גובין לפי הממון ,ולא לפי קירוב הבתים ,דדוקא בעיר אמרו
לפי קירוב בתים ,אבל לא בחצר .ויש מי שאומר שדין החצר כדין העיר".
הרי שהנטל להוצאות צרכי החצר מחולק לפי הממון .ובנתיבות שם
סק״א מקשה שהרי מטרת הבית-שער היא לשמירה מהיזק ראיה
ובסי׳ קנז סעיף ג נפסק שהוצאות בניית קיר בין שתי חצירות חלים
על שניהם בשווה ,אף אם חצירו של אחד יותר גדול ואף שגם כותל זה
מיועד לשמור מהיזק ראיה ,ומיישב שיש לחלק בין הוצאות שהטילו
חז״ל כדי שלא יזיק בהיזק ראיה ,שאותם יש לחייב את שניהם בשווה,
כיון ששניהם מזיקים ועל שניהם מוטלת החובה בשווה שלא יזיק ,לבין
הוצאות כדי שלא יוזקו בהיזק ראיה מבני רשות הרבים ,שככל שיש לו
יותר ממון נהנה יותר מכך שהחצר שמור מהיזק ראיה.

חלוקת הוצאות בניית בית כנסת וכיצד מחלקים לפי נפשות
לגבי בית הכנסת ,שהיא אחת מצרכי העיר ,כתב המשנה ברורה בסי׳ קנ
סק״ב ,שאם בונים בית כנסת גובים לפי ממון ואם שוכרים בית כנסת
גובים מחצה לפי ממון ומחצה לפי נפשות .טעם החילוק הוא שעני
אינו כל כך קבוע בעיר כמו עשיר ,אלא הולך ממקום למקום ,ולכן לא
מוטלת עליו חובה להשקיע בבית כנסת קבוע בעיר כמו עשיר ,מה שאין
כן בשכירות בית כנסת שאף עני חייב בה כעשיר ,יש לחייב מחצה לפי
נפשות .בשו״ת חתם סופר חו״מ סי׳ קסז תמה על דין זה ,שהרי גם עני
זקוק על כל פנים לבנות בית כנסת מבנין באיכות מינימאלית ,או לפחות
לשכור מקום ולמה ירוויח מכך שלא שוכרים בית כנסת אלא בונים ,שלא
לשלם לפי נפשות כלל ,ולכן דעתו שעל שווי מבנין באיכות מינימאלית
מחלקים מחצה לפי ממון ומחצה לפי נפשות ,ועל בנין יקר מחלקים רק

לפי ממון .חידוש נוסף כתב החתם סופר וז״ל" :ונפשות היינו כל בעל בית
עם כל בני ביתו ,אנשים ונשים וטף הסמוכים עליו נפש אחד יחשב" ,ויש
לעיין אם דין זה אמור גם לגבי כל החיובים שמחשבים לפי נפשות ,שכל
ראש משפחה משלם בשווה.
מקום שיש מנהג המנהג קובע ,אבל מעיקר הדין ,הוצאות ניקיון וחשמל
הקשורים בשימוש ,יש לחלק לפי מספר הנפשות ,שככל שיש יותר
נפשות ההנאה והשימוש בחדר המדרגות היא יותר .אבל הוצאות
תיקונים והחזקת הבית המשותף ,יש להסתפק אם יש לחלק בין כולם
שווה בשווה ,כיון שכולם זקוקים לכך והנאתם שווה ,או אפשר שיש
לחלק לפי גודל הדירה שהוא בעצם קובע את האחוזים שיש לו בבעלות
ברכוש המשותף .ומסתבר יותר שיש לחלק שווה בשווה בין כולם ,כיון
שההנאה שווה שכולם זקוקים לתיקון הרכוש המשותף.

החיובים המוטלים על מי שאינו גר בחצר
בשו״ע חו״מ סי׳ קסא סעיף א לאחר שמבוארים כל הדברים שבני החצר
כופים זה את זה ממשיך השו״ע" :וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך
גדול ,או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם .אבל שאר הדברים ,כגון
ציור וכיור ,אינו כופהו .עשה אחד מעצמו ,אם גילה השני דעתו שהוא
חפץ בו ,מגלגלין עליו את הכל ונותן לו חלקו בהוצאה" .ובסעיף ב" :מי
שיש לו בית בחצר ואינו דר עמהם ,חייב לעשות עמהם דלת נגר ומנעול,
אבל לא שאר דברים" .מקור דין זה הוא מהתוספתא בב״מ פרק יא ה״ט.
ובבית יוסף שם מבאר שהדבר שאין כופין עליו מי שאינו גר בחצר הוא
בית שער .ובנתיבות חידושים סק״ב מסביר שבית שער מיועד למנוע
היזק ראיה ,ואם אינו גר בחצר אין לו צורך להישמר מהיזק ראיה ,מה
שאין כן שאר הדברים שמיועדים לשמור מגנבים ,גם אם אינו גר בחצר
הוא צריך לשמור על ביתו מגנבים.
לפי דברי הנתיבות יוצא שבעל דירה שאינו נמצא בדירה זמן רב ,יהיה
חייב לשלם עבור החזקת הרכוש המשותף ,אבל לא עבור הוצאות ניקיון
וחשמל הקשורים בשימוש.

החיובים המוטלים על מי שיש לו חצר בעיר ואינו גר בה
ובסי׳ קסג סעיף ב ,לעניין דברים שבני העיר חייבים נפסק" :מי שיש לו
חצר בעיר אחרת ,בני העיר משעבדים אותו לחפור עמהם בורות ,שיחין
ומערות ואמת המים ,אבל בשאר כל הדברים אין משעבדים אותו".
מקור דין זה הוא גם בתוספתא שם וביאור הדברים נראה ,שרק בורות
שיחין ומערות שהן צרכי העיר החיוניים ביותר ,בזה חייב להשתתף כל
מי שיש לו חצר בעיר ,אף שאינו דר בעיר ואינו נהנה מהם ,כיון שכך היא
צורת העיר ,אבל שאר דברים שאינם חיוניים ביותר ,אינו חייב לשלם,
אם אינו נהנה מהם.
השתתפות בהוצאות מקווה כשאינו זקוק לו  -שני הסברים
ובסוף סעיף ג פוסק הרמ״א" :כל צרכי העיר ,אף על פי שמקצתן אינן
צריכין ,כגון בית חתנות או מקוה וכדומה ,אפילו הכי צריכין ליתן חלקן".

מקור דין זה הוא בשו״ת מהר״י מינץ סי׳ ז .ובביאור הגר״א ס״ק פא
מציין מקור לדין זה מהתוספתא שאם יש לו חצר בעיר חייב לשלם עבור
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חפירות בורות שיחין ומערות ,אף על פי שאינו שותה מהם ,לכן גם חייב
לשלם עבור בית חתנות ומקווה אף על פי שאינו נהנה מהם .לעומת
זאת ,בסוף סעיף ו נפסק "יש אומרים שאם הוצרכו להוציא הוצאות
שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהן ,אותם שאינם נושאין ונותנין
בשטרות אין חייבין ליתן לזה" ,המקור הוא שו״ת הרא״ש כלל ו סי׳ ט.
ומוסיף הרמ״א "ועיין לעיל סוף סעיף ג׳ סימן זה" .הסמ״ע בס״ק לב עומד
על הסתירה וכתב ”נראה דוקא כל כהני רכל ישראל צריכין לבית חתנות
או מקוה ,אף אם אירע שיחיד אינו צריך לו מחמת זקנה או איזה טעם,
אפילו הכי צריף ליתן ,מה שאין כן כשהוציאו הוצאה שיעזור להן השר
בענין שטרי חובות שאינו ענין כללי ,משום הכי כתב מור״ם בסוף סימן
זה והוא מתשובת הרא״ש דאין אחרים צריכין ליתן להם לסיוע" .כוונת
הסמ״ע לחלק בין צורך ציבורי ,אלא שיש יחיד שאינו נהנה ,גם הוא
חייב להשתתף ,אבל הוצאות שמוציאים כדי שאנשים שהלוו על שטרי
חובות יוכלו לגבות את החוב ,שהוא צורך פרטי ,אין שאר העיר חייבים
להשתתף .אבל במהר״י מינץ עצמו משמע שעצם הדבר שהצורך הוא
צורך ציבורי אינו מספיק לחייב את כולם להשתתף ,אלא צריך שגם הוא
עצמו יכול ליהנות מכך לעתים רחוקות ,ולכן כתב שאף הזקנים זקוקים
למקווה כדי לטבול בו בערב ראש השנה ובערב יום כפור .וכן מציין הש״ך
שם בס״ק יד שו״ת מהר״ם אלשיך סי׳ נב שתלמיד חכם אינו חייב לשלם
עבור הוצאות החזקת רב ומו״ץ לעיר ,כיון שיודע את ההלכות בעצמו
ואינו נהנה ממנו ,ומדמה לתשובת הרא״ש בשטרי חובות .וכתב שאם
הרב פוסק גם בדיני ממונות ,חייבים גם תלמידי חכמים לשלם עבור
החזקתו ,כיון שאם יהיה לאחד מהם ריב עם אדם אחר ,לא יוכל לפסוק
בעצמו ויצטרך לרב .ולפי הסבר הסמ״ע היה צריך לחייב כל אדם לשלם
עבור החזקת הרב ,כיון שרב עיר הוא צורך ציבורי .אלא בהכרח שמהר״ם
אלשיך סבר שצורך ציבורי אינו סיבה מספקת לחייב ,אלא צריך שאדם
זה יוכל ליהנות לעתים רחוקות .וכן כתב הכנסת הגדולה הגהות הטור
סק״ט לעניין אתרוג הקהל ,שאף אדם שיש לו אתרוג חייב להשתתף,
כיון שאם האתרוג שלו יפסל יצטרך ליטול את אתרוג הקהל ,ומשמע
שאם אין לו צורך להשתמש ,אפילו לא במקרים נדירים ,לא ניתן לחייב.

השתתפות במעלית לדיירי קומת כניסה תלויה בשתי הסברות
לגבי לחייב דיירי קומת כניסה להשתתף בהוצאות המעלית ,נראה
שלפי כל הסברות חייב להשתתף ,לפי סברת הסמ״ע שתלוי אם הצורך
הוא צורך ציבורי ,הרי מעלית היא צורך של כל בנין עם הרבה קומות
ולא רק של יחידים ,וממילא אף היחיד חייב להשתתף .ולפי סברת
מהר״ם אלשיך נראה ,שכיון שלפעמים יש צורך גם לדיירי קומת כניסה
להשתמש במעלית ,כגון שזקוק לעלות לגג לתקן דוד שמש ,או שזקוק
לעלות לאחד השכנים שלו ,הרי הוא חייב להשתתף בהוצאות החזקת
המעלית.
יכולת התנתקות מהסקה מרכזית גם תלויה בשתי הסברות
בשו״ע חו״מ סי׳ קעו סעיף טז מבואר ששותפים שלא קבעו זמן
לשותפות ,יכול כל אחד מהם לחלוק את השותפות .ולכאורה יש
להסתפק בשותפות בהסקה מרכזית ,אם השותפות היא תנאי
בשותפות בבנין ,שהשתתפו בבנין על דעת לתחזק את מערכת ההסקה.
או שיש שתי השתתפויות בין השכנים ,שותפות אחת לתחזק את
הבנין ושותפות נוספת לתחזק את מערכת ההסקה .לפי הצד שיש
שתי השתתפויות נפרדות יכול שכן להתנתק מההסקה אף שהוא
נשאר שותף בבנין .אבל לפי הצד שהכל היא שותפות אחת ,אינו יכול
להיפרד מהשותפות בהסקה ,כל עוד שהוא שותף בבנין .ולפי הצד השני
נראה שהשאלה אם לחייב אותו לשלם הוצאות החזקת ההסקה תהיה
תלויה בין סברת הסמ״ע ומהר״ם אלשיך לעניין מקווה .לסברת הסמ״ע
כיון שהוא עדיין שותף ניתן לחייב אותו לשלם הוצאות ההחזקה אפילו
שאינו נהנה ממנה כלום ,אבל לסברת מהר״ם אלשיך שאי אפשר לחייב
אם אינו נהנה אפילו לא לעתים רחוקות ,אם כן ,אם הוא מתנתק באופן
קבוע ,שלא תהיה לו אף פעם אפשרות ליהנות מההסקה ,לא יתחייב
לשלם עבור הוצאות ההחזקה.
כיון שמצוי שהרבה מתנתקים מהשותפות בהסקה ,נראה שניתן
להתנתק מהשותפות בהסקה אף שנשאר שותף בבנין ולכל הדעות לא
יצטרך להשתתף בהוצאות החזקת ההסקה.

המשך מעמ׳  16הרב נפתלי בן חיים שליט״א | חיובי נזיקין על מים שהזיקו לדירת השכן
נופלים ומזיקים במקום נפילתם ,לכאורה מים שמתפשטים והולכים דומים לאש ,ולא נאמר שהוא בור גדול ,ואם כן חייבים על קירות .אבל לדברי
הקהילות יעקב שמבאר בדעת הרא״ש שסובר כטעם הרשב״א שכוח אחר מעורב הוא חומרא ,וכל שאין בו כח אחר מעורב אין דינו כאש ,וכן לדברי
האבן האזל והברכת שמואל שאין חייבים על אש כשהוא לא הבעיר אותו ,אם כן מים שמחלחלים מכוח עצמם דינם כבור ולא כאש ,ואין חייבים על
נזק בקירות כיון שאף קרקע דינו ככלים ,וכמו שכתב האמרי יושר.

ממונו שהזיק מכח שכחה
גם לסוברים שהשופך מים והם הזיקו חייבים מדין אש ,יש לדון בנידון דידן ששכחו ולא כיבו את הבוילר ,אם שכחה נקרא פושע .בגמ׳ ב״ק דף כו ע״ב
"אמר רבה היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה ,לענין נזקין חייב ,לענין ארבעה דברים פטור .ובביאור הגר״א סי׳ תטו סק״ב מבאר
שרק בשעת נפילה אם שכח חייב ,משום שבשעת נפילה הוא אדם המזיק וחייב על שכחה ,אבל אם הזיק אחר שנפל ,שכל חיובו הוא משום בור ,אינו
חייב על כריית בור זה ,כיון שכרהו על ידי שכחה ושכחה דומה לרוח שאינה מצויה .נמצא לפי דבריו ,אדם ששכח והזיק אם הזיק בגופו חייב ,ואם
שכחתו גרמה שממונו יזיק פטור .וכיון שביארנו לעיל שאם שכח לכבות את הבוילר והזיקו המים ,אינו חייב משום מזיק בידים ,אלא משום ממונו
המזיק ,וכיון שהנזק נוצר ע״י שכחה פטור.

בוילר תקין  -דינו כשמר על ממונו
יש להעיר עוד שכיון שיש תרמוסטט לכל בוילר שגורם שאם יתחמם יותר מהראוי ייכבה הבוילר ,אם כן כשיש תרמוסטט נקרא ששמר על ממונו,
ואם התקלקל התרמוסטט ,הרי הוא פטור על כך ,כמו בחפר בור וכיסה את הבור כראוי והתליע הכיסוי שמבואר בב״ק דף נב ע״א שפטור .ואין אומרים
שצריך ללכת כל פעם ולבדוק את הכיסוי אם התליע .והטעם שמועיל כיסוי אפילו שיכול להתליע וליפול הכיסוי מבואר שם בדף נה ע״ב "ארבעה
דברים מיעטה התורה בשמירתן ואלו הן בור ואש שן ורגל" .והיינו שאין חיוב לסתום את הבור ,אלא מספיק שיכסנו כדי להיפטר ,אפילו אם עלול
להתליע אחר כך.
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א .האם תשלום וועד הבית צריך להתחלק לפי שטח הדירה או מספר חדרים או מספר
נפשות?
תשובה :בשכונות חילוניות או מעורבות ,או אם רשום בחוזה המכר שהתקנון של הבנין יהיה
התקנון המצוי ,יש לחלק לפי גודל הדירה .אם הדירות הן בגודל המקורי ,לפי התוכנית שהקבלן
בנה ,יש לחשב לפי האחוזים ברכוש המשותף הרשומים בטאבו לכל תת חלקה .אבל אם היו
הרחבות דירות בבנין ,יש למדוד את גודל הדירות .בנינים שנהגו לחשב לפי מספר החדרים,
המנהג הגיוני ויש לחשב כן .בשכונות חרדיות נהוג לחלק לפי יחידות דיור .אבל אם יש לאחד
דירה בגודל של פי שלוש מדירות אחרות ,יש לחייב את בעל הדירה הגדולה לשלם יותר .כמו כן,
אם יש הוצאה גדולה לצורך חיזוק הבניין ומקיימים לשם כף גביה מיוחדת ,יש לחלק לפי גודל

מודעה רבא לאור״תא
בשמחה רבה הננו לבשר ולהזמין

את הציבור הרחב לכנס הגדול

יום העיון החמשה עשר
בענייני 1עד הבית
אשר יתקיים בעזהשי״ת
ביום רביעי כ״ו ניסן תשע״ב
בהיכל כוללנו ביהמ״ד היכל שמואל
רח׳ פנים מאירות  1עיה״ק ירושלים

הדירה.
»המשךבעמ׳5
הרב יוסף פליישמן שליט״א

במעמד ובראשות

פסקי דינים  -גניבת דעת  -חלק ג׳

גדולי הדיינים שליט״א
כהקדמה ,נציג כאן דין שנתבאר בעלונים הקודמים :על אף האיסור להטעות ,אם אדם טועה
וכתוצאה מכך מכיר טובה ,והיה צריך לחשוב בעצמו שייתכן שקביעתו מוטעית ,אין חיוב
להעמידו על טעותו ,כיון שהוא מטעה את עצמו? עם זאת ,ישנם מקרים שאף אם אדם טעה

מנחה

15:15

הגאון ר׳ מנדל באואר שליט״א

15:35

דברי פתיחה

הגאון ר ,שלמה זעפרני שליט״א
 1בגט' חולין דף צד ע״א מבואר שאסור לפתוח חבית יין חדשה לכבוד אורח כשבין כך היה צריך לפתוח את החבית
והאורח יחשוב שפתחו לכבודו בלבד .ושם בע״ב מבואר שמותר למכור בשר טריפה לגוי מבלי לומר לו כלום ,אפילו
אם הגוי יחשוב שהוא בשר כשירה ,כיון שהגוי טועה מעצמו .עוד מבואר בגמ׳ שם מעשה שמר זוטרא הלך מסיכרא
לבי מחוזא ורבא ורב ספרא שלא ידעו מכך הלכו מבי מחוזא לסיכרא ונפגשו בדרך ,ומר זוטרא חשב שרבא ורב ספרא
יצאו לקראתו לקבל פניו ואמר להם שלא היו צריכים לטרוח כל כך ,ענה לו רב ספרא שכלל לא ידעו שיצא לדרך ולא
יצאו לכבודו ,ורבא אמר לרב ספרא שלא היו צריכים לומר למר זוטרא שלא יצאו לכבודו ,כיון שהוא טעה מעצמו.
וכתב רש״י שם ד״ה אינהו לעניין הפותח חבית לאורח "ואומר לו בשבילך אני פותחם דודאי גונב דעתו" ,ולפי דעתו אם
המארח אינו אומר כלום והאורח טועה מעצמו ,מותד .והתוספות שם סוברים שאם הסיבה האמיתית אינה שכיחה
וממילא סביר שהאורח יטעה ,אסור אפילו אם אינו אומר כלום .אבל אם האורח היה צריך לחשוב מעצמו שלא פתחו
לכבודו והוא טועה שפתחו לכבודו ,אין חיוב להעיר לו .וכן מר זוטרא היה צריך לעלות על דעתו שרבא ורב ספרא הלכו
לצורך אחר .והן הסכימו בחידושי הרמב״ן ובחידושי הריטב״א שם .וז״ל הרמב״ן" :היה לו לחשוב שלדרכן היו הולכין,
דמה ראה לומר בשבילו באו ...כל אותם האמורים למעלה קרובים להטעות ועשויים להטעות הן" .וכן פסק בפסקי
הרא״ש שם סי׳ יח וכתב על מר זוטרא ״דמנא ליה דידעו בביאתו" .וכן נפסק בטור ושו״ע סי׳ רכח סעיף ו וז״ל השו״ע:
"ואם הוא דבר שאיבעי ליה לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ומטעה עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו ,כגון
שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבודו אין צריך להודיעו" .ועיין בעלון  42הערה  5פסק מהגרי״ש אלישיב
שליט״א בעניין גניבת דעת בהשתתפות בחתונות מחוץ לעיר .בספר תתן אמת ליעקב פרק ה סי׳ קכה מביא מעשה
מהגרש״ז אויערבאך שהגיע לשמחה של אחד מגדולי ראשי ישיבות שהתקיימה מחוץ לעיר ,ומיד כשהגיע סיפר
» המעוך בעמוד הבא

בית הוראה לענייני ממונות "נתיבות חיים"
שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

בית ההוראה נותן מענה טלפוני בטלפון02-5023637 :
בימים א-ה בין השעות  1.40-3.30ובימי שישי בין השעות 11-1

בית ההוראה יהיה סגור מיום ראשון ט ניסן עד יום שלישי כה ניסן

15:45

מעמדו של וועד הבית

הגאון ר׳ אברהם בוטרמן

שליט״א 16:45

השלכות הלכתיות מחוק בתים משותפים
הגאון ר׳ משה מרדני פרבשטיין שליט”א 17:45

בין הנושאים שיועלו:

תוקפו וחובתו של וועד הבית • משכיר
ושוכר מול וועד בית • הקריטוריונים במינוי

ן

נציגות לוועד הבית • חיוב וועד הבית במעקה

ן

ובמזוזה • השלכות הלכתיות מחוק בתים

משותפים • גדר הבעלות על גגות והצירות

הצמודות לדירות מסוימות • תוקף התקנון

I

המופיע בחוק ,לעניין תיקון נזילות ,אסיפת

דיירים ועוד
ניתן להאזין לשיעורים בשידור חי

ב״קול הלשון״ טל 03-6171111 :ואח״ב
כוכבית או בשלוחה  172לאחר השיעורים

יום העיון הוא לעלוי נשמת הרב יוסף
ב״ר אברהם הכהן באואר ז״ל

I

?I
>'/
of

מעצמו יש לתקנו ,וישנם אופנים שאפילו אם הטעות סבירה אין חיוב
לתקנו ,וכדלהלן:
 .1בירושלמי מבואר שאם אדם רואה שאנשים מכבדים אותו על שיודע
שתי מסכתות ובאמת הוא יודע מסכת אחת בלבד ,הרי הוא צריך
להעמיד אותם על טעותם .2ונחלקו הפוסקים בטעם דין זה .יש סוברים
שדין זה הוא משום גניבת דעת ולמדו מכך ,שאף שאין איסור גניבת
דעת אם חבירו טועה מעצמו ומכיר לו טובה ,מכל מקום אם הטועה
משלם כסף או מכבד יותר מהראוי מצד טעותו ,יש לתקנו? ויש אומרים
שדין זה אמור רק אם אומרים לו בפניו שלמד שתי מסכתות ,או טעות
אחרת ,והוא שותק ,ששתיקתו מתקבלת כהסכמה ,אבל אם יודע
שחבירו טועה מעצמו והוא לא אומר לו בפניו ,אין חיוב להעיר לו? ויש
לבעל השמחה שהגיע לעיר בשביל שמחה אחרת ,ואמר לנוכחים שאין זה זהירות יתירה
אלא גמרא מפורשת .וכנראה שבעל השמחה לא היה אמור לחשוב מעצמו שהגרש״ז
הגיע בשביל סיבה אחרת .בספר עלינו לשבח בראשית עמוד רנג כתוב שאם אדם הגיע
לבית חולים ואגב נכנס לבקר חולה אחר שנמצא שם ולא היה נוסע לצורך אותו חולה
במיוחד ,והחולה שמח בביאתו ,אינו צריך לומר לחולה שלא הגיע במיוחד .ודבריו צ״ע
שאם החולה לא אמור להעלות בדעתו שהגיע לצורך אחר ,הרי הוא חייב לומר לו ,אם לא
יגרום לו תלישות הדעת שעלול לגרום להחמרת מצבו.
 2ז"ל הירושלמי בשביעית פ׳׳י סוף ה״ג (מובא בהגהות מיימוניות הלכות רוצח פ״ז
אות א) :׳׳ אמר רבי יוסי הדא אמרה בר נש דתני חדא מיכלא והוא אזל לאתר ואינון
מוקרין ליה בגין תרתיי צריך מימר לון אנא חדא מיכלא אנא חכים׳’ .ומפרש הפני משה
שם שהמילה ׳מיכלא׳ הוא מלשון מכילתא ,כלומר מסכת אחת ,ורבי יוסי לומד דין זה
מהמשנה שמובאת שם "רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם
רוצח אני" ,שהוא הדין אם רוצים לכבד אדם בגלל שחושבים בטעות שהוא יודע שתי
מסכתות ובאמת אינו יודע רק אחד ,שהוא חייב להעמיד אותם על הטעות.
 3ביפה מראה על הירושלמי שהובא בהערה  ,2הקשה מהגמ׳ בחולין שהובאה בהערה
 ,1שאם הגוי טועה מעצמו אין איסור ,ואם כן גם התלמיד חכם מעולם לא אמר ולא
הראה שהוא יודע יותר ממסכת אחת ואלו שמכבדים אותו טועים מעצמם .וכתב
שלדעת התוספות אפשר לדחוק שבדרך כלל תלמיד חכם יודע יותר ממסכת אחת ולכן
סביר שיטעו ,אבל לדעת רש״י שרק אם אומר אסור ,קשה .ותירץ שיש איסור בכבוד
יותר מסתם החזקת טובה ,כיון שאם מקבל כבוד הרי זה כאילו מקבל תשלום ,ולכן גם
אם המכבד טועה מעצמו ,יש להעיר לו ,כדי שלא לקבל כבוד שאינו מגיע לו .ומוכח
בדבריו שלא רק אם מקבל כבוד על שחושבים בטעות שלמד יותר תורה ,יש להעמיד
את הטועים על האמת ,אלא אף אם הטעות בדבר אחר שאינו קשור לכבוד התורה,
שהרי בירושלמי מדמים דין זה לרוצח בשוגג שחייב לומר לאנשים שרוצים לכבד אותו
שהוא רוצח .ומשמע מדבריו שהאיסור הוא מצד גניבת דעת ,שהרי כן הבין בקושיא ,ולכן
הקשה מדעת רש״י שאין בזה איסור גניבת דעת ,ומתרץ שיש חילוק בין דין זה לדין של
רש״י .אמנם ייתכן ,שאין איסור גניבת דעת ממש אם מקבל כבוד בטעות ואינו מעיר,
אלא כעין גניבת דעת .בשו”ת חיים שאל ח״א סי ,עא אות ו פוסק על פי דברי היפה מראה
שאין לומר על אדם שבחים שאין בו ,ולכן פסק על אחד שצווה שלא יגידו עליו שום תואר
בהספדים ,שיש לקיים צוואתו ,כיון שאם יגזימו בתארים הרי הוא עלול להיענש על כך,
וז״ל" :והירא לנפשו כי על הכל יתן דין וחשבון ,חייב לומר בפירוש כי אינו ראוי לכבוד
זה ובזה יפטר מעונש מתעטף בטלית שאינו שלו" (ובאמת שיש גמ׳ מפורשת בברכות
דף סב ע״א שנפרעין מן המתים שמספידים אותם בשבחים שאינם אמיתיים ,ולפי מה
שכתב בפסקי הרא"ש מו״ק פ״ג סי' סג הפירוש בגמ' הוא שנענשים על כך שמספידים
אותם בשבחים שאין בהם ,אמנם יש פירושים אחרים בדברי הגמ׳) .ונראה מדבריו
שהחילוק של היפה מראה בין כבוד להחזקת טובה ,אינו רק לפי דעת רש״י ,אלא אפילו
לפי מה שפוסקים כדעת התוספות שאם הטעות סבירה יש איסור אפילו בהחזקת טובה,
ואם כן אין הכרח לחלק בין כבוד להחזקת טובה ,מכל מקום החילוק מסתבר שאם מקבל
כבוד יש איסור אפילו אם אין מקום לטעות .שהרי אם חידושו של היפה מראה הוא רק
בדעת רש״י ,לא היה לו להביא ראיה מכך לדידן שפוסקים כהתוספות .וכן נראה שפסק
בשו"ת שואל ומשיב מהדורה חמישאק סי' פה ד"ה והנה הט״ז ,בדעת התוספות ,שרבא
אמר לרב ספרא שלא היו צריכים לומר למר זוטרא דבר משום שמר זוטרא הטעה את
עצמו "ולא הגיע לרב ספרא שום טובה".
 4בשו”ת מהרי"ט ח״ב או״ח סי' ח (ד״ה הכנעה) גם כן מפרש את הירושלמי שהאיסור
הוא משום גניבת דעת ומקשה שהן לפי פירוש רש״י בחולין והן לפי פירוש התוספות לא
היה אמור להיות איסור בכך .ומיישב שהאיסור בירושלמי הוא דוקא משום שמקלסים
אותו בפניו והוא שותק ,ששתיקתו מתקבלת כהסכמה .ועל פי דבריו פסק לבעל תשובה
שמתנהג בהכנעה ובתעניות לכפר על עוונותיו ,שאם חושבים עליו שהוא חסיד ומכבדים
אותו על חסידותו ,הרי הוא צריך להודיע למכבדים שהוא עושה כן לכפר על עוונותיו .לפי
המהרי״ט לא היה אמור להיות איסור על נפטר שמקלסים אותו בשבחים שאין בו ,שהרי
אי אפשר ללמוד משתיקתו כלום .אולם בשו״ת חיים שאל שהובאה בהערה הקודמת

סוברים שדין זה אמור רק בתלמידי חכמים שמכבדים אותם על תורתם,
והטעם אינו משום גניבת דעת ,אלא מצד מידת ענווה?
 .2הרבה פוסקים סוברים שאם גוי טועה ,אפילו טעות שסביר לטעות
בה ,לא צריך להודיע לגוי ,כל עוד שהיהודי אינו אומר או עושה פעולה
אקטיבית (בקום ועשה) המכוונת להטעות את הגוי? ויש סוברים
כותב על המהרי״ט שדבריו קשים ואינו מפרש מה קשה .ואפשר לפרש כוונתו ,שאי
אפשר לפרש ברש״י ותוספות שסיבת ההיתר הוא משום שאין אומרים לו בפניו ,שהרי
בגמ׳ שם מובאת הוכחה שאם אנשים טועים מעצמם אין צורך להעיר להם ממעשה
שמר זוטרא הלך מסיכרא לבי מחוזא ורבא ורב ספרא שלא ידעו מכך הלכו מבי מחוזא
לסיכרא ונפגשו בדרך ,ומר זוטרא חשב שרבא ורב ספרא יצאו לקראתו לקבל פניו ואמר
להם שלא היו צריכים לטרוח כל כך ,ורבא אמר לרב ספרא שלא היו צריכים לומר למר
זוטרא שלא יצאו לכבודו ,כיון שהוא טעה מעצמו .הרי שאף אם אומרים את הטעות
בפניו והוא שותק אין איסור .ואפשר ליישב שכיון שאם יאמרו למר זוטרא שלא יצאו
לכבודו ,הרי הוא עלול להיפגע וכפי שטען שם רבא לרב ספרא ,ממילא היה אמור מר
זוטרא להבין שרבא ורב ספרא שותקים כדי שלא לפגוע בו ואין ראיה משתיקתם .וכל
האיסור של המהרי״ט הוא כשאין טעם אחר לפרש את השתיקה אלא כהסכמה .ועיין
בספר משנת ישראל סי' ו הגהה יא שנדחק ליישב בדרך אחרת.
 5כן כתב בשו״ת מנחת יצחק ח״ג סי' קד ,כדי ליישב קושיית היפה מראה ,שאין
האיסור משום גניבת דעת אלא כעין הגמ׳ בב״מ דף כג ע״ב "בתלת מילי עבדי רבנן דמשני
במילייהו" ואחד מהם הוא ׳מסכת' ופירש רש״י שאם שואלים אותו "יש בידך מסכת
פלוני סדורה בגירסא או לאו ,ואף על גב שסדורה היא לו ,יאמר לו לאו ,ומדת ענוה היא".
ומביא סמך לזה מחידושי הריטב״א בקידושין דף ל ע״א שמביא את הדין של הירושלמי
על הגמ' בב״מ .וכן מפרש השיירי קרבךעל הירושלמי במכות דף ז ע״ב שדין הירושלמי
הוא כעין הגמ׳ בב״מ .וכתב שדין זה הוא רק בתלמיד חכם שצריך "לפרסם עצמו בכיוצא
בזה" .וכעין מה שכתב הרמב"ם בהלכות דעות פ"ה ה״א "כשם שחכם ניכר בחכמתו ,כן
צריך שיהיה ניכר במעשיו" ,הרי שתלמיד חכם צריך לנהוג במידת הענווה יותר משאר
אדם.
 6כן כתב בספר דרך המלך על הרמב”ם הלכות דעות פ״ב ה״ו וראייתו מדברי המרדכי
בב״ק סי׳ קנח (ומובא ברמ״א סי' שמח סעיף ב) שכתב וז״ל" :גזל כנעני אסור וטעותו
מותר ...פירש ראבי״ה דווקא כשהכנעני טועה מעצמו אבל לא שמטעהו ,דהא אמר
שמואל בפרק גיד הנשה אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של כנעני ,ולא יהא דעתו
חמור מממונו" .הרי שראבי״ה סובר שלא ייתכן שגניבת דעת תהיה חמורה מגניבת
ממון ,ולכן אסר להטעות גוי ,ואף על פי כן אם הגוי טועה מעצמו ונותן ליהודי דבר שלא
מגיע לו ,מותר ליהודי לקבלו ואינו חייב להעמיד אותו על טעותו ,ואינו מחלק בין אם
הטעות סבירה או לא ,אם כן מוכח שאין חיוב להעמיד את הגוי על טעותו ,אפילו אם
הטעות סבירה ואין בו משום גניבת דעת .עוד מוסיף הדרך המלך שאפילו החולקים
על הראבי"ה וסוברים שמותר להטעות גוי (הוא דעת התוספות בב״ק דף קיג ע״ב ד״ה
יכול ועוד ראשונים ,עיין רמ״א שם ובביאור הגר״א שם ס״ק יג) גם כן סוברים שאם יש
מעשה או דיבור שקר בהטעיה זו יהיה אסור ,וז״ל" :וצריך לומר דאף דלהטעותו דשרי,
הוא דוקא בענין שיתרחק מדיבור של שקר ,או שלא יעשה פעולה של שקר ,רק שיטעה
לו בזה שלא יגיד לו האמת ,אבל להטעותו באופן שנעשה ענין שקר ,על זה אין האיסור
שיוציא ממון שלא כדין ,רק שיעבור על מדבר שקר תרחק" .ומבואר מדבריו שאף לדעת
שאר הראשונים אין איסור גניבת דעת כשהגוי טועה מעצמו ,אפילו טעות סבירה ,אלא
שהם מקילים יותר בגוי וסוברים שאפילו להטעות מותר ,כשלא כרוך בה מעשה או
דיבור של שקר .וכן לפי דעת שאר הראשונים הסוברים כראבי״ה אם הגוי טועה מעצמו,
אפילו טעות סבירה ,אין איסור גניבת דעת .בדומה לזה כתבהט"זביו״דסי׳רנד סק״ב"...
הוא עובר על דעתו בשב ואל תעשה אין בזה איסור גניבת דעת" ובזה מסביר את הדין
המבואר בשו״ע שם ,שמותר לקחת כסף שמלך גוי שלח ליהודים לחלק לצדקה ,ולחלקו
בין עניים גויים ,כדי שיהודים לא יקבלו כספי צדקה מגויים .והטעם שהמלך אינו מקפיד
במה שמחלקים לעניים גויים ,אלא על כך שלא מחלקים לעניים יהודים ובזה עוברים על
דעתו בדרך שב ואל תעשה בלבד .למעשה יוצא ,שכמעט שאין הבדל בין דעת הראבי״ה
לדעת החולקים ,שהרי אם הגוי טועה לכל הדעות מותר ,אפילו אם הטעות סבירה ,ואם
היהודי מטעה בדיבור או במעשה ,לכל הדעות אסור ,וכל המחלוקת היא אם היהודי גורם
את הטעות ללא מעשה או דיבור .דוגמא של הטעיה ללא מעשה וללא דיבור מצאנו בט״ז
הנ״ל ,וכן לדעת המהרי"ט שהובאה בהערה  4ששתיקה כהודאה נחשבת להטעיה ,ייתכן
שיהיה תלוי במחלוקת אם זה אסור בגוי|יסוד זה שהאיסור להטעות גוי להוציא ממנו
ממון הוא רק מצד איסור גניבת דעת ולאמצד שמפסידים את הגוי ,כתוב גם בספר שער
המשפט סי׳ שמח סק״ב ,בספר חוט המשולש מהגר״ח מוולאזין סי׳ יז ובספר מחנה
אפרים הלכות גניבה סי׳ ד ,ולפי זה  -כתבו  -שאפילו להמחמירים שאסור להטעות
גוי להוציא ממנו ממון ,אם אדם עבר והטעה גוי וקיבל ממנו כסף ,אינו חייב להשיב את
הכסף ,כיון שהאיסור הוא מצד גניבת דעת ואין תיקון לאיסור גניבת דעת על ידי חזרת
הכסף .ומה שכתב הדרך המלך שדעת המקילים ומתירים להטעות גוי מקילים עוד יותר
באיסור גניבת דעת בגוי וסוברים דאין איסור אלא אם כן מעורב בו שקר ,כן משמע גם
בספר שערי תשובה ח״ג אות קפד שכתב "אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת גוי ,והנה

» המשך בעמוד הבא

שמותר גם לעשות פעולה אקטיבית כדי להטעותו ,אם אינו גורם שהגוי
יתגמל אותו כתוצאה מהטעות ,אלא שיוכל לעכב ממונו של הגוי .7אבל
הרבה פוסקים כתבו שלא כדאי להטעות גוי בשום דרך.8
 .3יש מי שמתיר להסתיר חיסרון במקח ,בכוונה תחילה להטעות
קונים תמימים או שטחיים שלא יבדקו את המקח ,אפילו אם הקונים
הם יהודים ,אם לקוח סביר היה בודק או שואל ומברר את החיסרון,
כיון שעדיין זה נחשב שהלקוח הטעה את עצמו בכך שהסיק מסקנות
ללא בדיקה יסודית .לפי דבריו מותר להכניס תנאים באותיות קטנות
בחוזה או בפרסום מסחרי ,אם אדם סביר היה מבחין בהם’ .אבל הרבה

החטא הזה חמור אצל חכמי ישראל יותר מגזל הגוי ,יען וביען כי שפת שקר אשמה רבה".
ומשמע שרבינו יונה בא להדגיש חומר איסור שקר ,שכל איסור גניבת דעת בגוי ,הוא
משום איסור שקר( .אמנם ,מסתבר שגם לרבינו יונה יתכן שהאיסור גניבת דעת ביהודי,
הוא משום ההפסד ליהודי ,ולא מצד איסור שקר בלבד .בקובץ הישר והטוב ח״ח עמוד
מא כתב הגר״( נוסבוים שליט״א שדעת רבינו יונה גם ביהודי האיסור הוא משום שקר,
וכתב שיש בזה מחלוקת בין רבינו יונה לבין הריטב״א והיראים שהבאנו בגליון  42הערה
 .7ולפי מה שכתבנו אין מקור לומר שיש ביניהם מחלוקת).
 7הט"זביו"דסי׳קכס”קיאמביא דעת הב"וז שאוסר להשתמש במשכון של גוי משום
איסור גניבת דעת ,והט״ז חולק עליו וסובר שאין בזה איסור גניבת דעת ,כיון שהמשכון
נמצא תחת ידו ,ודינו כהפקעת הלוואה שמותרת בגוי .וכתב שאין להקשות מכך שיש
איסור למכור נבילה לגוי בחזקת כשרה וז״ל" :לא דמי לכאן ,דהתם מוציא דבר שקר
מפיו כדי להטעותו ולקבל ממנו החזקה טובה ,או מוותר ממון בשביל שקר זה ,וזהו כמו
גניבה מכיסו ,וזהו אסור בעובד כוכבים כמו בישראל .מה שאין כן בהן־ דהכא אפילו אם
יכול לעשות טצדקי ולעכבו כולו לעצמו אין בזה איסור ,כיון שכבר תחת ידו הוא בהיתר,
שמסרו לו בשביל הלוואתו" .ביאור דבריו נראה שאס מטעה את הגוי כדי שהגוי יתגמל
אותו או יכיר לו טובה מחמת כן בפעולה אקטיבית ,או אפילו אם הגוי ימחל לו על חוב,
אם ימחול במפורש ,הרי זה אסור .אבל אם עושה רק שהגוי לא יבוא לתבוע אותו ,חוב
או פיקדון ,אין איסור גניבת דעת .הט״ז לא פירש אם חידש חידוש זה בדעת המתירים
להטעות גוי ,או אפילו בדעת הראבי״ה שאוסר להטעות .אבל בשו״ת שואל ומשיב
מהדורא חמישאה סי׳ פה כתב שהב״ח שהביא הט״ז שסובר שיש איסור גניבת דעת אם
משתמשים במשכון של גוי סובר כדעת הראבי״ה .לפי חידושו של הט״ז ניתן להסביר את
הגמ' ביומא דף פד ע״א שמטרוניתא גילתה לשמואל כיצד לרפאות חולי מסוים וסמכה
עליו שלא יגלה לאיש והלך שמואל וגילה .וקשה שהרי עבר על איסור גניבת דעת .ותירץ
בספר הערות להגרי״ש אלישיב שם שלכן כתב רש״י שם שהמטרוניתא היתה עובדת
כוכבים .וקשה שהרי מבואר בגמ' חולין דף צד ע״א שאסור לגנוב דעתו של עובד כוכבים.
אמנם ,לפי הט״ז מובן מאוד כי במה שגילה את הסוד שלה ,לא הוציא ממנה שום דבר.
 8כן כתב בבאר הגולה סי ,שמח סעיף ב שלא כדאי לסמוך על הדעה המתירה להטעות
גוי ,ומביאו הערוך השולחן שם והסכים לדבריו .טעם נוסף שיש להימנע מכך ,כיון
שבקלות ניתן להיכשל ולעבור איסור על ידי מעשה או דיבור של שקר .וכן בשו״ע הרב
הלכות גניבה וגזילה הלכה ד אוסר להטעות גוי וכדעת הראבי״ה (אמנם מתיר להשתמש
במשכון של קי וכדעת הט״ז ,ואם כן נראה שהוא חולק על משמעות השואל ומשיב
שהובאה בהערה הקודמת ,שדעת הט״ז היא רק לפי החולקים על הראבי״ה) .וכן בהלכות
אונאה וגניבת דעת הלכה יא פסק שאם יש מום במקח ומוכרים לגוי חייבים להודיע לו,
ואם אינו מודיעו הרי זה נחשב כאילו מטעה אותו.
 9כן משמע מהגמ' בחולין דף צד ע״ב ,שמבואר שם שאם יש ליהודים בשר טריפה
ורוצים למוכרולגוים יש להכריז "נפל בישרא לבני חילא" ,פירש״י בא לידינו בשר לעובדי
כוכבים ,ומקשה הגט׳ "ונימא נפל טריפתא לבני חילא" ,ומתרץ "לא זבני" ,שהגויים לא
ירצו לקנות טריפה ,ומקשה הגט׳ "והא קא מטעי להו" ,ומתרץ "אינהו הוא דקמטעו
נפשייהו" .הרי שמותר להכריז במכוון בלשון שהגויים יטעו ולא ישימו לב שהבשר הוא
טריפה ,כיון שהם מטעים את עצמם בכך שלא מבררים .מזה הוכיח בשו״ת אגרות משה
יו"ד ח״א סי' לא ,שאפילו אם עושה פעולה ומתכוון להטעות אחרים ,אינו עובר על איסור
גניבת דעת ,אם הטועה נחשב בגדר שהוא הטעה את עצמו .ומסביר הטעם משום "דהוא
רק גרם בעלמא שיטעו בעצמם" .ועל פי זה פסק שמותר לקצבים להשרות כבד שאינו
טרי בדם למשך כמה שעות ,כדי שעל ידי זה לא יבחין הקונה שהכבד אינו טרי ,כיון שאף
לאחר השריה אין הוכחה שהכבד טרי ורק שאינו בולט העובדא שהוא אינו טרי .ולכן אם
הקונה מקפיד על טרי ,עליו לשאול את קצב ולא להסיק מסקנות בעצמו .אמנם ,בפירוש
אור הישר_על הגמ׳ שם הקשה קושיא דומה ,ותירץ שייתכן שחז״ל התירו כן משום
שאין הציבור יכול לעמוד בזה ,אם הגויים לא יקנו את הטריפות .ולפי דבריו נופלת ראיית
האגרות משה .גם לפי דברי הדרך המלך שהבאנו בהערה  ,6שאין איסור בגוי שטועה
מעצמו ,ניתן לדחות את הראיה ,שדוקא בגוי שטעותו מותרת ,מותר לעשות כן ,אבל לא
ביהודי שטעותו אסורה .ואף שהגט' משווה שם דין ההכרזה בטריפה לגניבת דעת ביהודי,
שהגט׳ מביא שם את הסיפור עם מר זוטרא ורב ספרא (עיין הערה  ,)2אינו אלא לעניין
הסברא של ׳א|הו הוא דקא מטעי אנפשיה' ,אבל לא לכל הדינים .וכן כתב בשו״ת שואל

ראשונים ופוסקים סוברים שכל ההיתר כשהשני הטעה את עצמו ,הוא
רק אם לא עשה פעולה מכוונת כדי להטעות ,ולפי דעתם אסור להכניס
תנאים בחוזה או בפרסום באותיות קטנות במיוחד .10כמובן שאף
הדעה שמתיר ,אינו מתיר לעשות פעולה האמורה לשכנע את הלקוח
שהחיסרון אינו קיים בוודאות“ .כגון אם מוכר סחורה משני סוגים ,סוג
מעולה וסוג פחות מעולה ,אסור להכניס את הסוג הפחות מעולה במדף
שנמצא הסוג המעולה .וכל שכן שאסור לומר ללקוח שסוג זה הוא
המעולה“.
 .4אסור למכור סחורה מסוג ב׳ כאילו הוא סוג א' ,אפילו אם מבקש מחיר
של סוג ב׳ בלבד ,כיון שיש אנשים המקפידים לקנות דוקא מסוג א' ,ולא
סוג ב ,,אפילו במחיר זול יותר“ .כמו כן ,אסור למכור מוצר משומש או
ומשיב מהדורא חמישאה סי* פה שיש חילוק בין יהודי לגוי ,שביהודי יש איסור גניבת
דעת גם בשב ואל תעשה ,מה שאין כן בגוי ,וכתב "והא דמייתי מרב ספרא היינו דשם לא
נתכוון להטעותו" ,ומשמע מדיוק לשונו שאם מתכוון להטעותו אסור ביהודי ומותר רק
בגוי ודלא כהאגרות משה.
 10בספר ים של שלמה חולין פ״ז סי' כ כתב על הדין ש׳איהו הוא דקא מטעי אנפשיה׳
לעניין פתיחת חבית יין בפני אורח כשהאורח חושב שפותחים לכבודו ובאמת הוא פותח
בשביל לקוחות שקנו את היין וז״ל" :אם אינו מתכוון כלל להטעותו ,אלא פותח החביות
לצורך עצמו והוא סובר שבשבילו הוא פותח ,איהו הוא דאטעי אנפשיה" .וכתב שם
שאם מתכוון להטעותו אסור בכל אופן ,ומביא כן בשם הר״ן .עוד מביא לשון הרמב״ם
בהלכות דעות פ״ב ה״ו "ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו
שבשביל כבודו פתח" ,ומדייק שכוונת הרמב״ם היא שאם מתכוון לפתות אסור אפילו
אם הוא בגדר ש׳איהו הוא דקא מטעי אנפשיה' ,ובזה מתיישב קושיית הלחם משנה על
הרמב״ם שם למה לא חילק בין אם האורח היה אמור להבין שלא פתחו בשבילו ובין אם
לאו( ,הלחם משנה מיישב שהרמב״ם סובר כרש״י והאיסור של גניבת דעת הוא דוקא
כשאומר לו) ,ולפי המהרש״ל אם מתכוון להטעות אסור בכל מקרה .בפירוש עבודת מלך
על הרמב״ם שם הסכים לפירוש המהרש״ל וכתב שלכן כתב הרמב״ם דינים אלו בהלכות
דעות "ודבר המסור ללב הוא שאינו רשאי לעשות כן כדי לפתות לחבירו" .נמצא שלפי
דעת המהרש״ל והבנתו בדעת הרמב״ם ולפי דעת הר״ן אסור להטעות בכוונה בכל מקרה,
וכן דעת השואל ומשיב שהובא בהערה הקודמת ,וכן נראה דעת השו״ע הרב בהלכות
אונאה וגניבת דעת הלכה יט שכתב שאין לרמות גם באופן שכולם יודעים שמרמים
בצורה כזאת ,כיון שאולי יש יחידים שיטעו ,משמע שאף אם אדם סביר אינו טועה אסור,
אם מתכוון לרמות .וכן מפורש דעת שו"ת דברי מלכיאל ח״ג סי' נד שהובאה בהערה .19
אמנם יש לעיין בכוונת הסמ״ע שכתב בסי׳ רכח סק״ט לעניין הפותח חבית לכבוד אורח
והחבית כבר היתה פתוחה לפני כן וז״ל " :וזה הבעל הבית מראה נפשו לפני האורח כאילו
עתה פתחו בשבילו ,וזה גם כן אסור ,ולא אמרינן איהו דאטעיה נפשיה דהיה לו לראות
שפתוחות היו כבר" .והלשון סתום ,אפשר לפרש שהיה 'הוא אמינא' שקל לאורח להבחין
אם החבית היתה פתוחה לפני כן ,ולכן מותר לפתוח ,והחידוש הוא שקשה להבחין ולכן
אין אומרים ׳איהו הוא דקא מטעי אנפשיה׳ .ואפשר לפרש שכיון שמתכוון להטעות אין
ההיתר של ׳איהו הוא דקא מטעי אנפשיה' אף שקל להבחין ,ושלא כדעת האגרות משה.
הערוך השולחן בסי' רכח סק״ג כותב "אבל אם הוא אינו מאנה אותו ,שבאמת אינו פותחה
בשבילו ולא מראה לו כאילו פותחה בשבילו ,רק האורח מטעה את עצמו" משמע שאם
מראה לאורח כאילו פותחה בשבילו ,אין היתר של ’איהו הוא דקא מטעי אנפשיה׳ .אמנם,
ייתכן לפרש דבריו שאם מראה לאורח שפותח בשבילו במיוחד ,האורח מבין את הרמז
שמתכוונים להראות לו ולכן שוב אינו מעלה על דעתו שלא פתחו בשבילו .וכן מצינו
בספר עמק הלכה ח״ב סי׳ ה שחלק על האגרות משה (לאחר שפרסם את דעתו בקובץ
הפרדס) מצד איסור אונאה אם הקצב גובה מחיר של כבד טרי עבור כבד ישן שנצבע בדם.
ועוד כתב שהמציאות שונה ממה שכתב האגרות משה ,ומי שרואה כבד זה אינו אמור
להסתפק שמא הוא ישן ,ולכן אסור אפילו אם נקבל את החידוש ההלכתי של האגרות
משה.
 11כן כתב בשו״ת אגרות משה שהובאה בהערה  9ליישב לפי שיטתו שמותר גם
אם מכוון לרמות ,למה מבואר בב״מ דף ס ע״א שאסור לצבוע שערות של עבד המוצג
למכירה ,כדי שיחשבו עליו שהוא צעיר ,הרי הקונה יכול לברר על גילו של העבד ,ותירץ
דכשצובע השערות נראה שהעבד צעיר בוודאות ,והקונה לא יעלה על דעתו להסתפק
שאולי הוא זקן ,מה שאין כן אם שורה את הכבד בדם אין זה מוכיח שהוא טרי ,אלא
מסתיר את העובדה שהיתה בולטת לפני כן שהוא אינו טרי.
 12כן מפורש בגמ' חולין דף צד ע״א ,שמבואר שם שאסור למכור סנדל שלבהמה
שמתה בכלל של חיה שחוטה וכן למכור או לתת לנכרי בשר טריפה כאילו היא שחוטה.
 13מקור הדין הוא בגמ׳ חולין דף צד ע״א "לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל
של חיה שחוטה מפני ב׳ דברים :א׳ שמתעהו וא' מפני הסכנה" .ופירש רש״י "שמתעהו-
גונב דעתו" ,וכתב שיש חיסרון בסנדל של נבלה ש״אין עורה חזק כשל בריאה שחוטה",
והיינו שאין זה עור מסוג מעולה .וכן נפסק בטור ושו״ע סי׳ רכח סעיף ח .וכתב הב״ח
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מחודש ,ולשפץ אותו שיראה חדש ,אפילו אם מבקש מחיר של מוצר
משומש בלבד ,אם אנשים מקפידים על כך.14
 .5אם המוכר מבקש מחיר של סוג א' ,עבור מוצר שהוא סוג ב' ,יש איסור
אונאת ממון בנוסף לאיסור גניבת דעת .15אולם ,מותר למוכר לייפות
מוצר משומש כדי שיראה יותר יפה ,אם עדיין יהיה ניכר שהוא משומש,
ואפילו אם מעלה את המחיר של המוצר לאחר הייפוי ביותר מעלות
הייפוי .16ומסתבר שאם יודיע לקונה שהוא משומש ,מותר לייפות אפילו
אם לא יהיה ניכר .17ולכן ,המוכר דירה יכול לצבוע אותו ולשפץ אותו
לפני המכירה ,אם אינו מסתיר בעיות רטיבות וכדומה ,גם אם מעלה את
המחיר ביותר מעלות השיפוץ.
 .6הרבה פוסקים מתירים להסתיר מום (שאינו מבטל את המקח) ,אם
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בסק״ז "ונראה דאפילו אינו נוטל ממנו אלא דמי מתה אפילו הכי איכא טעות כיון דאינו
חפץ בשל מתה כלל דכוותיה" ,והובאו דבריו גם בכנסת הגדולה הגהות הטור ס״ק כא ,הרי
שאיסור גניבת דעת אינו תלוי במחיר ,אלא שאנשים מקפידים לקנות סוג א׳ במחיר יקר
ולא סוג ב׳ במחיר זול.
 14מקור הדין הוא במשנה ב׳׳מ דףסע"א",איו מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה
ולא את הכלים׳’ .ובגמרא שם ע״ב הקשה על אמוראים שלכאורה עשו בניגוד למבואר
במשנה ,ותירצה "לא קשיא הא בחרתי הא בעתיקי" .פירש רש״י "בעתיקי  -שגונב את
העין שנראים כחדשים" ,והיינו שהאיסור במשנה הוא לעשות מעשה שסחורה ישנה
תיראה כחדשה ,וכתב המאירי ”ואפילו מכרה בדמים קלים (זול) ,מכל מקום יש כאן גניבת
דעת" .אמנם בחידושי הריטב״א ובשיטה מקובצת בשם הראב״ד פירשו את החילוק בין
חדתי לעתיקי" :בחרתי שרי שאינו מעלהו בדמיו אלא דמי האומנות בלבד ,ואין אותו
אומנות מועלת לו אלא דקפיץ עליה זבינא ,אבל בעתיקי אסור מפני שמראה אותו חדש
ומעלהו יותר מכדי אותו האומנות" .וכן פירש הטור וכתב "ולא את הכלים לצבעים שיראו
חדשים ,ואין השבח שמשביחם בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים" ,והובאו דבריו
בסמ״ע ס״ק טו .משמע שראשונים אלו סברו שהאיסור הוא על שדורש מחיר גבוה
מדאי ושלא כדעת הב״ח בהערה הקודמת שאין האיסור תלוי במחיר .ותירץ הב״ח שם,
שמדובר כשאין קפידא אם הסחורה היא חדשה או ישנה ואנשים מוכנים לקנות גם ישנה,
ולכן כל האיסור הוא רק מצד המחיר ,אבל אם יש קפידא בין חדש לישן ,שיש אנשים
המקפידים לקנות דוקא חדש ולא ישן במחיר זול ,אסור לרמות גם אם אינו מעלה את
המחיר .דברי הב״ח הובאו בכנסת הגדולה שם וכן פסק הערוך השולחן בסי׳ רכח סעיף ה
"וכן כל חפץ אסור לתקנו שיראה כחדש ולמכרו כחדש".
 15שהרי גם ללא גניבת דעת אסור לדרוש מחיר יותר יקר מהשוק ,מצד איסור אונאה.
ולפי מה שכתבו בחידושי הריטב״א ,בשיטה מקובצת בשם הראב״ד ובטור שהובאו
בהערה הקודמת זה טעם האיסור במשנה לצבוע חפצים ישנים ,שבזמנם לא היתה
קפידא על סחורה ישנה אלא על המחיר .וכן מדויק לשון השו״ע הרב בהלכות אונאה
וגניבת דעת סעיף יח "והכלים אסור לצובעם שיראו כחדשים ,ואין השבח שמשביחם
בצבע כמו העילוי שמעלה אותם בדמים ,מפני שסוברים שהם חדשים ונמצא מטעה
ומאנה".
 16בגמ' שהובאה בהערה  14מבואר שמותר לצבוע חפץ חדש ,ופירש רש״י "בחרתי
 מותר שאינו אלא ליפות והרוצה להוסיף על דמיהם בשביל יופים מוחל הוא" ,וכן כתבהמאירי שם "וכן כל יפוי כלים חדשים ואף על פי שמרבה בדמיהם על כך אין אנו מקפידים
יודע הוא ומוחל" ,וכן כתבו הטור בסי׳ רכח ,הסמ״ע שם ס״ק טו הנתיבות שם חידושים
סק"ה והערוך השולחן שם סעיף ה וז״ל" :אבל חפץ חדש מותר לנקותו וליפותו וזהו דרך
התגרים" .וכן כן כתב בפירוש תפארת ישראל על המשנה בערכין פ״ו אות לג לעניין עבד,
"אבל מותר לרחצו ולסכו כדי לעורר חפץ הקונים לקנותו וה״נ להלבישו במלבושין יפין".
וכן כתב בשו״ע הרב הלכות אונאה וגניבת דעת סעיף יח "ליפותם בשאר מיני יפוי אפילו
אם מתעלים בדמים יותר מן השבח שמשביחם הואילו אין כאן טעות ואונאה שהמוסיף
דמים בשביל יופיין מוחל הוא מדעתו״ (הלשון ׳מוחל׳ הוא לשון רש״י ,ונראה שהרב בא
לפרש בדברי רש״י שאפילו אם מעלה את המחיר ביותר מעלות ההשבחה מותר ,וכן כתב
בהגהות על הגליון שם).
 17שאם מודיעו אין איסור גניבת דעת ,וכמו שאין איסור למכור חפץ עם מום אם
מודיעו ,כמבואר בשו״ע סי׳ רכח סעיף ו וכן מבואר שם שמותר לפתוח חבית מכורה לכבוד
אורח ,אם מודיע לו שכבר מכר את היין .אמנם ,רשו״ת דברי מלכיאל ח״ג סי׳ נד אסר

ידוע לכולם שכל המוכרים נוהגים לעשות כן .18ויש מי שסובר שאסור
לעשות כן ,גם במקרה שיש מנהג ,כיון שגורמים בכך שהקונה לא יידע
את המצב האמיתי של המקח’ .1ועיין בדין  3שיש מי שהתיר לעשות כן,
אפילו אם אין מנהג ,אם אדם מן השורה יבין שהמראה אינו מוכיח על
כך שאין בו מום ,20אבל רבים חולקים עליו .21ולכן ,לרוב הפוסקים אסור
לצבוע דירה שיש בה רטיבות לפני שמשכירים או מוכרים אותה ,אם לא
מגלים את המידע לקונה או לשוכר .וכן אסור לצבוע רכב שהיה מעורב
בתאונת דרכים לפני שמוכרים אותו ,כדי לרמות את הקונה.22
 .7אסור למתווך ,שלא נעים לו לדרוש דמי תיווך מהקונה ,לומר לו
שהמחיר גבוה יותר בכדי לכלול גם דמי תיווך.25

 18בגמ׳ ב״מ דף ם ע״א מבואר שבזמן המשנה היתה תקופה מסוימת בשנה שהיה
מותר לערבב שני סוגי יין ,ובשאר ימות השנה אסור ,וממשיכה הגם׳ "והאידנא דקא
מערבי שלא בין הגיתות ,אמר רב פפא דידעי וקא מחלי" ופירש רש״י "הכל יודעים
שהוחזקו לערב" .וכן כתב הרי״ף בב״ב דף מז ע״א שמותר לערב פסולת בתוך אוכל אם
נהוג לעשות כן .ולכן כתב הסמ״ע בסי׳ רכח ס״ק טז על הדין שנפסק בשו״ע שם "אין
שורץ הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן" ,וז״ל" :והיינו דוקא במקום שאין המנהג כן,
אבל אם המנהג של הקצבים לשרותו כדי שיראה לבן מותר ,דאין מאנה בו דהרי הכל
יודעין דדרך הקצבים לשרותו" .ובנתיבות חידושים סק״ו כתב וז״ל" :אבל אם המנהג של
הקצבים לשרות והכל יודעים מותר לשרות" .ונראה מלשונו שצריך שכולם יודעים שכך
המנהג ,ולא די במה שהקצבים נהגו כן ,וכן הוא לשון הערוך השלחן שם סעיף ה "כיון
שהכל יודעים שדרך לעשות כן" וכן כתב בסעיף ח לעניין שמותר לערב מים ביין אם כולם
טועמים ,שדוקא אם כולם טועמים ,ולא די בהרבה .וכן הוא לשון השו״ע הרב הלכות
אונאה וגניבת דעת סעיף יט "יש מי שמתיר ,לפי שאין כאן אונאה ,כיון שהכל יודעים
ממנהגם" .ועיין עוד בהערה הבאה.
 19בשו"ת דברי מלכיאל ח״ג סי' נד חולק על הסמ״ע וסובר שיש איסור גניבת דעת
כשמסתירים מומין גם אם כולם רואים .וז״ל" :וגם מסברא נלע״ד שיהא אסור לעשות זה,
דהא עיקר האיסור שיש בזה גניבת דעת ,שעל ידי זה אין ניכר כחשות הבשר ופחיתות
ערכו ,ומה לנו במה שידוע שדרכם כן ...ולא דמי להא דמערבין מיס בין הגיתות ,שזה
ידוע דהוי יין מזוג במים ,דעיקר האיסור לערב הוא שלא יחשוב הקונה שהוא יין גמור,
ולזה בידוע שנתערב בו מים שרי .אבל במשביח סחורתו בדבר שאינו שבח אמיתי ,ודאי
אסור ".והיינו שבמקרים של הגמרא והרי״ף שהובאו בהערה הקודמת לא מסתירים שוס
מומים ,מה שאין כן בנידון של הסמ״ע מסתירים מומים וזה אסור .וממשיך שאפילו אם
יודיע המוכר לקונים ,אסור להנהיג היתר כדי שלא לפתוח פתח לרמאים לרמות ,וגם שיש
לחשוש שיהיו קונים שלא ידעו .גם השו״ע הרב שם לאחר שהביא דעת הסמ״ע כתב
בסוגריים "ושומר נפשו ירחק מזה ,כי אף על פי כן יש לחוש שיסבור הקונה שהוא שמן
באמת ,שהרי יש הרבה שמנים בעולם ,ובשביל כך עושים כן כל הקצבים" .וכן בפירוש בית
יעקב על שו"ע שם דחה קצת את ראיית הסמ״ע והסכים במפורש עם הדברי מלכיאל.
 20עיין הערה  9שכן פסק בשו״ת אגרות משה יו״ד ח״א סי׳ לא .האגרות משה אינו מציין
לסמ״ע שהבאנו בהערה  ,18שאם כל הקצבים עושים כן מותר ,אולם לכאורה מדברי
הסמ״ע משמע שלא כדבריו ,שהרי הסמ״ע מתיר מכיון ש״אין מאנה בו" ,ולפי האגרות
משה היה די במה שאדם סביר אמור לשאול ,וממילא מותר אפילו אם הוא מתאנה
בגלל שאינו שואל ,והרי דבר שנהוג וכולם יודעים ודאי שהוא אמור לשאול ואף על פי כן
הצריך הסמ״ע שיהיה בגדר ש"אין מאנה בו" .ואפשר שדברי הסמ״ע אמורים רק בדבר
שהמיעוט שאינם יודעים מהמנהג ,גם לא עולה על דעתם לשאול ועל כך הוצרך לומר
שכולם יודעים מהמנהג.
 21עיין בהערה  .10וכל שכן שהפוסקים שהובאו בהערה  19יאסרו במקרה שידוע שיש
תמימים שיתאנו.
 22לפי האגרות משה ,מסתבר שבמקומות ששכיח שיש רטיבות בדירות ,אין איסור
להסתיר ,כיון שהקונה או השוכר אמורים לשאול על כך .אבל לפי דעת הדברי מלכיאל
יהיה אסור גם אם מודיע שיש רטיבות.
כן פסה בשו"ת אבו ישראל ח״ט סי' קנד משני טעמים .א) איסור גניבת דעת,

במקרה הנידון שם לחפות על מום אפילו אם מודיע לקונה .אבל ייתכן ,שאינו אוסר אלא
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אם כל רצונו של המוכר הוא לחפות על המום ולרמות את הקונה ,ולכן אסר אפילו אם
יודיע לקונה ,כדי שלא לפתוח פתח לרמאים (עיין הערה  ,)19אבל בנידון דידן שהמוכר
מייפה כדי המקח ימצא חן בעיני הקונים ,ואין לו כוונה להסתיר שום דבר ,אלא שממילא
נגרם על ידי כך שהקונים יטעו ,אם יודיע לקונה ,מותר .בנוסף לכך ,בדברי מלכיאל כתב
רק שלא להנהיג כן ,וכוונתו על דבר שאם יתירוהו יעשו כן הקצבים כל יום ,ובזה יש חשש
שפותחים פתח לרמאים ,וכן שיהיו קונים שלא ידעו ויתאנו ,אבל על מקרה חד־פעמי
אין חששות אלו.

שהקונה יחשוב שהמתווך עושה לו טובה ואינו גובה ממנו דמי תיווך ,ובאמת אינו כן .ויש
איסור גניבת דעת לקבל החזקת טובה לשווא ,כמבואר בגמ׳ חולין דף צד ע״א .ב) "חשש
גזילה" כיון שדמי תווך אינם קבועים ולפעמים הלקוחות מתמקחים עם המתווך על דמי
תיווך יותר זולים ,ובדרך זו יוצא שלא היתה לקונה האפשרות להתמקח .ונראה שסובר
שכיון שיש אנשים המקבלים הנחה ,לכן ,מתווך שלא סיכם על דמי התיווך מראש ,מגיע
לו רק כפחות שבשכירים ,ולכן אינו יכול לקחת יותר מהמחיר המינימאלי שלקוחות
משיגים לאחר התמקחות .ואם המתווך מוציא מהקונה בערמה יותר מכך ,הרי זה גזל.
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מקורות:

בשותפים מנהג המדינה קובע
בשותפים מנהג המדינה קובע אפילו אם הוא שונה מהדין ,כמבואר
במשנה בתחילת ב״ב "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר ...הכל
כמנהג המדינה" .וכן נפסק בשו״ע חו״מ סי׳ קעו סעיף י "המשתתף עם
חבירו בסתם ,לא ישנה ממנהג המדינה" .הטעם לכך הוא ,משום שעל
דעת כן נשתתפו .ובנוסף לכך ,חז״ל תקנו שכן יהיה הדין בין שותפים שלא
סיכמו אחרת .1מנהג המדינה צריך להיות מנהג רחב ומפורסם ,ולא מנהג
של בתים בודדים ,שהרי חז״ל השתמשו בשם ׳מנהג המדינה׳ ולא בשם
׳מנהג המקום׳ המופיע לעניין איסור והיתר.

חז״ל קבעו שלא לחלוק לפי נוסחה מדויקת ,אלא בקירוב
במקום שאין מנהג מצינו בחז״ל שקבעו דרכים כיצד לחלוק .אולם יש
לדעת שבעניינים אלו אין אפשרות לקבוע נוסחה מדויקת כיצד לחלק את
ההוצאות בין השותפים ,אלא שחז״ל והפוסקים נקטו את הדרך הפשוטה
הנראית הגיונית ביותר לפי שיקול הדעת ,כיצד לחלוק .ישנן הוצאות
שנחוצות להצלת נפשות שחז״ל קבעו לקבוע לפי נפשות ,ומשפחה
גדולה משלמת יותר ממשפחה קטנה .וישנן הוצאות הנחוצות לשמירה
על הממון מגנבים שמחלקים לפי ערך המיטלטלין שיש לכל אחד ,ועשיר
משלם יותר מהעני ,כיון שככל שיש לעשיר יותר מיטלטלין הוא זקוק
יותר לשמירה מגנבים .ואם יש צורך לשמור שלא ישרפו את הבתים,
יש לשלם לפי ערך הבתים .וכן קבעו חז״ל שיש לשלם הוצאות חומה
ושמירה גם לפי קירוב הבית לחומה ,שככל שהבית קרוב יותר לחומה הוא
בסיכון יותר גדול שיפגעו בו .אבל כמובן ,שלא ניתן לקבוע שיעורים אלו
במדויק ויש לחלק לפי שיקול הדעת.

אדם שאינו נהנה אינו חייב להשתתף בהוצאות
הרמ״א בסי׳ קסג סעיף ג מביא בשם שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ אלף צא
שאם צריך להוציא הוצאות שוחד כדי שיוכלו לאכול לחם או בשר ,יש
לשלם לפי נפשות ולא לפי ממון ,כיון שהעניים והעשירים זקוקים לבשר
במידה שווה .ובפתחי תשובה סי׳ קסג סק״ו מביא בשם שו״ת כנסת
יחזקאל חו״מ סי׳ פד שאם העני אינו זקוק לבשר ,אינו חייב להשתתף
בהוצאות שוחד כדי שיוכלו לשחוט ולאכול בשר .דוגמאות נוספות מצאנו
שאדם שאינו זקוק להוצאה מסוימת אינו חייב להשתתף בהוצאות.
בשו״ע שם סעיף ד נפסק שתלמיד חכם אינו חייב להשתתף בהוצאות
שמירה ,שתורתו שומרת עליו .ובסוף סעיף ו מביא הרמ״א בשם שו״ת
הרא״ש כלל ו סי׳ ט שאם הוציאו הוצאות כדי שאנשים שהלוו לגויים
בשטרות יוכלו לגבות ,האנשים שאינם מתעסקים בשטרות אינם חייבים
להשתתף.

לפי החוק יש לחלק לפי גודל הדירה
לפי חוק בתים משותפים 2יש לשלם וועד בית לפי גודל הדירה .חוק זה
הוא המנהג בכל השכונות החילוניות או המעורבות .כמו כן ,חוק זה מחייב
גם בשכונות החרדיות שהקבלן כתב בחוזה המכר שהתקנון של הבניין
יהיה התקנון המצוי ,מדין תנאי שבממון .לגבי הדרך לחישוב גודל הדירה,
אם הדירות הן בגודל המקורי ,לפי התוכנית שהקבלן בנה ,ניתן לחשב
לפי האחוזים ברכוש המשותף הרשומים בטאבו לכל תת חלקה .אם היו
הרחבות דירות בבנין ,יש למדוד את גודל הדירות .יש בנינים שנהגו לחשב
לפי מספר החדרים ,מחמת הקושי לחשב את הגודל הדירה ,בפרט אם היו
הרחבות ללא היתר בניה שאינן מופיעות בעירייה ובחשבונות הארנונה.
 1הערת המערכת :המקורות ליסוד זה ,שמנהג המדינה הוא גם תקנת חז״ל ,הובאו
בעלון המשפט גליון  33עמוד ד ,לעניין מנהג הפועלים.
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מנהג זה הגיוני ,שהרי לא ניתן לדייק בדברים אלו על חוט השערה,
ובבניינים שנהגו כן ,המנהג מחייב.
ההיגיון העומד מאחורי החישוב לפי גודל הדירה הוא ,כיון שבבניין
המשמש למסחר ,או דירות להשכרה פשוט שיש לחלק לפי גודל הדירה,
שהרי ככל שהדירה יותר גדולה ההנאה מאחזקת הרכוש המשותף יותר
גדולה .וכן גם בבניין מגורים ,יש הוצאות הנדרשות להחזקת הבניין ,כגון:
חיזוק יסודות ,תיקון נזקי מים העלולים להזיק למסד הבניין וכן תיקונים
בצינורות ביוב הנחוצים לצורך שימוש בדירות ,וכל הוצאות אלו יש לחלק
לפי גודל הדירה ,וממילא יש היגיון לחלק הכל לפי גודל הדירה ,כדי להקל
על החשבון .שהרי אם יצטרכו להוציא הוצאות לשכור מנהל חשבונות
לחשב כיצד לחלק כל הוצאה במדויק יצטרכו כולם לשלם יותר.

המנהג בשכונות חרדיות לחלק לסי דירות
בשכונות החרדיות נהוג לחלק הוצאות וועד הבית לפי יחידות דיור ,מקור
המנהג הוא משום שבעבר היו כל הדירות בבניין בגודל כמעט אחיד.
אמנם ,מנהג זה הגיוני אם מדובר בבניין שיש דירות של שלושה חדרים
ושל ארבעה חדרים ,שאין הבדל גדול ביניהם ,אבל אם יש לאחד דירה
בגודל של פי שלוש מדירות אחרות ,אין היגיון להתחלק בשווה ,אלא יש
לחייב את בעל הדירה הגדולה לשלם יותר .כמו כן ,המנהג הוא רק לגבי
התשלומים השוטפים ,אבל אם יש הוצאה גדולה לצורך חיזוק הבניין
ומקיימים לשם כך גביה מיוחדת ,יש לחלק לפי גודל הדירה.
ב .צירפו שתי דירות לדירה אחת .האם יש לשלם וועד הבית כדייר אחד
או כשני דיירים ,והאם יש הבדל אם הקבלן צירף אותם או הדייר?
תשובה :אם מחלקים דמי וועד בית לפי שטח הדירה ,אין הבדל בין שתי
דירות קטנות לדירה אחת גדולה .אבל אם מחלקים לפי יחידות דיור,
תלוי ,אם צירף שתי דירות רגילות ,כיון שיש לו דירה גדולה משמעותית,
הרי הוא חייב לשלם פי שנים משאר הדיירים ,שהרי החלוקה לפי יחידות
היא רק כשאין הבדל גדול בין הדירות .אם היו לו שתי דירות קטנות
במקצת ועשה מהן דירה אחת גדולה במקצת ,כגון שרוב הדירות בבניין
הן של ארבעה או חמישה חדרים ,לדייר זה היו שתי דירות של שלושה
וצירף אותן לדירה אחת של ששה ,אם הדייר צירף בעצמו עליו לשלם פי
שנים ואם הקבלן צירף ,הרי הוא חייב לשלם על דירה אחת .ואם צירף
שתי דירות קטנות לדירה אחת ועכשיו יש לו דירה בגודל רגיל ,הרי הוא
חייב לשלם על דירה אחת בלבד ,שהרי הן לפי חישוב גודל הדירה והן לפי
חישוב יחידות הוא שווה לשאר השכנים.
ג .דירה אחת שחולקה לשתי יחידות דיור ,נמה יש לשלם עליה?
תשובה :אם היתה לו דירה גדולה ביותר וחילק אותה לשתי דירות רגילות,
יש לשלם כשתיים .אם היתה לו דירה רגילה וחילק אותה לשתי קטנות
בפיצול פנימי ,מבלי לפתוח שתי דלתות לחדר המדרגות ,כיון שיש גם
קצת טענה שהוא מרבה דיורין בבניין ,יש לשלם יותר מבעל דירה אחת,
אבל לא כשתי דירות ,אלא כדירה וחצי.
ד .מחסן או חניה שהפכו אותם לדירה .האם דירה זו חייבת בתשלום וועד
הבית?
תשובה :יש לשלם לפי גודל היחסי לשאר הדירות בבניין ,כיון שיש הבדל
משמעותי בין גודל המחסן לגודל דירה ,וגם זה רק על ההוצאות שדיירי
דירות אלו נהנים מהם ,ועל הזמן שהתגוררו בהם .זאת משום שאת בעלי
החניות והמחסנים לא ניתן לחייב מטעם שעל דעת כן השתתפו ,שהרי
שטחים אלו אינם מיועדים למגורים ,ולכן לא ניתן לחייב אותם אלא על
השימוש בפועל בלבד.
ה .דייר שסתם את הכניסה לדירתו מחדר המדרגות ופתח לעצמו כניסה
פרטית מגינתו ,האם חייב בתשלום וועד בית בכל הקשור לנקיון ותחזוקת
חדר המדרגות?
»המשך בעמוד הבא

תשובה :באיזורים מעורבים שנוהגים לפי החוק ,חייבים לשלם אף לאחר
הניתוק .באיזורים חרדיים ,הרי הוא יכול לנכות מה שחוסך בהוצאות בכך
שאינו משתמש .ויש מקומות שנהוג שניתן להתנתק ולהיפטר לגמרי
מהשתתפות בהוצאות.
מקורות:

שותפות לעולם ללא אפשרות חלוקה
בשו״ע חו״מ סי' קעו סעיף טו נפסק "השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו
בשותפות זמן קצוב ,כל אחד מהם מעכב על חבירו ,ואינו יכול לחלוק
עד שיגיע הזמן" .עוד מצינו בשו״ע או״ח סוף סי׳ קנד שנפסק "בני כרך
שקנו ספר תורה והתנו שאם יצא אחד מהכרך שהנשארים יתנו לו חלקו,
והוקרו הספרים ,אם יצא אחד מהם אין נותנין לו אלא מה שנתן בלבד".
ובמשנה ברורה ס״ק נז כתב בשם הט״ז "ובלא התנו אין צריך ליתן לזה
שהולך כלום דהא קנו אותה אדעתא שתשאר פה".
לפי זה בבית משותף ,השתתפו על דעת להיות שותפים כל עוד שהבית
קיים ,לכן מצד הדין לא ניתן להתנתק .אבל בבניינים רבים נהוג שניתן
להתנתק ,כגון שכל דייר משתתף רק בתחזוקה של צינור הביוב שהוא
משתמש בו ,ולכן לא ניתן לומר שהשתתפו על דעת שלא להתחלק
לעולם והרי הוא יכול להתנתק .כמו כן ,גם במקומות שאין מנהג כזה ,הרי
הוא יכול לנכות מה שהוא חוסך לדיירים מכך שאינו משתמש .באיזורים
מעורבים שנוהגים לפי החוק חייבים לשלם הכל אף לאחר שמתנתקים.
ו .האם ניתן להתנתק מצנרת ניוב ישנה של הבנין ,או מהסקה מרכזית?
תשובה :בצנרת ישנה נהוג שניתן להתנתק .בהסקה מרכזית יש לברר את
המנהג.
ז .האם בעלי דירה שנשארה ריקה ולא הושכרה במשך חודש ,חצי שנה
או שנה חייבים בתשלום וועד הבית?
תשובה :בשו״ע סי' קסא סעיף ב נפסק "מי שיש לו בית בחצר ואינו דר
עמהם ,חייב לעשות עמהם דלת נגר ומנעול ,אבל לא שאר דברים" .הכלל
הוא שהוא חייב להשתתף בדברים הנהוגים בכל חצר ,אבל לא בדברים
הקשורים לשימוש .לפי זה ניתן לחייב אותו לשלם הוצאות החזקת
הבנין ,כגון תיקונים ,סיוד וזיפות ,וכן על חלק מהוצאות הניקיון הנחוצות
לשמור על מצב הבניין ,אבל לא על הוצאות נקיון וחשמל הקשורים
לשימוש .מקובל לחייב בשישים אחוזים מדמי וועד הבית ,כיון שקשה
לחשב במדויק.
כל זה אם הוא לא היה בדירה למשך חודש שלם ,אבל אם הוא היה
בתחילת החודש או בסופו ,עליו לשלם על כל החודש.
ח .בבניין חדש שחלק מהדיירים כבר קיבלו מפתח ,אבל עוד לא באו לגור,
האם חייבים בועד הבית?
תשובה :אם הוא משפץ או מביא פועלים לדירתו ,הרי הוא חייב לשלם
תשלום מלא .אבל אם הדירה ריקה לגמרי הרי הוא חייב לשלם על
הוצאות החזקת הבניין בלבד ,שהרי הוא אינו שונה מדייר שכבר נכנס
לדירה והשאיר את הדירה ריקה.
ט .ואם עוד לא קיבלו מפתח האם הקבלן חייב בתשלום וועד הבית?
תשובה :הדייר פטור מלשלם והקבלן חייב לשלם הוצאות החזקת הבניין
בלבד.
י .על מי מוטל לשלם לוועד בית בדירה מושכרת ,על השוכר או על
המשכיר?
תשובה :השוכר חייב לשלם ,כיון שהוא המשתמש ,אבל אם השוכר
לא שילם ,ניתן לתבוע מהמשכיר את מלוא התשלום ,כיון שהוא שותף
בבניין ,והוא גם נחשב כמשתמש ונהנה מהשירותים בבניין ,כיון שהוא
מעמיד אחרים ליהנות במקומו.
יא .לפעמים גובים גבייה חד־ פעמית עבור תיקון יקר שיש לעשות בבניין,
האם על השוכר להשתתף בזה או על המשכיר? ואם המשכיר חייב ,כיצד
ינהגו כאשר הסכום הקבוע של וועד בית כולל גם סכום כסף שיצטבר

בקופת הוועד עבור החזקת הבנין?
תשובה :הוצאות של החזקת הבניין ,כגון :סיוד ,זיפות ,החלפת צינורות
מים וביוב ,המשכיר חייב לשלם ולא השוכר .ואפילו אם הוא שוכר את
הדירה לעשר שנים ,מכל מקום כיון שהמשכיר חייב לתקן בלאי סביר
בדירה ,הרי הוא חייב גם לשלם הוצאות אלו ברכוש המשותף.
אם וועד הבית גובה כל חודש תוספת של עשרה שקלים או כל סכום קבוע
אחר ,עבור קופה להוצאות חד פעמיות ,המשכיר חייב לשלם חלק זה ,כיון
שזה חלק מסוים וידוע .אבל אם העודף שנשאר נכנס לקופה של הוצאות
חד פעמיות ,ואין גביה של תוספת מיוחדת לכך ,השוכר חייב לשלם.
יב .האם דיירי קומת קרקע צריכים להשתתף בחלק התשלום המיועד
להוצאות המעלית?
תשובה :בשכונות חילוניות או מעורבות ,או אם רשום בחוזה המכר
שהתקנון של הבנין יהיה התקנון המצוי ,כל הדיירים חייבים לשלם עבור
המעלית ,כיון שהיא לצורך רוב דיירי הבניין .המנהג בבני ברק ,ולאחרונה
התחיל להתפשט אף בשכונות חרדיות בירושלים ,שאם הדייר בקומת
כניסה אין לו שום צורך להשתמש במעלית ,אלא אם הוא רוצה להגיע
לאחד השכנים שלו ,אין הוא חייב לשלם על המעלית .אך אם יש קומת
חניה ואף הדייר בקומת כניסה יש לו אפשרות להשתמש כשהוא רוצה
לעלות מקומת החניה ,או דייר בקומת חניה שלעתים נכנס מקומת
הכניסה ,הרי הוא חייב לשלם .כל זה כלפי החלק של הפעלת המעלית,
אבל על הביטוח של נזקי צד שלישי ,גם דייר בקומת כניסה חייב לשלם,
כיון שהחוק מטיל אחריות של נזיקין אף עליו.
מקורות:

באלו מקרים המיעוט חייב להשתתף בהוצאות שאינו זקוק להן
הרמ״א בחו״ם סי׳ קסג סוף סעיף ג פוסק "כל צרכי העיר ,אף על פי
שמקצתן אינן צריכין ,כגון בית חתנות או מקוה וכדומה ,אפילו הכי
צריכין ליתן חלקן" ,המקור הוא בשו״ת מהר״י מינץ סי׳ ז .לעומת זאת,
בסוף סעיף ו פוסק הרמ״א "יש אומרים שאם הוצרכו להוציא הוצאות
שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהן ,אותם שאינם נושאין ונותנין
בשטרות אין חייבין ליתן לזה" ,המקור הוא שו״ת הרא״ש כלל ו סי׳ ט.
ומוסיף הרמ״א "ועיין לעיל סוף סעיף ג׳ סימן זה" .הסמ״ע בס״ק לב עומד
על הסתירה וכתב "נראה דוקא כל כהני רכל ישראל צריכין לבית חתנות
או מקוה ,אף אם אירע שיחיד אינו צריך לו מחמת זקנה או איזה טעם,
אפילו הכי צריך ליתן ,מה שאין כן כשהוציאו הוצאה שיעזור להן השר
בענין שטרי חובות שאינו ענין כללי ,משום הכי כתב מור״ם בסוף סימן זה
והוא מתשובת הרא״ש דאין אחרים צריכין ליתן להם לסיוע" .כוונת דבריו
לחלק בין דברים שהם חלק מהעיר ,שכל בני העיר הם שותפים בו וחייבים
להשתתף ,שאף אם אינו צריך פרט מסוים ,מכל מקום הוא צריך את העיר
בכללותו ,לבין הוצאות שאינן חלק מהעיר אלא צורך של כמה אנשים ,אין
הרוב יכול את המיעוט להשתתף ,כיון שהוצאה זו אינה קשורה לעיר .לכן
אם יש כלב בחצר ורוב הדיירים מפחדים ממנו ומיעוטם אינם מפחדים,
אין הרוב יכול לחייב את המיעוט לשלם עבור סילוק הכלב ,כיון שאין קשר
בין סילוק הכלב לשותפות בבניין.
הש״ך בסי׳ קסג ס״ק יד מציין שו״ת מהר״ם אלשיך סי׳ נב שתלמיד
חכם אינו חייב לשלם עבור הוצאות החזקת רב ומו״ץ לעיר ,כיון שיודע
את ההלכות בעצמו ואינו נהנה ממנו ,ומדמה לתשובת הרא״ש בשטרי
חובות .וכתב שם שאם הרב פוסק גם בדיני ממונות ,חייבים גם תלמידי
חכמים לשלם עבור החזקתו ,כיון שאם יהיה לאחד מהם ריב עם אדם
אחר ,לא יוכל לפסוק בעצמו ויצטרך לרב .לכאורה רב הוא חלק מהוצאות
העיר ,שאין עיר ללא רב ,והיה מקום לחייב גם תלמיד חכם שאינו זקוק
לו ,וצריך עיון למה מהר״ם אלשיך פוטר .ועיין עוד בשאלה הראשונה
שהבאנו שעני שאינו אוכל בשר אינו חייב להשתתף בהוצאות שמוציאים
»המשך בעמוד הבא
כדי שיוכלו לשחוט.

במעלית ,אם יש לבניין שש קומות ,המעלית היא חלק בלתי נפרד
מהבניין והמיעוט שאינם צריכים אותו גם חייבים להשתתף ,אבל בבניין
של שלוש או ארבע קומות ,המעלית איננה חלק מהבניין ,לכן סבורים
חלק מהפוסקים ,שלא ניתן לחייב את אלו שאינם נהנים ממנה להשתתף
בהוצאות ההחזקה ,כיון שהשותפות בבניין אינה קשורה למעלית .ועל
כל פנים המנהג בבני ברק שדיירי קומת כניסה שאין להם אפשרות
להשתמש במעלית כלל ,אינם משתתפים בהוצאות המעלית.
יג .כשחלק מהדיירים רוצים לצבוע את חדר המדרגות ,האם צריך שכולם
יסכימו ,או הולכים אחר הרוב ,או שגם אחד יכול לכוף? ומה הדין כשחלק
מהדיירים רוצים לבנות מעלית?
תשובה :דברים הנחוצים לבניין ונהוגים בכל הבתים המשותפים ,אחד
יכול לכוף על כולם .כגון :שיהיה חשמל וניקיון בחדר המדרגות ,אחד יכול
לכוף .וכן לצבוע ,כשחדר המדרגות נראה במצב גרוע ביותר ,אחד יכול
לכוף על כולם .דברים התלויים בשיקול הדעת ושאין מנהג ברור ,הרוב
קובע .במעלית לא ניתן לחייב את המיעוט שאינם מעוניינים להשתתף,
אבל ניתן לחייב להקצות מקום.
מקורות:
מבואר במשנה פאה תחילת פרק ד "הפאה ניתנת במחובר לקרקע,
בדלית ובדקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים ,רבי שמעון אומר אף
בחליקי אגוזים ,אפילו תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבוז
לזה שומעין שאמר כהלכה .בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה
אומרים לבוז ואחד אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה" .ביאור
המשנה הוא שמעיקר הדין אין בעל השדה מחלק פאה ,אלא כל העניים
בוזזים .יש מיני פירות שחז״ל תיקנו שיש לחלק כדי שלא יריבו העניים.
בדבר שהדין נותן לחלק ,אף היחיד יכול לדרוש שיעשו כן ,וכן בדבר
שהדין נותן לבזוז אף היחיד יכול לדרוש שיעשו כן.
מאידך ,מצינו ברמ״א סי׳ קסג סעיף א שבכל צרכי ציבור הולכים אחר
הרוב ,כיון שאם לא כן ,לעולם לא יוכלו לעשות שום דבר לצורך הרבים.
לכן נראה ,שדברים נחוצים הנהוגים בכל בית משותף ,היחיד יכול לחייב
את כולם .אבל דברים התלויים בשיקול הדעת ,כגון מתי בדיוק לצבוע ,או
באיזה צבע ,הרוב קובע.
ישנם דברים שהרוב אינו יכול לחייב את המיעוט להשתתף בהוצאות ,אבל
יכול לחייב אותם שלא לעכב עליהם לעשות על חשבונם .כגון להתקין
מעלית בבניין של ארבע קומות ,הרוב אינו יכול לחייב את אלו שאינם
מעוניינים להשתתף ,אבל המיעוט שאינו מוכן להשתתף בהוצאות אינו
יכול לעכב על הרוב להתקין מעלית ,על אף שהיא ׳גוזלת׳ משטח הרכוש
המשותף.
יד .נודע לנציג וועד הבית האחראי על הניהול שאין תשתית הארקה
לבניין ,האם זכותו של הנציג לבצע את התיקון בכסף של קופת הוועד,
מבלי להודיע לשכנים .והאם שכן אחד יכול לנוף לעשות זאת?
תשובה :דבר שיש בו משום סכנה ,היחיד יכול לכוף את כולם .הנציג יכול
להתקין הארקה על חשבון הקופה ,מבלי לשאול לשכנים ,כיון שהוא
שליח של הדיירים לנהל את הבנין כפי המקובל .כמו כן ,גם דייר אחר יכול
להתקין הארקה ולדרוש את ההוצאות מוועד הבית ,כדין שותף שרשאי
להוציא הוצאות לטובת השותפים (עיין שו״ע סי׳ קעח סעיף ג) ,אלא
שדייר שאינו נציג הוועד שישכור את שירותיו של חשמלאי יקר ,יכולים
שאר השכנים לטעון שאין לו סמכות לכך והפרש המחיר שבין חשמלאי
זול לבין החשמלאי שהוא שכר ייפול עליו .אבל אם נציג וועד הבית ישכור
חשמלאי יקר ,אם שיקול דעתו היתה סבירה ,קופת וועד הבית תספוג
את ההפסד.
טו .מה הדין כשחלק מהדיירים סובלים מלכלוך של יונים במרפסות,
ורוצים להתקין מתקן קוצים על הגג ,כדי שהיונים לא יוכלו לעמוד על

הגג ,ושאר הדיירים אינם מעוניינים בזה ,האם חייבים כולם להשתתף
בהוצאות?
תשובה :אם מקובל בכל הבניינים באיזור להתקין מתקן על הגג נגד
קוצים ,הרי זה חלק מהבניין וניתן לדרוש שכולם ישתתפו בהוצאות.
אבל אם לא נהוג בכל בית ,גם אם רוב הדיירים סובלים מהלכלוך ,הוצאה
זו אינה קשורה לשותפות בבניין ולא ניתן לחייב שכנים שאינם סובלים
מהלכלוך להשתתף בהוצאות ,כמו שכתבנו בשאלה יב לעניין הוצאות
לסלק כלב מהחצר.
לגבי אם בנין אחד תובע בנין אחר להתקין מתקן כזה ,אם הסבל מהיונים
הוא גדול וכל הבניינים באיזור מתקינים מתקן זה ורק בנין אחד הוא
מוזנח ולא מתקינים ,נראה שתלוי במחלוקת הרמ״ה והבית יוסף שמביא
הרמ״א בסוף סי׳ קנה ,אם ניתן לדרוש ממי שמשאיר את ביתו פתוח
לגנבים שיגדור כדי שגנבים לא יוכלו להיכנס מביתו לבתים אחרים.
אבל אם לא כל הבניינים מתקינים מתקן כזה לא ניתן לדרוש לעשות כן,
שלא מצינו שניתן לדרוש מבעל חצר אחרת לסלק עורבים כשיש סבל
מהם לשכנים ,אלא אם הוא מתעסק בדם ,שהוא עושה פעולה מיוחדת
שמביאה את העורבים ,כמבואר בשו״ע סי׳ קנה סעיף לט ,אבל לא
כשעורבים באים מהגג שלו.
טז .כיצד יש לנהוג בהשתתפות בזיפות או תיקון צנרת ,האם כל עמודה
תתקן בחלק שלה בנפרד ,או כל הבניין יחד ,אף שעמודה אחת אינה
סובלת כעת ,ומה הדין כשיש כמה כניסות? ומה הדין בתקלה בצינור ביוב
בקומה ג׳ ,האם גם הדייר בקומה ד׳ והדייר בקומה ב׳ חייבים לשלם?
תשובה :המנהג הוא שכל הדיירים ,אף דיירי הקומות התחתונות,
משתתפים בזיפות הגג .טעם המנהג אינו משום שהנזק יכול להגיע גם
לקומות התחתונות ,אלא משום שהגג הוא משותף ובעלי הגג חייבים
למנוע שלא יגיע נזק לאחת מהדירות[ .מאותו טעם ,גם אם הגג מוצמד
לאחת מהדירות ,או בעל מרפסת ,חייבים הבעלים לזפת בעצמם ,כדי
שלא יגיע נזק מרכושם לדירה אחרת ].לכן חייבים כל בעלי הרכוש
המשותף לשלם הוצאות הזיפות .שכן אינו יכול להפקיר את חלקו בגג
כדי להיפטר מהתשלום ,כיון שהוא משתמש בגג.
לגבי צנרת ביוב המשמשת רק חלק מהדיירים ,מצד הדין לא ניתן לחייב
את אלו שאינם משתמשים להשתתף ,וכמו שכתבנו בשאלה יב לעניין
מעלית .אבל לפי החוק ,וכך המנהג בהרבה בתים וכן ראוי להנהיג ,כל
הדיירים משתתפים יחד.
אבל ,גם בבניינים שנהוג שכל עמודה מתקנת את הצנרת שלה ,כל
דיירי העמודה המחוברים לצינור חייבים להשתתף .גם דיירי הקומות
התחתונות חייבים להשתתף מצד הדין ,כיון שצינור ביוב חייב להיות
פתוח מלמעלה לאויר ,כדי שיהיה תקין .והדין הוא שכל הוצאה שיש
בה צורף להרבה אנשים ,כולם חייבים להשתתף יחד ,כמובואר בנתיבות
סי׳ קעח סק״ג .ואף שדייר אחד סובל יותר מהסתימה משאר הדיירים,
והתיקון יותר נחוץ בשבילו ,אין זה פוטר את שאר הדיירים הזקוקים
לתיקון להשתתף .ואם הסתימה היא בין הקומה העליונה לקומה
שמתחתיה ,כך שידוע בוודאות שהנזק מגיע מהדייר בקומה העליונה,
ניתן לדרוש שבעל הקומה העליונה ישלם בעצמו .אבל אם יש לו ילדים,
לא ניתן להוכיח שהנזק הגיע מגדול שחייב על נזקים.
אם יש כמה כניסות בבניין ,אם מדובר בבניין אחד עם גג אחד ,הרי זה
כמו שתי עמודות וכולם צריכים להשתתף ביחד ,כל עוד שלא הוחלט על
חלוקה .אבל יש בניינים נפרדים שנבנו על מגרש אחד ורשומים בטאבו
כחלקה אחת ,ואם שכן אחד רוצה לבנות במגרש הוא חייב לקבל את
רשות כל הדיירים ,מכל מקום בכל הקשור לבניינים מבפנים וכן זיפות
הגגות ,מקובל להתנתק ושכל בניין מטפל בחלק שלו בנפרד.
יז .תיקוני נזילת מים ,כאשר הנזילה היא לאחר הפיצול מהצינור המרכזי
»המשך בעמוד הבא

ולפני השעון הפרטי של הדייר ,שאז כל הדיירים משלמים על המים
ההולכים לאיבוד ,אבל הנזק הוא ברכושו הפרטי של הדייר ,מי חייב לתקן ?
תשובה :הדייר בעל הצינור חייב לתקן ,ואם לא תיקן ,הרי הוא חייב לשלם
לשכנים את הצריכה המשותפת שהם חויבו מדינא דגרמי ,וכדין מחיצת
הכרם שנפרצה ועל ידי כך ייאסר שדה התבואה הסמוכה באיסור כלאי
הכרם ,שאומרים לבעל הכרם לגדור ,ואם לא גדר הרי הוא חייב לשלם את
הנזק ,כמבואר בב״ק דף ק ע״א.
יח .מה הדין אם דייר אינו זוכר אם פרע את חובו והנציג האחראי על
הקופה זוכר או אינו זוכרי או להפך שהאחראי אינו זוכר והדייר טוען
ששילם בוודאות?
תשובה :הדין הוא ככל טוען ונטען המבואר בשו״ע סי׳ עה ,שאם טוען איני
יודע אם פרעתי והתובע טוען ברי שלא פרע ,הרי הוא חייב ,אם שניהם
טוענים שמא יש מחלוקת אם חייב לצאת ידי שמים ,ואם הדייר טוען
שפרע הרי הוא פטור .כדי שלא יהיו ספיקות ,מן הראוי להנהיג שדייר לא
יהיה נאמן לטעון שפרע אלא אם כן יש לו קבלה.
יט .האם יש לשוכר זכות בחירה באסיפת דיירים ,ובאילו נושאים?
תשובה :המשכיר הוא השותף בבניין והוא זכאי להחליט איזה מנקה
להעסיק וכדומה ,אבל השוכר אינו שותף ואין לו זכות הצבעה .בדרך כלל,
המשכיר מוכן שהשוכר ייצג אותו ,כיון שהשוכר הוא המשלם בסופו של
דבר ,אבל אם יש ויכוח בין המשכיר לשוכר ,דעתו של המשכיר קובעת.
כ .אם יש לאדם אחד בבניין כמה דירות ,האם יש לו זכות של קול אחד
בהצבעה באסיפה ,או כמספר הדירות שיש לו? ומה הדין כשרוב הדירות
שייכות לאדם אחד?
תשובה :בנושאים הגוררים חיוב כספי ,אדם שיש לו כמה דירות יש לו
זכות הצבעה נגד כל דירה ,ואם יש לו רוב דירות הוא המחליט הבלעדי,
כיון שכל החלטה מחייבת אותו יותר מכולם .וכן כתב בשו״ת צמח צדק
סי' א שאלו המשלמים יותר ,דעתם קובעת יותר.

כא .דייר בבניין החנה את רכבו כמה שנים במקום מסוים שאינו מיועד
לחניה ,האם יש לו חזקה במקום זה ,ואם כן לאחר כמה זמן?
תשובה :אם החנה את רכבו מבלי להעמיד מחיצות ,אין לו חזקה .כיון
שאין חזקה אלא במקום שהבעלים היו אמורים למחות ,ואם שותף חונה
במקום שאינו מפריע לשאר השכנים ,אין השכנים אמורים למחות בו ואין
לו חזקה .ולכן אם לאחר כמה שנים קנה שכן נוסף רכב ,וגם הוא רוצה
לחנות במקום זה ,עליהם להגיע להסדר של חלוקה ביניהם.
אם הוא בנה קירות סביב החניה ,השותפים אמורים למחות בו ,ואם לא
מחו יש לו חזקה ,אלא שיש מחלוקת ראשונים ,אם צריך שיחזיק שלוש
שנים וגם תהיה טענה שהוא קנה את המקום מכל השכנים ,או שדי
בחזקה בזמן מועט וללא טענה שקנה ,אלא שאומר ששתיקת השותפים
היא ראיה שמחלו לו .כל דינים אלו מבוארים בשו״ע סוף סי׳ קמ.
אם החניה צמודה לדירה מסוימת ,אין חזקה לאחרים על חניה זו ,כיון
שהיא רשומה על שמו ,ואם דייר אחר קנה אותה ,הרי היה נדרש להעביר
אותה בטאבו.
כב ,דייר הבניין נהג כמה שנים להניח את הדפנות הסוכה במקום מסוים
שאינו מפריע לשכנים ,ועתה בא שכן אחר ורוצה לקחת את המקום ,האם
שייך בזה טענת חזקה?
תשובה :כאמור בשאלה הקודמת ,אם לא בנה קירות מסביב ,אין לו טענת
חזקה ויש להגיע להסדר כיצד להתחלק.
ככ עשו הרחבה בבנין ,למי שייך הגג שמעל להרחבה?
תשובה :כיון שמקובל שכל אחד יכול לבנות במפלס שלו ,הבעלים על
המפלס של גג ההרחבה ,הם הבעלים על הגג של ההרחבה .ואם הגג של
ההרחבה מגיע עד המפלס של הגג המשותף ,הגג של ההרחבה הוא גם
משותף .אלא שנדרש מבעל מפלס זה להשתתף בהוצאות היציקה ואם
אינו משלם אינו יכול לזכות בגג.

כולל חושן משפט אוהל יוסף

בית הדין ובית הוראה נתיבות חיים

שר גדול נפל בישראל

המומים ומזעזועים כואבים ודואבים אנו יחד עם כל בית ישראל על השמועה כי באה ,נמס כל לב ,רפו כל ידים וכיהתה
כל רוח ,בפטירת מורינו ורבינו האי האון וצדיק מרא דכולא תלמודא ,אשר לבו היה מבעית בים התלמוד ,שקד על
דלתי התורה ועשה לילות כימים בעיון מעמיק בכל חלקי התורה ,ולא פסק פומיה מהירסא מיום עמדו על דעתו ,ואיזן
וחיקר ועשה מטעמים לדברי הפוסקים ובייחוד לתורת בעל הקצות החושן ונתיבות המשפט ,הרביץ תורה לאלפים
והיה דולה ומשקה מתורת רבותיו ,עין מי לא ידמע בשמוע בסטירת האי צדיק יסוד עולם אשר מיהן בתפילותיו
הזכות כעבדא קמא מריה ,לב מי לא ירתח בהיוודע לקיחת האי עבד ה׳ אשר דקדק בכל מצוד .בכל פרטיה בתכלית

נורנא ודבגא גורן הגאון הגדול

רבי חיים פינחס ש״ינברג זצוקללה״ה
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פסקי דינים

גניבת דעת-חלה ד,

 .1הנותן לעני (הראוי לקבל צדקה) כספי מעשר ואינו רוצה לביישו בכך יש שהתירו 1לומר שהכספים I

הם מתנה ,234ויש שכתבו שאף עדיף שלא לגלות למקבל שנותן כספי מעשר ,5אלא שדעה זו דחוקה
היא" ונראה שרוב הפוסקים סוברים שחייבים להבהיר שאין כאן מתנה אלא נתינת צדקה ,5למעט

י

 1מקור הדין במשנה דמאי (פרק ד׳ משנה ד) בנידון מאכיל חבירו תרומת מעשר של דמאי או מעשר עני וודאי ,כתבה
המשנה "ובלבד שיודיעו" ,והיינו שצריך הבעה״ב להודיע לאורח שמאכילו תרומת מעשר או מעשר עני כדי שלא יטעה
לחשוב שמאכילו חולין .בטעם הדבר נאמרו כמה ה0ברים(0)1רמב״םבפיה״מ ביאר שאם אינו מודיעו "יהיה כמי שמאכיל
תרומה ומעשרות לאורחין או עשה מהן צרכיו" .וביאר המהר"ם־שיק (ירד סי ,ר״ל) שנחשב עושה צרכיו מאחר שתמיד
מוטל על המארח לתת אוכל לאורחיו וכשמשתמש במעשר עני ומע״ש שלו הרי משתמש הוא בהם לקיים מה שהיה
מוטל עליו בלאו הכי .ולמד מכך המהר״ם שיק הלכה למעשה שהשולח לחבירו מ״ע ומע"ש בלי לגלות לו ששולח מ״ע
ומע״ש לא יעבור על שום איסור כיון שלא היה מוטל עליו לשלוח כלום לחביר^הר׳יש פירש שהאיסור הוא משום שיש
לחשוש שחברו טמא ואסור באכילת תח"מ^םגר״א (שנות אליהו) פירש שהאיסור הוא משום גניבת דעת ,וכן פירש
הרידב״ז את דברי הירושלמי שהביאה בנידון משנה זו את הברייתא (בבלי חולין צד ,א) "לא יסרב אדם בחבירו לארחו
בשעה שהוא יודע שאינו רוצה ובו׳ " ואיסור זה הוא משום גניבת דעת וביאר דמוכח שהגמ׳ הבינה ביאור המשנה כפירוש
הגאון שאיסורו מטעם גניבת דעת ולכך הסמיכה את הבריתא הנ״ל שמיירי באותו ענין .וכן ביאר המשנה ראשונה וז״ל
"כשאינו מודיעם הוי כמו גניבת דעת שהוא אסור שהם סבורים שמאכילם משלו" .בתפארת ישראל (בועז ס׳יק ה) מפרש
על דרך זה באופן שונה במקצת ,וז״ל "גונב דעתו דסבר שמאכילו חולין ששוים יותרמתרומה" ,וכן כתב הרש״ש שם .הרי
לדידהו גניבת הדעת היא בכך ששוויו גבוה יותר משא"כ לגר”א והמשנ״ר גניבת הדעת נובעת מחמת הכרת הטוב שחושב
בטעות שמאכילם משלו .א”ב לכאורה לפי הגר״א ומשנ״ר יהיה אסור לתת מתנה לחברו ממעשר כספים ולפי התפארת
ישראל כיון שאין שינוי במחיר אין כאן הוכחה לדינא.
 2בשו״ת מהר״ם שיק (חלק יו״ד תשו' ר״ל) דן בנידון זה ,ואף שהבין דהירושלמי למד טעם המשנה האוסרת משום
גניבת דעת מ״מ כתב שהיות ולא שמענו איסור כזה וגם החתם סופר (שו״ת יו״ד רל״א) שדן במקרה דומה לא הזכיר האי
איסור משמע שאין איסור מצד גניבת דעת .וביאר שאיסור גניבת דעת הוא שהמקבל מחזיק טובה לנותן בחינם ,ובמקרה
דידן לא שייך טעם זה שהרי אפילו אם נותן לו מעשר עני או מעשר כספים ולא חולין עדיין המקבל צריך להחזיק לו טובה
כיון שיכול היה לתת המ״ע לעני אחר ולכך אינו נחשב גניבת דעת .ומה שהירושלמי פי׳ את המשנה שם משום גניבת
דעת אינו אלא משום שהוא אירח העני בביתו והעני עלול לחשוב שהזמינו לביתו בגלל חביבותו והאמת שעשה כן מכיון
שאסור לשלוח בשבת ויו״ט מ"ע ותרומ״ע לבית המקבל.
 . 3בציץ אליעזר (חלק ט סימן א פרק ד) דן אם מותר להורים להחזיק על שולחנם בנים הלומדים בכולל מכספי מעשר
שלהם .וכתב (בס״ק ו׳) להתיר על פי המהר״ם שיק הנ״ל ,ומוסיף (ס״ק ז) שעדיף לא לגלות להם .ומקורו בהגהות מרדכי
(בבא בתרא סימן תרנ״ח) שתלמיד חכם הדואג לצרכי העיר ומתפרנס מהצדקה צריכים לשלוח לו מעשר עני מן הגורן
אבל לא מתוך קופה של צדקה כיון שגנאי הוא שניכר שמתפרנס מן הצדקה.
 4כמבואר לעיל טעמו של המהר״ם שיק להתיר הוא דבין כך יש חיוב הכרת הטוב אפילו על נתינת מעשר כספים שהרי
יכול היה לתיתו לאחר ,אך יש לפקפק בטעם זה שהרי הנותן ממון מעשר שאין לו בו אלא טובת הנאה הנתינה קטנה יותר
מאשר נותן ממונו הפרטי ,ולכאורה להטעות אדם שיחשוב שמקבל מתנה גדולה ואינו מקבל אלא מתנה קטנה יש בזה
איסור גניבת דעת כיון שבכך מכיר לו חברו יותר טובה ,וראיה לכך ממחלוקתם של בעלי התוס' (חולין צד,ב ה ד״ה אמר
אביי) ועוד ראשונים אם מותר ליהודי לתת בשר נבילה לגוי בתורת מתנה כשהגוי עלול לחשוב שנתן בשר שחוטה ,וביאר
הפרישה (יו״ד קיז ד) טעם המתירים "משום דבמתנה דלא יהיב דמי אינו מחזיק לו טובה יותר בשביל החשיבות העודפת
בכשירה מבטריפה כי אם בשביל המתנה עצמה מחזיק לו טובה" .ואם כן מבואר שאין להתיר אלא כשאינו מחזיק לו יותר
טובה על אף טעותו ,אך בנידו״ד ודאי יחזיק לו הרבה יותר טובה שהרי נתן לו משלו ואינו דומה כלל לנתינה מכספי מעשר
שבלאו הכי צריך לתיתו לעני .ולא עוד אלא שהרבה ראשונים הכריעו שגם בנותן נבלה וטועה ששחוטה היא אסור ,וכן
הכריעו הרא״ש והטור שם (וכ״כ הנקה״כ סה ,יא בדעתו) והרשב״א בחולין שם ובתורת הבית ,ולדעת הגר״א (סה,כט)
השו״ע גם פסק כן( .וכ״ש בנידו״ד דמיירי בישראל ,שהרי דברי הראשונים אמורים בגוי ,ויש הרבה מקום להקל באיסור
גניבת דעת גוי וכמש"כ בעלון  44דין  )2ומדברי פוסקי זמנינו נראה שגם סברו כך שהרי הבאנו בעלונים הקודמים (עלון
 42הערה  5ועלון  44הערה  )1פסקים מהגריש״א והגרש״ז אויערבאך שאדם הבא לעיר למטרה מסוימת ודרך אגב נכנס
לחתונה של חברו צריך להודיעו הגם שלהכנס לשמחה הוא טירחא קצת מ״מ כיון שבעל השמחה חושב שטרח יותר מכפי
האמת יש כאן איסור .וגם ביאור דברי המשנה והירושלמי שכתב המהר״ם שיק דחוק הוא ,כיון דבמשנה מיירי בכהנים
שהיו רגילים לאכול אצלו ואם כן קשה לומר שיחזיקו לו טובה מיוחדת מכח מה שאוכלים אצלו ביו״ט אלא מרגישים
הכרת הטוב על כל מה שהאכילם וא״כ לשיטתו כיון שאכילת יו״ט אינו אלא תוספת שהרי בין כך מוקירים לו טובה א״כ
אין מקום לאסור .בנוסף לכך התפארת ישראל .המשנה ראשונה והרש״ש כתבו להדיא דהביאור במשנה שצריך להודיעו
הוא מחמת שחושב שעשה לו טובה גדולה אף שהאמת שעשה לו רק טובה קטנה .עוד יש להוכיח שיש איסור בתוספת
הכרת טובה ,שהרי גמ׳ מפורשת האוסרת לפתוח חבית עבור אורח כשחושב שנפתח בשבילו דבר הגורם הוצאה מרובה,
בעוד החבית כבר נמכרה לאחר (מובא שם בירושלמי ובבבלי חולין צד) והגם שצריך האורח להחזיק טובה למארחו בלאו
הכי בכ״ז יש איסור גנ״ד מחמת תוספת הכרת הטוב .א״כ ה״ה בנידון דידן שנתן לו כספי מעשר ,אף שצריך להוקיר לו
טובה מ״מ כיון שחושב שנתן משלו בעוד שלא נתן לו אלא טובת הנאה שהיה לו במעות ,יש לאסור מחמת גניבת דעת
על התוספת שמוקיר לו טובה.
 5בנוסף למש״כ לעיל בשם התפארת ישראל והמשנה ראשונה שחולקים על המהר״ם שיק ,בספר תתן אמת ליעקב
(פרק ה׳ ס"ס ב׳) מובא שהגרי״י פישר פסק שאסור ליתן מעשר עני ולומר שהוא מתנה ע״מ שלא לבייש את המקבל
כיון שבכך מחזיק לו טובה חינם (לכך יעץ שיתנו לעני שהוא לוי ויאמר שהוא מעשר ראשון ,ובכך אינו מוקיר לו טובה
יותר שהרי אילו היה מעשר ראשון גם אינו נותן משלו) הרי להדיא שלא פסק כמהר״ם שיק והציץ אליעזר .וכן באוצרות
ירושלים ([פרושים] חלק ד משנת תשסב עמוד כג) מובא תשובת הגאון משה אלעזר דן רלב״ג שפסק בבהמת עשיר
שנוצרה בה בעיית כשרות שניתן להתירה בהפסד מרובה אך כיון שלעשיר אינו נחשב הפסד מרובה אין להתיר לעשיר
באכילה ,ולכך פסק שהעשיר מחוייב לתת הבשר לעני בחינם היות שלעני יהיה מותר באכילה משום הפסד מרובה .אך
» המשך בעמוד הבא
התנה שהעשיר חייב להודיעו טעם הנתינה ,משום איסור גניבת דעת.

א | פסקי דינים  -גניבת דעת  -חלק ד׳

ב | דייר בקומת קרקע מהו לחייבו
בתשלום שימוש המעלית

ג ] אוכל שהונח תחת המיטה-איסורו
וחיובי תשלומיו

בית הוראה לענייני ממונות
"נתיבות חיים"
שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

בית ההוראה מיועד לבירור ענינים
הקשורים לדיני ממונות ,ניתן להתייעץ
עם חברי בית הדין "נתיבות חיים"
בענייני ממונות ,וכן ניתן לקבל
סיוע בעריכת חוזים צוואות וכדו׳
ללא צורך בקביעת תור .ניתן לקבל
תשובות גם באידיש ,באנגלית ובצרפתית.
בית ההוראה פתוח בימים א  -ה בין
השעות 13:40-15:30
וביום ו׳ עם הגר״ג נוסבוים בין השעות
11:00-13:00

ניתן לפנות בשעות אלו גם בטלפון:
02-502-3637
או כל היום בפקס3655 :־02-502

דוא״לbeisdin@neto.net.il :

כמו״ב ניתן לקבוע תור לדיונים בביה״ד
"נתיבות חיים"
בפל׳052-7642-346 :
(בין השעות  6:30-8:00בערב)

הדיונים נערכים בשפות עברית ,אנגלית
ההרכבים בבית הדין הם
ואידיש.
בראשות הדיינים דלהלן:
יום א׳

הגאון הרב יצחק שובקס שליט״א
יום ב׳

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט״א
יום ג׳

הגאון הרב יוסף פליישמן שליט״א

(ניתן להזמין דיונים גם באנגלית)
יום ד׳

הגאון הרב אברהם דרברמדיקר שליט״א
יום ה׳
הגאון הרב יעקב פרבשטיין שליט״א

אם נהוג כן או שהוא דבר השכיח עד שאדם מן השורה היה מסתפק בזה‘.
אמנם אם העני נצרך לקבל צדקה ובכל אופן מסרב ,ודאי ניתן להטעותו7
ואף לשקר לו אם יש צורך בכך .8ויש פוסקים שהתירו אף אם מוכן לקבל
אך מתבייש בכך’.
 .2אדם מבוגר הרוצה לצבוע את שערותיו הלבנות (באופנים שאין איסור של
לא ילבש )10בכדי שיראה צעיר ויוכל להשכיר עצמו לעבודה ,יש שהתירו“ אף
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 6כמבואר בהקדמה לעלון  .44וכן כתב המהר״ם שיק שם .ויתכן שזהו טעם המפרשים
שלא רצו לפרש המשנה מטעם גניבת דעת כיון שהיה זה דבר שכיח.
 7גמ׳ כתובות (סז ,ב) "אין לו ואינו רוצה להתפרנס (רש״י  -מן הצדקה) נותנים לו לשום
מתנה וחוזרים ונותנים לו לשם הלואה ...לפתוח לו לשם מתנה” ביאור דברי הגמרא :תחילה
מנסים לתת בתורת מתנה ואם מסרב נותנים לו בתורת הלוואה .מוסיפה הגמראל׳ר' שמעון
אומר ..אין לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים לו הבא משכון וטול ,כדי שתנוח דעתו עליו" -
פירש"י :אף שלא אמרו שנותנים לו הלוואה מ״מ כיון שהזכירו משכון חושב שדעתם לחזור
ולגבות הימנו ואין זו אלא הלואה ויטול בלא בושת ,שיאמר אין לי משכון והם יאמרו טול
בלא משכון .מתבאר שיש להתיר לגנוב דעתו שיחשוב שנותנים לו הלואה בעוד שהאמת
שנותנים לו צדקה .ורמב״ם (מתנ״ע ז ,ט) כותב "עני שאינו רוצה ליקה צדקה מערימין עליו
ונותנין לו לשם מתנה" והביא דבריו הטור בסי׳ רנ״ג וכתב עליו "ונותנים לו לשם מתנה דרך
כבוד כאילו אינה מן הצדקה" הרי להדיא שמסתירים ממנו את העובדא שניתן לו מעות
צדקה.
 8בירושלמי פאה פ״ח הל' ח׳ מסופר בהקשר לפסוק אשרי משכיל אל דל "כיצד היה ר׳
יונה עושה כשהיה רואה בן טובים שירד מנכסיו היה אומר לו בני בשביל ששמעתי שנפלה
לך ירושה ממקום אחר טול ואת פורע מן מאן דנסיב ליה א״ל מתנה" מתבאר ששיקר לו
ששמע שנפלה לו ירושה בכדי שיקל לו לקבל את המתנה( .בדומה לזה מובא בספר תתן
אמת ליעקב (פרק ו׳ סעיף ד') שהגרש״ז אויערבאך פסק לו שמותר לבעל רכב לשקר
ולומר שנוסע למקום אף שקודם לא היה בדעתו לנסוע בכדי לעשות חסד עם חברו שהיה
מסרב להצטרף לנסיעה אילו ידע שנוסע במיוחד בשבילו ).וצ׳יע אם יהיה מותר לשקר
במקרה שהעני יחזיק לו טובה בטעות ,שהרי הגמ׳ בכתובות והירושלמי מיירי דלא מחזיק
לו טובה ,שהרי הנותן מצניע את הטובה שעושה עימו ,משא״כ כשאומר שנותן לו מתנה
אף שהאמת היא שהם מעות מעשר הגם שמטעהו בכדי להיטיב לו אך למעשה גם הוא
נהנה בכך .אמנם במקרה שמטעיהו בלא לשקר לו ,יש להוכיח מהרמב״ם והטור שהבאנו
בהערה הקודמת להתיר ,וא״כ מסתבר שאף לשקר מותר ,שהרי אם להטעותו אף שמקבל
הנאה נמי מותר כמבואר ,ולשקר בלא שמחזיק לו טובה מותר כמבואר בירושלמי ,א״כ יותר
מסתבר שבצירוף שניהם גם מותר.
 9עיין לקמן הערה  17שמדברי החתם סופר נראה בבירור להתיר ,דהגם שגונב דעת העני
מ"מ מותר כיון שכוונת המטעה לטובתו ,ואפילו לפי דיוקו של הספר הערות ברש״י שצריך
להיות כבוד לפני הבריות כדי להתיר גניבת דעת יתכן שהבושה פה הוא חשוב כמו כבוד
לפני הציבור כמבואר בכתובות (םז,ב) מעשה בגבאי צדקה שהפיל עצמו לאש כדי למנוע
___________________ ___ ________________
!
בושה מהעני.
 10הפוסקים (המאור ,לבוש מרדכי ,ושרידי אש) שיובאוילקמן שדנו בנושא זה ,דנו משני
צדדים א׳ מצד איסור גניבת דעת ,ב׳ מצד איסור לא ילבש ,וכולם התירו מצד לא ילבש,
וכן פסק האגרות משה יורה דעה (חלק ב תשובה ס״א) והביא שבספר המאור הסכים
להכרעתו .טעמם כיון שהמטרה היא להשתכר ולא משום יופי .אמנם ישנם אחרונים (שואל
ומשיב שיובא לקמן ועוד) הסוברים שיש איסור של לא ילבש גם בכה״ג ,ואין כאן המקום
להאריך בנידון זה.
 11במשנה (ב"מ ס ע״א) כתוב ״אין מפרכסין לא את האדם״ ובגט׳ (ע״ב) "פרכוס דאדם
מאי היא ,כי הא דההוא עבדא סבא דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניה" מבואר דאסור לצבוע
שערותיו של עבד בכדי שיקפצו עליו הקונים .ומבואר ברמב״ם (מכירה יה ,א-ב) שהאיסור
הוא אף אם אין כאן הונאה במחיר ,מ״מ אסור משום גניבת דעת .וכ״כ המאירי (ד״ה אין
מפקסין) "ואפילו מכרה בדמים קלים מ״מ יש כאן גניבת דעת" וכן מובא בשו״ע (רכה ,ט)
כדוגמא לאיסור גניבת דעת .נחלקו הראשונים באיזה עבד אסרו פרכוס ,רש״י על המשנה
(ד״ה לא את האדם) פירש דמיירי "בעבד כנעני העומד לימכר" וכן בע״ב (ד״ה זיבנן) כתב
"קנה אותי לעבד ,וכנעני היה ,דעבד עברי אסור לאחר החורבן" .אמנם הרשב״א (ס״פ
הזהב) הביא דהראב״ד פירש "דישראל היה ושכירות לזמן היה" ואף שטען עליו הרשב״א
שמשמעות הגמרא אינה כן אך לדינא מסכים שיש איסור גניבת דעת גם בשכיר .וכן בשיטה
כתוב "שכירות לשנו( או לשתים" .ואף שלכאורה נראה שיש מחלוקת בין רש״י לראב״ד
ולרש״י רשאי להטעות בשכירות ,מ״מ ניתן לבאר דבריהם באופן שאינם חולקים לדינא,
וכן הוא בשואל ומשיב (מהדורא קמא א סימן רי) שהבין שאין כאן מחלוקת בדיני גניבת
דעת .אמנם בחידושי מהריעב״ץ ביאר בדברי רש"י הנ״ל שסובר שהאיסור קיים רק בעבד
כנעני שגופו קנוי "אבל בעבד עברי נראה דלית לן בה כיון דאין גופו קנוי קנין עולם" .בספר
המאור (חלק א׳ סימן כו) דן המחבר אם מותר לאיש לצבוע שערו בכדי לאפשר לו להשתכר
ולא ידחוהו עקב זיקנותו ,ולאחר שפסק שאין איסור משום לא ילבש הוסיף וכתב שגם
אין איסור גניבת דעת (ואף שמזכיר רק דין אונאה ולא גניבת דעת ,וכבר כתבנו למעלה
שהראשונים למדו שיש גם איסור גנ״ד ,מ״מ הטעמים שהביא להתיר שייכים גם לאיסור
גניבת דעת) .וביאר בשיטת רש״י (שיטת הראב״ד לא הביא כלל) שהאיסור שייך רק בעבד
כנעני שעובד כל ימי חייו ומחירו לפי גילו ולכן אסור לעשות פעולה להטעות ,משא״ב
שכירות "מאי נפקא ליה מינה אם אינו צעיר כ״כ כיון דהוא עובד בעדו את המשך המדובר
ופעולתו לפניו" .וכתב עוד טעם להתיר "כיון דרוב אנשים במדינה זו (ארה״ב) מסירים את
שער זקנם ואם היה מסיר את שער זקנו היה נראה עוד צעיר יותר כנראה בחוש" ,מתבאר
שכיון שרוב אנשים היו מורידים זקנם ומחמת כן לא היה ניתן לעמוד על גילם המבוגר,
א״כ בכך שאינו מגלח שערותיו אלא צובע אותם אינו יותר גרוע משאר אנשים ולכך אין
במעשה זה משום גניבת דעת( .מכיון שאין המנהג אלא לגלח את הזקן לכך טעם זה שייך
רק בזקן ולא בשערות הראש) .יתכן שסברא זו שייכת אף לשיטת הים של שלמה (הובא
בעלון הקודם הערה  )10שכתב שההיתר דאיהו דאטעי אנפשיה לא נאמר אלא במי שאינו
מתכוון להטעות ,וא״כ לכאורה בנידון דידן שמעוניין להטעות את המעביד המראיין אותו
יש לאסור ,אך לסברה זו ניתן להתיר שהרי אינו אלא מונע את ההיזק שעלול לבוא כתוצאה

אם כתוצאה מצביעת שערו אנשים מן השורה אינם מעלים בדעתם שיתכן
שהוא מבוגר“ ,ובתנאי שיש לו את היכולת לבצע את העבודה הנדרשת“.
אך נראה שבמקרה שהמעביד צריך להשקיע בעובד כדי להכשירו לעבודה
והשקעה בעובד מבוגר איננה משתלמת מבחינה כלכלית ,צריך לגלות
למשכיר את גילו לכל הפחות לפני שיתחיל לעבוד .14ואם הוא צעיר“
ששערותיו הלבינו שלא מחמת מחלה וכדומה האמורה להפריע לעבודתו,
אין איסור גניבת דעת בכל מקרה.
 .3אסור לתת לאדם תחושה של ידידות או הערכה כשאינו עושהו אלא מן
השפה ולחוץ ,ולכך אסור 16להפציר 17בחברו שיבוא להתארח אצלו ומכיר בו
ממה שאינו מוריד את זקנו כנהוג ,ואינו בגדר מתכוון להטעות .עוד יש לצדד להקל כיון
שעיקר הבעיה של מחפש עבודה היא התחושה הראשונה בשעת הראיון אצל המעביד כיון
שמבט ראשון הוא בדרך כלל המכריע ,ואם יראה כזקן ירדו הסיכויים להתקבל אף שאין
העובד נמנע מלגלות את גילו האמיתי .הגם שיתכן שפעולת צביעת שער זקנו מועיל יותר
מהורדת זקנו כי הרואה פועל מגולח יודע שאין להסיק שום מסקנות בקשר לגיל העובד
ונשאר בספק משא״כ אם צבע זקנו שחור אינו נותן מקום לספק ,עם כל זאת ניתן להתיר
כיון שאין זה מטרתו .ובשו״ת לבוש מרדכי (סי׳ כ״ד) בתשובתו לבעל מחבר ספר המאור
הנ״ל הסכים לדבריו ,אך בתנאי שבאמת יש לפועל את הכה לבצע את העבודה אך אם
אינו יכול לעבוד כמו צעיר ,אסור .עוד הוסיף טעם להתיר עפ״י הסמ״ע (הובא בעלון  44דין 6
והערה  , 18ועיין שם שהבאנו דעתו של הדברי מלכיאל דפליג על הסמ״ע) שאם דרך העולם
להסתיר הוכחה לפגם מותר ,היות שכל מי שאינו דתי שנמצא במצב דומה צובע שערו לכך
גם לו מותר .ויתכן שגם הראב״ד יודה באופן שנשכר לזמן מה ,ואינו אוסר אלא כשנשכר
לתקופה ארוכה שעלול להיות שלא יוכל לגמור את העבודה אף שכבר קיבל כסף עבור כל
תקופת השכירות .והסכים עמם האגרות משה (הנ״ל) והוסיף שאין היתר אלא בתנאי שיש
לפועל את הכה לעבוד( .תנאי זה כתב גם הלבוש מרדכי ,אך בספר המאור לא הזכיר תנאי
כלל) .אמנם בשו״ת שרידי אש (חלק ב סוף סימן פ״א) הביא את פסקו של הלבוש מרדכי
להתיר גבי שכירות וטען עליו שלא משמע כן מהריטב״א (היינו הריטב״א הישן) שהרי
הריטב״א מביא את שיטת הראב״ד הנ״ל שהגמרא אסרה בשכירות ולכך העלה שמותר
לצבוע את הזקן רק בתנאי שיודיע למעביד את גילו האמיתי וצובע שערותיו בכדי שלא
יחשבו שהוא מבוגר יותר ממה שהוא באמת ,למעשה היתר זה מועיל עבור מי ששערותיו
הולבנו בלא עת ובזה בלא״ה אין איסור ,וכמש״ב .ובאמת נידון השאלה של השרידי אש
מיירי באדם צעיר ובזה אין אנו זקוקים לדברי המאור והלבוש מרדכי ואף הראב״ד יסכים
שמותר .עוד יש להעיר שהרי בתשובתו לא התיחם לסברתו השניה של המאור דכך נהגו
ואף האחרים נראים יותר צעירים מחמת כן ,ובאמת ע״ז אין שוס פקפוק מכה דברי הראב״ד
ובמקרה הזה גם לא תתעורר הסברה שהעלנו לאיסור דכיון שכתוצאה מצביעת זקנו יתכן
שלא יסתפק המשכיר אודות גילו ,כיון שכעת באמת משקף את גילו האמיתי .עוד יש
להקשות בדבריו הרי אם השכיר יש לו כה לעבוד כמו פועל צעיר מה איסור של גניבת דעת
יש כאן ,וכבר נתבאר בעלון ( 43הערה  )13,20,21שאין איסור גניבת דעת כשאין שום תוצאה
שלילית למוטעה מחמת טעותו.
 12שיטת האגרות משה (הובאו דבריו בעלון  44הערה  )9שהגמרא האוסרת פרכוס מיירי
רק בכה״ג שאין רגילות לבדוק וסביר שיבוא לידי טעות( .ועיין שם שהעלנו שאם המעביד
הוא גוי יש טעם לפסוק כמותו).
 13כמש"כ בהערה  11בשם הלבוש מרדכי.
 14בדומה לעבד כנעני שמחירו של עבד צעיר גבוה יותר מכיון שצפוי שיעבוד יותר שנים,
ה״ה בזה לפעמים אינו כדאי למעביד להשקיע בעובד מבוגר שלא יקבל ממנו תועלת לזמן
ממושך ,ולכן לא שייך טעמו של המאור שלא צריך להיות אכפת לו .וגם לפי הלבוש מרדכי
יש לאסור שהרי התנה שמותר רק אם באפשרותו לעבוד כמו צעיר ובנידו״ד אינו שוה
לצעיר מבחינת כדאיות ההשקעה .ומסתבר שאפילו לרש״י כפי שביארו היעב״ץ בכה״ג
יש לאסור כיון שיש טעם לקפידת המשכיר וכמו שכתב שגם בזקנה אסר לפרכסה משום
דהוי אונאה גמורה ובפרט אם אינה ראויה להוליד שהוא דומה למי שאינו יכול לעבוד .ורק
נשאר הטעם השני של המאור שגם אחרים צובעים או שמגלחים זקנם .אלא דצ״ע אם
ניתן לסמוך להלכה על סברא זו לחוד שהרי הלבוש מרדכי אף שדן בדברי ספר המאור לא
התייחס לסברא זו ,ועוד נראה שלא סבר כן כיון שהתנה שההיתר אינו אלא כשיש לו כה
לעבוד כאדם צעיר ואילו היה סובר כן לא היה מחלק כן שהרי מה שונה משאר פועלים
שאינם צעירים .ואולי גם המאור לא התכוון אלא כסניף כיון שהיה לו טעם נוסף להתיר.
ולפעמים ישנו היתר נוסף דאיהו דאטעי אנפשיה ,כגון במקום שידוע שמחפשי עבודה
נוהגים להתגלח או לצבוע זקנם ולכן משכיר בדרך כלל דורש לראות תעודת הזהות של
מחפשי עבודה ואולי גם במקומות כאלו לא ניתן לסמוך על היתר זה אם ידוע למעבידים
שחרדים אינם עושים כן והמחפש עבודה הוא חרדי ,כיון שאף שדורשים ת״ז מאחרים מ״מ
אצל חרדים אינם דורשים.
 15כיון שכל האיסור של גניבת דעת הוא כשמטעה אחרים אבל אם הוא באמת צעיר
אלא שהתלבנו שערותיו ,אינו מטעה אף א' אלא מעמידם על האמת .וכן מבואר במאירי
שם דהאיסור לפרכס אדם מיירי "דמתוך זקנתם נראין בהם סימן זיקנה והוא שער לבן"
וכן בסמ״ע (רכה ,יד) יש גירסא שאין האיסור אלא בזקן וכ״כ העה״ש (רכה ,ה) "כגון לצבוע
ערד זקן העיקו־ לקרור" ______— ------------------------------ ------ ---------------------------
 16גמי חולין (צד,א) "תניא ר' מאיר אומר אל יסרהב אדם לחבירו לסעוד אצלו ויודע בו

שאינו סועד" וביאר רש״י (ד״ה לא יסרהב) "לא יפציר בו הואיל ויודע שלא יעשה משום
דגוגב דעתו להחזיק לו טובה בחינם כסבור שמן הלב מסרהב לו כן" .והיות שהאיסור הוא

בהפצרות שאינם נובעים מתוך רצון אמיתי שיאכל אצלו ,אם באמת רוצה שיאכל אצלו
מותר להפציר בו אף שיודע שיסרב להזמנתו ,וכן כתב שו״ע הרב (הל׳ אונאה וגניבת דעת
סעיף יד) "לא יפציר בחבירו שיסעד עמו והוא יודע שאינו סועד ואילו היה סועד לא היה
מפציר בו".
 17כן דייק הדרישה (סי׳ רכה ס״ק ז׳) מתוך הלכה נוספת שהביאה הברייתא (בהערה
הקודמת) "לא ירבה לו בתקרובת" שאין איסור אלא כשמרבה ,ואין איסור בבקשה בעלמא.
וז״ל "הא לומר לחבירו פעם אחת בוא לאכול עמי אף על פי שיודע בו שלא יאכל עמו אין
בו משום גניבת דעת משום שדרך העולם לדבר כן מפני הכבוד" ,וכבר ביארנו (הערה )16

» המשך בעמוד הבא

שיסרב ומזמונו בכדי שיכיר טובה .אמנם אם כוונתו באמת לארחו ,אף שיודע
שחברו יסרב ,מותר כיון שאין דעתו להטעותו .18כמו כן אם נהוג מטעמי נימוס
להזמין פעם או פעמיים ,מותר” .ולכן מותר להזמין לחתונה וכדומה אדם
שמכירים בו שלא יבוא ,אם מזמינו משום נימוס או אף אם כל כוונתו הוא
שכל האיסור הוא דווקא אם אינו מתכוונן להזמינו אלא רוצה שיחשוב כן ,א״כ ע״כ גם
הדרישה מיירי בהכי ועכ״ז מותר להזמינו פעם א׳ היות שעושה כן משום הכבוד .וכן כתב
הב״ח (ס״ק ז) וז״ל "משמע דווקא הפצרה סובא אסור אבל אמירה גרידא פעם ושתים מפני
הכבוד אין שם איסור" ופסק כן הסמ״ע (רכה ,ח) "דווקא בכה״ג להפציר בו ולהרבות שלא
כנהוג הוא דאסור אבל לדבר לו פעם אחת ושתים בא לאכול עמי מותר כי אדרבא אם לא
ידבר עימו יתבזה הכירו דהרואים שנכנס ויוצא ואין מכבדו לומר לו בא ואכול עמי יאמרו
שהוא מפני שפלותו כי אין הכל יודעים שנמנע מלומר כן מפני שיודע שאינו סועד" .והוכיח
הדברי חמודות על הרא״ש (חולין פ״ז י״ח) כדבריו מביאורו של רש״י בלשון ׳יסרהב׳ מלשון
יפציר ,וביאור מילת יפציר כתב רש״י בפירוש החומש על הפסוק ויעתר יצחק (בראשית
כה ,כא) דלשון ויעתר הוא "הרבה והפציר בתפילה" ,נמצאנו למדים שכל האיסור הוא
להרבות בבקשף .וכן הוכיח התורת חיים (חולין צד ,א ד״ה ולא יאמר) וכן פסקו הנתיבות
(חידושים ב) ,ערוך השלחן (רכה,ג) והרב (שם) .היתר זה שהזכירו הפוסקים להתיר משום
כבודו מצאנו בדברי הגם׳ שם בברייתא (הובא בהערה " )2ואם בשביל כבודו מותר" .יש לדון
בדברי הפוסקים שהתירו מטעם שכך נהוג לעשות מפני הכבוד ,אם כוונתם מפני שבכך אין
רגילים להכיר טובה שהרי יודעים שאינו עושה אלא לכבוד ,ואם המוזמן מחזיק לו טובה אין
לאסור מחמת כן כיון דאיהו דאטעי אנפשיה ,או שכוונת דבריהם הוא שאם עושה כן מפני
הכבוד הגם שסביר להניח שהמוזמן יטעה לחשוב שכוונתו אמיתית עם כל זאת המצוה
לכבדו גובר על איסור גניבת דעת .ויש נפק"מ בין שני הצדדים .1 ,כשאין נהוג להזמין כלל
אך מעוניין להזמין בכדי לכבדו ,אם בכל מקום של כבוד יש להתיר א״כ ה״ה הכי יש להתיר
י““,־ אך אם ההיתר הוא מטעם שעליו להסיק שעושה כן לכבוד א״כ כשאין נהוג כן אין להתיר.
 .2לשיטת האגרות משה (הובא בעלון  44דין  3והערה  )9שהתיר להסתיר חיסרון במקח,
בכדי להטעות קונים באופן שלקוח מן השורה היה מברר את החיסרון ומטעם שהלקוח
הטעה את עצמו ,א׳'כ בנידו״ד כשישנו רגילות להזמין משום כבוד אך אינו עושה כן משום
כבודו אלא כדי לרמות אותו ,ניתן לומר שאין כאן איסור שהרי הדרך הוא לכבד בכך ואם
האורח טעה לחשוב שכוונתו אמיתית איהו דאפסיד אנפשיה ,אך אם ההיתר כיון שמעוניין
לכבדו גובר על גניבת דעתו ,כאן אין להתיר שהרי אין מעוניין לכבדו ,ואף שהיה עליו לחשוב
שעושה כן משום כבוד ,אין להתיר .מלשון הדרישה (ז) ישנה משמעות שלמד שהותר רק
במקום שנהוג כן וכהאופן הראשון שביארנו ,וז״ל "לומר לחבירו פעם אחת בא לאכול עמי
אע״פ שיודע בו שלא יאכל עמו אין בו משום גניבת דעת משום שדרך העולם לדבר כך פני
הכבוד ,וכן הנתי׳ (חי’ ב) כתב "מותר כי זה דרך כבוד" .אמנם מרש״י בסוגיא נראה שביאר
כהאופן השני והיינו שהרצון לכבד מישהו דוחה האיסור של גניבת דעת ,דבגמ׳ מבואר
שאסור להביא כלי מלא מים לבית האבל כשיחשוב שמביא יין אבל אם האבל הוא "חבר
עיר" מותר ,ופירש רש״י (ד״ה מותר) "דגדול כבוד הבריות" והיינו שאם כוונתו לכבד את
האבל הגם שנגנבה דעתו ,מותר .וכן הדרישה עצמו (בסמ״ע ס״ק ח) בדברי המחבר שכתב
שלא יסרהב ,הוסיף דפעם א’ מותר ,דאחרת יהיה בזיון לאורח כי יחשבו שאינו חשוב ,א״כ
נראה דבכדי למנוע בזיון הותר איסור גניבת דעת .וגדולה מזאת מצאנו בדברי החתם סופר
שפסק להתיר לגנוב דעת לא רק משום כבוד אלא כל שהוא לטובת הנגנב ,כמבואר בדבריו
(חולין צד,א ד״ה משוס דקא גניב ליה) שהקשה מאי שנא גניבת דעת דהתירו לגנוב דעת
משום כבוד ,מגניבת ממון דאסור לגנוב אפילו על מנת לשלם כפל אף על פי שהוא טובתו,
ויישב דשאני גניבה שמצערו ואף שאין זה אלא צער זמני מ״מ אסור ,משא״ב גנ׳יד משום
כבודו אינו מצטער כלל .ולכאורה נראה מדברי הערוך השולחן (ס״ס ג) שסובר שאין להתיר
לגנוב דעתו אף כשדעתו לכבדו ,שהרי בדין זה שמותר להביא מלא מים לאבל אף שיחשוב
שהוא יין כתב ”שכן מנהג הכבוד במקום זה" ואילו היה סובר כרש״י היה לו להתיר אף אם
אין המנהג כן ,אם אכן כוונתו לכבדו .אמנם ראיתי בספר הערות (להגרי״ש אלישיב שליט״א)
שעמד בביאור דברי רש״י שכתב "ואם בשביל כבודו-להודיע לבריות שחביב הוא עליו"
ןז וביאר דבריו שכוונת רש״י שלא די שרוצה לכבדו בינו לבינו בכדי להתיר איסור גניבת דעת
אלא צריך שיודיע לבריות שחביב הוא עליו ובכך מכבדו ,ובכך ניתן לדחות האיסור של גניבת
דעת ,וא״כ לפי דבריו יש לבאר גם את דברי הערוך השולחן שצמצם ההיתר רק במקום
שנהוג כיון שצריך כבוד גדול בכדי להתיר גניבת דעת ,וכשאין כבוד גדול יש להתיר רק אם
יש מנהג .מ״מ נמצאנו למדים מדברי הגריש״א (ואולי כך גם דעתו של העה״ש) שבניגוד
לחת"ס שמתיר בכל מקרה שכוונת המטעה היא לטובת הנגנב בדעתו דעת הגרי״ש אלישיב
שאין להתיר לגנוב דעתו של אדם אלא באופן שאם לא יעשה כן יגרם לנגנב בזיון או באופן
שכתוצאה מכך מקבל הנגנב הרבה כבוד .עוד יש לעיין בדברי הפוסקים שהתירו רק פעם
או פעמיים דלכאורה קשה אם טעם ההיתר הוא מפני כבודו היה לנו להתיר אף להפציר
כשכוונתו לכבדו ,וניתן לבאר דבריהם שאין בבקשה מרובה כבוד יותר מאשר כשמבקש
פעם א' ולכך נקטו כן לאורחא דמילתא ,וניתן לבאר באופן שונה במקצת ,דאין ההיתר אלא
באופן שאם לא עמינו יגרע מכבודו ולכך אין להתיר אלא לבקש בכדי שלא להמעיט בכבודו
אך אסור להפציר בכדי להרבות בכבודו ,וכן משמע בסמ״ע ס״ק ח.
 18שהרי כל האיסור הוא כיון שמרמה אותו וכמש״כ רש״י "כסבור מן הלב מסרהב לו כן"
ולכן כשאין בו שקר אין בו משום גניבת דעת ,וכן הוא לשון הטוש״ע ”שמראה לו שעושה
בשבילו ואינו עושה" ,ואף במקום שיודע שחבירו יסרב כתב שו״ע הרב (שם סעיף יד) "אבל
אם הוא חביב עליו בענין שהיה מרבה לו אם היה מקבל ..אע״פ שיודע עכשיו שלא יקבל.
שאין זו גניבת דעת כיון שהוא חביב עליו באמת והוא מבקש באמת להנהותו" .ונראה דאין
כוונתו שצריך שיהיה חביב עליו בכדי להתיר ,אלא כתב כן כיון שכך הרגילות שאין מפצירים
באדם אלא בחביב עליו.
 19נתבאר קודם (הערה  )17שמותר להזמין מפני הכבוד ,וא״כ ניתן ללמוד מכך לכל מקום
שנהוג כן מכל סיבה שהיא ,כל עוד אינו מתכוון להטעות מותר .יש להעיר שדברי הפוסקים

שכתבו שיש להתיר מפני הכבוד כתבו כן במציאות שהיה זה דבר שכיח להזמין אורחים
שנמצאו בעיירה והיה בזה בזיון אילו לא היו מוזמנים ,אך נראה שהמצב היום השתנה שהרי
לא שכיח כ״כ אורחים שצריכים הזמנה ולכך בהרבה מקרים יהיה אסור להזמין אם יודע
שלא יבוא.

רק כדי לכבדו.20
 .4יש שפסקו שהאיסור להטעות אדם בדברים ,כגון להפציר בו להתארח
אצלו אינו אמור אלא בישראל אך מותר לעשות כן לגוי ,21אך רוב הפוסקים
חולקים וסוברים שאין חילוק בין ישראל לגוי 22וכן נראה עיקר לדינא“.
 .5באופן שאין המזמין באמת מעוניין שהאורח יקבל את הזמנתו
ובנוסף לכך אילו היה האורח מקבל את ההצעה לא היה מסוגל המארח
להכניסו מאחר שאין מספיק אוכל ,מקומות ישיבה וכדומה ,או כל
אונס אחר שמגביל את המארח מלהזמין אנשים מרובים ,כתבו הרבה
מהפוסקים שאסור להזמין ולסמוך ע״כ שהמוזמן יסרב לבוא ,ואיסור זה
הוא אף אם אינו מפציר ,ואף במקום שנהוג להזמין רק לשם הנימוס24
 20חולין (צד,א) "לא ימלא מים (להוליך לבית האבל) ואם יש שם חבר עיר מותר" וכבר
נתבאר (בהערה  )17ביאורו של רש״י שטעם ההיתר כשיש שם קיבוץ אנשים [חבר עיר]
הוא משום כבוד הבריות( .ועיין שם שדקדקנו להתיר רק באופן שמחשיבו בעיני אחרים,
ע"פ מש״כ שם בשם הספר הערות).
 21ז״ל הב״ח (שם ס״ק ז’) "כל זה אין איסור אלא בישראל אבל לגוי לחנופיה ליה אין איסור
בדברים" מבואר דעתו דגניבת דעת באופן שאינו אלא מחניף בדברים אינו אסור בגוי ,אך לא
כתב הב״ח שוס מקור או הוכחה לדבריו .אבל בפירושו של היקר הערך לערכין הביא המחבר
בשם תלמידו הוכחה לדברי הב״ח מדיוק לשון הרמב״ס (דעות ב,ו) שהתחיל וכתב "אסור
לגנוב דעת הבריות אפילו דעת הגוי" ואח״כ המשיך וכתב "ולא יסרב בחבירו" משינוי לשון
הרמב״ם דייק היקר הערך שדעת הרמב״ם לאסור רק בישראל ולא בגוי( .ועיין בגליון 42
הערה  11מספר הקובץ שהזכיר דיוק זה ועיי״ש מה שהסיק ,ומה שכתבנו בדבריו).
 22הים של שלמה (חולין ז,יט בסופו) כותב שהגם שנחלקו הראשונים אם יש איסור גניבת
דעת בנותן בשר לגוי במתנה והגוי טועה וחושב שהוא מנוקר בכ״ז להלכה יש להחמיר ואין
לגנוב דעתו של גוי ,ומוסיף ומביא מקור לדבריו את דברי הרמב״ם (דעות ב ,ו) שלא ימכור
לגוי בשר נבילה ,וא״כ נראה שלא דייק לשון ׳חבירו' שכתב הרמב״ם לאפוקי גוי .וכן חזר על
הדין שם בסימן כ ובהדיא סובר שהאיסור לא יסרהב נאמר בגוי כמו בישראל .ולכאורה ניתן
לדחות את הדיוק בדברי הרמב״ם שכתב "חבירו" דלא נקט כן אלא לאורחא דמילתא שהרי
אין רגילות לבקש אלא מחברו .ועוד שהרי יש הכרח אחר מדוע כתב דוקא חברו שהרי יש
לדייק מדבריו שדוקא לסרהב אסור אך כשאינו מפציר מותר ,והרי אין דין זה אלא בחברו,
וכמבואר בהערה .19
 23דברי הב״ח שחידש שאין איסור לחנפו בדברים ,לכאורה תלויים במחלוקת ראשונים
בפירוש הגמ' בגיטין (סב א) שמביאה שר׳ כהנא כשהיה פוגש גוי היה אומר לו "שלמא
למר" ופירש רש״י שלא היה מתכוון לברכו אלא לבו היה לרבו .ובתוספות (ד״ח שלמא למר)
מקשה על רש״י מדוע אינו אסור משום גניבת דעת ,ומיירי שם בחנופה שהגוי חשב שרצה
לכבדו אך האמת שלא התכוון אליו כלל ועכ״ז תוס׳ סוברים שאסור מטעם גניבת דעת ,א״כ
בפשטות הוי מחלוקת רש״י ותוס׳ .הט״ז (יו״ד קב יא) הביא את קושיית תוס׳ וביאר בדעת
תוס' שאיסור גניבת דעת הגוי הוא ממש כאיסור גזילה מכיסו שהרי מחמת שמשקר לו
הרי מחזיק לו טובה או מוותר לו ממון ,וגזל גוי אסור ,ומבואר מדבריו שדעת תום׳ לסבור
כשיטת היש״ש( .ועיין בגליון  44הערה  7לעניין השתמשות במשכון של גוי אם בזה איסור
גניבת דעת ,ומעניין ששם שיטתם הפוכה ,דעת הב״ח לאסור ,והט״ז מתיר) .ובספר בית
אהרן בפירושו לגיטין מיישב את קושיית התוס' וביאר שרש״י סובר כסברת הב״ח דאין
איסור בחנופה לגוי ,וא״כ יוצא מדבריו שדעת תוס׳ כהיש"ש ומחלוקת הב״ח והיש״ש הוא
במחלוקת ראשונים .וכשיטת היש״ש כתב גם התוס׳ הרא״ש שכותב על דבריו של רש״י
ש״דומה קצת לגניבת דעת" ומבואר דסובר בדין חנופה שהאסור גבי ישראל אסור גם בגוי
אלא דשאילת שלום אינה ממש גניבת דעת .וכן מבואר מראב"ן בפירושו לגמ׳ הנ״ל שכתב
"אע״פ שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת גוי עכו׳ים ,אם אינו יכול להשמט שלא יכפול
לו שלום יאמר כן שלמא למר ודעתו לרבו" הביאור בזה שבעצם יש איסור לחנוף לגוי אלא
שעדיף לשאול בשלומו וליבו לרבו מלעבור על האיסור לשאול בשלומו (שהרי התירו לשאול
בשלומו פעם א׳ מפני דרכי שלום אך אסור לכפול לו שלום כמבואר בגט׳ שם) .ויתכן שכך
גם דעתו של רש״י ,ולפי״ז אין צריך לבאר בדברי רש״י כפי שכתב הבית אהרן דסברת רש״י
כהב״ח שאין איסור בגניבת דעת הגוי .וכך משמעות דעתו של הבאר שבע (סי׳ נ"ט) דלכו״ע
יש איסור בחנופה וגניבת דעת בגוי אלא שרש״י הוכרח לפרש שהתכוון לרבו אף שעובר בזה
על גניבת דעת ,מפני שדעת רש״י שאף פעם א' אסור לשאול בשלום הגוי וא״כ מוטב לגנוב
דעתו מאשר לברכו באמת( .וביאר דגירסת רש״י היתה שאסור לשאול בשלום גוי אך גרסת
תוס' היתה שאסור לכפול בשאלת שלום הגוי) וכן המהר״י ברונא (תשו' קי״ג) סובר שיש
איסור גניבת דעת בגוי בחנופה אלא בביאור דברי רש״י כתב דכיון שאינו אלא גניבת דעת
בהרהור ,התירו .נמצא שונוס' ,תוספות הרא״ש וראב״ן וודאי אינם סוברים כהב״ח ובדעת
רש״י לבאורו של הבית אהרן רש״י מסכים לב״ח ,ולפי ביאורו של הבאר שבע אף רש״י אינו
מסכים עם הב״ח.
 24הברייתא בחולין (צד,א) הביאה כמה הלכות האסורות משום גניבת דעת וא׳ מהם
"לא יאמר לו סוך שמן מפך ריקן" ,וביאר רש״י אסור לאדם להציע לחברו לסוך בשמן בעוד
שהחבית ריקה וסומך על כך שחברו יסרב .והקשה התורת חיים מדוע נקטה הבריתא
שהאיסור הוא בפך ריקן הא אפילו אם הפך מלא אסור ,וכמבואר לעיל שאסור להזמין
חברו ואין כוונתו לכך ,ותירץ דהאיסור להזמין מי שיודע שלא יאכל אצלו אינו אלא אם
מפצירו אבל לבקש פעם אחת מותר ,אך ההיתר לבקש פעם א' אינו אלא אם יש למזמין
את האפשרות לתת לו אך אם אין לו את האפשרות ,אסור להזמין אפילו פעם אחת .התוי׳ח
לא ביאר טעם החילוק .גם הפרישה (ס״ק ז ד״ה סוך) התייחס לקושיא זו וגם הוא מחלק
כמבואר ,אלא שמוסיף (בדרישה ס״ק ז) ביאור לחילוק ,דבמזמין אין איסור בפעם א׳ כיון
שהמוזמן היה צריך להבין שעשה כן מפני כבודו אבל בפח ריק סוף סוף יש גניבת דעת כיון
שנותן למוזמן להבין שיש לו אוכל בשבילו ובאמת אין לו כלום .ונראה שגם כוונת הסמ״ע
(סי׳ רכ״ח סי׳ק י׳) והנתיבות (חידושים ס״ק ד) כדבריו ,וכן הביא דבריו הדברי חמודות על
הרא״ש (חולין ז ,יה בס״ק פה) .גס בבן יהוידע להחיד״א חילק שבפך ריק אסור לבקש אפילו
פעם אחד וכדברי התורת חיים אך ביאר ביאור אחר בחילוק בין מזמין חברו ואינו מתכוון
שהתירו ,לבין מציע לחברו דבר שאין לו ,דבפח ריק כשאומר לו לסוך ממנו הרי הוא גונב
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הרב שלמה זעפרני שליט״א
דומ״ץ וראש כולל "כתר תורה"

דייר בקומת קרקע מהו לחייבו בתשלום שימוש המעלית
עיקרי הדברים נאמרו ביום עיון לענייני ועד בית-ניסן תשע״ב

א .זכות הרוב לכוף את המיעוט לשאת בהוצאות דבר הנצרך לכלל הצבור
ב .שיטת הסמ”ע והחת״ם בענין תשלום השתתפות לזה שאינו נהנה
ג .האם בשותפות ממשית של בעלים יודו כולם לחת״ם
ד .מסקנא דדינא

א  -זכות הרוב לנוף את המיעוט לשאת בהוצאות דבר הנצרך
לכלל הצבור
א .פסק הרמ״א (סימן קסג ס״ג) כל צרכי העיר אע״פ שמקצתן אינן
צריכים כגון בית חתנות או מקוה וכדומה אפילו הכי צריכים ליתן חלקו.
ע״כ .ומקור הדין הוא מתשובת מהר״י מינץ (סי׳ ז) .וע״ש פת״ש (סקכ״ג)
דדקדק בדברי הרמ״א הנ״ל ,דכ״ז דוקא בכה״ג שהרוב צריכים לו ,אבל
באופן שהרוב אינם צריכים לו אין חייבים ליתן סיוע לזה .וכן הוא במקור
הדין בתשובת מהר״י מינץ ,דכתב דכל דבר שהוא תועלת או תיקון לקהל
או לרוב הקהל.
ב .לעומת זאת הרמ״א שם (קס״ג ,ס״ו) פסק י״א שאם הוצרכו להוציא
הוצאות שיעזור להם השר עם שטרי חובותיהן ,אותם שאינם נושאים
ונותנים בשטרות אין חייבים ליתן לזה .וציין הרמ״א שם לדבריו שבסעיף
גי .וכתב הסמ״ע (סקל״ב) ליישב הדברים שנראים לכאורה סותרים,
דדוקא במקוה ובית חתנות וכדו׳ דכל ישראל צריכים לצרכים אלו ע״כ גם
המיעוט מחוייבים ליתן חלקו ,אבל בענין גביית שט״ח שאינו ענין כללי אין
מחייבים אותם שאינן צריכים לו ליתן חלקם .וכתב הפת״ש (שם סקכ״ח)
דמשמעות הדברים היא דבדבר שאינו ענין כללי היינו שאינו נהוג בכל
קהילות ישראל ,דין הוא שאפילו אם בעיר זו הרוב צריכים את עזרת השר
בענין השטרות ,אין המיעוט מחוייבים ליתן חלק בתשלום.
ג .ועתה יש לעיין כיון שבשני המקרים הרוב צריכים לדבר מ״ש בין דבר
כללי לדבר שאינו כללי ,והלא מאחר והרוב צריכים לו באותה קהילה,
לכאורה נעשה כללי לאותה קהילה ,ומה איכפת לן בזה שאינו כללי לכל.
והנראה בכוונת הסמ״ע דענין כללי פירושו שכל הנהגת הקהילות בעם
ישראל הוא שיהיה להם מקוה ובית חתנות וכדו׳ ,וע׳׳כ בכה״ג גם אם
המיעוט אינם צריכים לו זכות הרוב לכפותם לשאת בהוצאה .לעומת זאת
ענין גביית השטרות הוא ענין פרטי אשר תלוי במלאכתם של האומנים
באותה העיר ,ואם אינם מתעסקים בגביית שטרות אינם נזקקים להוצאה
זו של התשלום לשר .וע״כ בכה״ג אין הרוב יכול לכוף את המיעוט לשלם
על דבר שאינו נזקק לו .אבל בענין הנהוג בכל קהילות ישראל הרי זה
מצרכי הצבור ובזה איננו מחלקים בין מי שנצרך למי שאינו נצרך אלא
בכה״ג הרוב קובע לחייב גם את המיעוט לשאת בנטל.
ד .והנה כדברי הסמ״ע כתבו ג״כ בנתיה״מ שם ובפת״ש שם וכנ״ל .וגם
במקור התשובה של המהר״י מינץ כתב בטעם הראשון שגם אם מיעוט
הזקנות והזקנים אינם זקוקים למקוה ולבית חתנות מ״מ יש בכח הרוב
לכוף את המיעוט לבנות בית חתנות והמקוה ,ורק בטעם השני כתב שגם
למיעוט יכולה להיות אפשרות צורך בדבר כגון בטבילה בער״ה ובעיו״כ
לסימן טהרה ותשובה ,וכן בבית חתנות שישרת לנכדיהם וכדו' ,אבל
בטעמו הראשון לא הצריך מהר״י מינץ שתהא הנאה למיעוט בכדי שיהיו
שותפים להוצאות התשלום .וע"כ למד הסמ״ע בדברי הרמ״א שסתם ולא
הדגיש שלמיעוט קיימת אפשרות הנאה ,אלא כתב אע״פ שמקצתן אינם
צריכים ,ופירש בדעתו הסמ״ע כטעם הראשון של מהר״י מינץ רכל דבר
כללי והיינו שמחוייב ונהוג בקהילות ישראל בזה יש כח ביד הרוב לכוך
את המיעוט.
ה .גם בכנה״ג (חו״מ סימן קסג הגה״ט אות ה,ט) כתב דעיקר טעמו של
מהר״י מינץ הוא כטעם הראשון דכל בני העיר חייבים להשתתף בהוצאות
הנצרכות לעיר ,ורק כתוספת טעם כתב המהר״י מינץ שיכולים המיעוט
ליהנות מהמקוה או מבית החתנות .וע״ש שדן במי שקנה ד׳ מינים לעצמו
האם מחוייב להשתתף גם בקניית ד׳ מינים של הקהל .וכתב דלפי טעמו
הראשון של מהר״י מינץ חייב בודאי להשתתף כיון שקניית ד׳ מינים הוי
צרכי הקהל .ואמנם גם לפי טעמו השני הסתפק לומר דאפשר שחייב
להשתתף שמא יזדקק לד׳ מינים של הקהל דשמא יאבד לולבו ואתרוגו

או שמא יאכלוהו עכברים או יפסל ,ע״כ .ועכי׳פ לטעמו הראשון של מהר״י
מינץ זהו כסברת הסמ״ע דדבר שהוא צורך כללי לקהל זכות הרוב לכוף את
המיעוט לשאת בהוצאות ,והגם שהמיעוט אינם נהנים מהדבר ,דבפשוטו
מכח הסברא האחרונה שאמרה רק בדרך אפשר לא היה מוציא ממון.
ו .ומ״מ גם לשיטת הסמ"ע ודעימיה כ״ז בדבר שהוא נצרך לכלל הצבור
ומחוייב בכלל ישראל כמקוה ובית חתנות וכדו' ,אבל ענין פרטי של צרכי
אומנים ,אין בכח הרוב לכוף את המיעוט שאינם נהנים ממנו ,ואפילו
כשהרוב צריכין לו ,וק״ו שאין המיעוט יכול לכוף את הרוב .וע״כ בבנין
שקיימת בו מעלית ובקשו הדיירים של הקומות העליונות להתקין בו מנגנון
של מעלית שבת ,והם המיעוט בודאי שאין בכחם לכוף את הרוב לדבר זה,
ויתירה מזו גם החלטת הרוב לא תוכל לחייב את המיעוט כיון שאין זה צורך j
כללי בכלל ישראל ואינם מהדברים הנהוגים והמקובלים בבניינים שכאלה **
הבנויים לצלע ההר וקיימת אפשרות עלייה פשוטה וגישה נוחה לקומות
שאינם עליונות ,ושעל כן א״א לחדש עליהם חיוב שכזה שאינו בגדר נהוג
ומקובל ,ואף אינו נחשב צרכים גדולים בבניינים מסוג זה.

ב  -שיטת הסמ״ע והחת״ם בענין תשלום השתתפות לזה שאינו
נהנה
א .ואולם מה שיש לדון בשאלה אחרת מה הדין בבנין שקיימת בו מעלית
והדר בקומת קרקע אינו רוצה להשתתף בהוצאות אחזקתה ,בטענה שאינו
נזקק לשימוש המעלית .ולכאורה דבר זה תלוי בשני הטעמים של המהר״י
מינץ ,דלטעמו השני אינו נחשב כשותף המחוייב אלא א״כ יש לו אפשרות
הנאה בדבר ,וכגון במקוה ובית חתנות שפעמים משתמשים הזקנים אף
שהדבר נעשה לעתים רחוקות .הא בלא״ה א״א לחייב .וא״כ בנ״ד שהדר
בקומת קרקע טוען שאף פעם אינו משתמש במעלית נמצא שלא נכנס
כלל בשותפות .ואילו לטעם הראשון במהר״י מינץ שבצרכים הכלליים יש
לחייב גם את זה שאינו נהנה ,יש לדון האם כיום נחשבת המעלית כצרכים
כלליים מאחר ונהוג ומקובל לעשות זאת בבנינים ,או שמא י״ל וכך נראה
יותר על אף שאכן נהוג לעשות זאת אך א״א לחייב את זה שאינו נהנה
מכך לשאת בנטל האחזקה ,אא״כ הוו צרכים הנהוגים בקהילות מכח חובת
הדת כמקוה ובית חתנות ,אבל שימוש מעלית הו״ל בגדר צרכים פרטיים
ואינם בכלל צרכי צבור.
ב .וקודם לכך נזכיר את תשובת החת״ס (או״ח קצג) דאחר שהביא את
קושית הסמ״ע מהרמ"א (סימן קסג ס״ו) בשם תשובת הרא״ש אשר פטר
את אלה שאינם נצרכים לגביית השטרות ,ואשר דבריו נראים סותרים
לפסק הרמ״א (סימן קסג ס״ג) בשם תשובת מהר״י מינץ אשר חייב את
כל בני הקהילה לשאת בהוצאות המקוה ובית החתנות ,וכתב על תירוץ
הסמ״ע שהוא דחוק קצת .וע״ש בדברי החת״ס שנסמך יותר על דברי
המהר״י מינץ בתירוצו השני דאפילו הזקנות זקוקות למקוה עכ׳׳פ בר״ה
ויוה״כ ,וכן בבית חתנות יהנו ע״י נין ונכד של בני המשפחה הזקנים .וכנראה
למד שתוספת זו מבארת את הנאמר בדבריו הראשונים שדברים אלו הם
צרכי הכלל ומחוייבים בהם .ועוד הביא שם בהמשך את תשובת מהר״ם
מינץ (סימן סז) אשר כתב לחייב בהוצאות בית הכסא הסמוך לביהכנ״ס
וגם את הדיירים הרחוקים .לעומת זאת הביא את המהר״ם אלשיך (סימן
נב) אשר פטר ת״ח מלשאת בהוצאת מורה הוראה בעיר כיון שאינו נזקק
לו .ורק באופן שהמורה הוראה דן גם דיני ממונות אז יש לחייב את הת״ח
בהוצאות המורה הוראה כיון שאפשר שיהנה ממנו בדיני ממונות .ועוד
הביא לדברי הכנה״ג הנ״ל (סימן קסג) המחייב גם את מי שרכש לעצמו ד׳
מינים להשתתף ברכישה הכללית של ד׳ מינים לקהל ,והביא לטעמו השני
של הכנה״ג המקביל לטעמו השני של המהר״י מינץ ,שפעמים שגם הוא
יזדקק לד׳ מינים של הקהל ,אם יפסל שלו.
ג .ויסד החת״ם שם את הדין הקובע לחייב את המיעוט כחיוב הרוב מתוך
»המשך בעמוד הבא

—

הגמ׳ ב״ב (ק!עב ).בשני אחים אחד עני ואחד עשיר שירשו מרחץ מאביהם
ואומר העני לעשיר שאין שיעור ההשתמשות של שניהם שווה ,וע״ב תובע
שתחת מה שמשתמש העשיר שימוש מרובה ישלים הוא בזמן אחר כנגד
אותו שיעור ,ודין הוא דאין טענתו של העני מתקבלת אלא יוכל לומר לו
העשיר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ וקח לך זיתים ובא ועשה בבית
הבד .וציין לשו״ע (קע״א סעיפים ו ,ח).
עפ״ז קובע החת״ס ראם לאחד מן הצדדים קיימת אפשרות הנאה מהדבר
הרי שבזה הוא נכנס לכלל השותפות ,ומכאן ואילך לא איכפת לן כמה
ישתמש ,ואם בכלל ישתמש .וע״כ ביחס למקוה ובית חתנות כיון שקיימת
אפשרות השימוש וכמבואר לעיל במהר״י מינץ בנימוק השני ,וכן הוא
במהר״ם מינץ ביחס לבית הכסא הסמוך לביהכנ״ס ,וכן הוא בכנה״ג ביחס
לקנית ד׳ המינים ,הרי שבזה נכנסים כולם לכלל השותפות ומכאן ואילך
מחוייבים לשאת בהוצאות ולא אכפת לן אם ישתמשו וכמה ישתמשו.
לעומת זאת בתשובת הרא״ש שהאומנים הצבעים שאינם מתעסקים
בשטרות ,הרי שמעיקרא לא נכנסו כלל בשותפות השטרות ולפי שאינם
זקוקים להם אף לא פעם אחת ,ויאמרו למתעסקים בשטרות כי גם אתם
אם הייתם אומנים כמונו לא הייתם נזקקים להם ,וע״כ אינם נכנסים
בשותפות וממילא אינם מחוייבים לשלם על כך .ומכאן גם למד מהר״ס
אלשיך בדין מורה ההוראה ,שהת״ח שבעיר אשר אף פעם אינו זקוק
לפעולתו של המורה ההוראה אינו נכנס מעיקרא בשותפות ,אלא א״כ
עוסק בדיני ממונות שאז אכן קיימת אפשרות הנאה גם לת״ח.
ד .וראיתי בספר עמק המשפט (שכנים סי׳ מ״ד אות כ) אשר למד מהחת״ס
הנ״ל דהדייר בקומת קרקע אשר אינו משתמש כלל במעלית אינו נכנס
בשותפות ושע״כ יהיה פטור מהוצאות החזקתה .ולענ״ד ההפך הוא הנכון
בדעת החת״ם ,כי אמנם אם אין לדייר אפשרות הנאה אינו נכנס בשותפות
לסוגי תשלום שאינו בעלים עליהם בעצם ורק האפשרות הנאה מכניסה
אותו לכלל השותפות ,וכגון בדבר המורה הוראה ,או תשלום עבור גביית
השטרות ,או בית הכסא הסמוך לבית הכנסת וכדו׳ ,אבל אחר שנכנס לכלל
השותפות מחמת שהוא בעלים ממש ,הרי שנכנס לכלל השותפות ותהא
הסיבה מאיזו סיבה שתהיה ,הרי שמחוייב מדיני השותפות לשאת שווה
בשווה בהוצאות ,ולפי שאומרים לו בוא והשתמש .ושעל כן באחים שירשו
בית מרחץ ובית הבד בשותפות ,הרי שנכנסו לכלל השותפות מכח הירושה,
וכל עוד לא חלקו אומר העשיר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ ,קח לך
זיתים ובא ועשה בבית הבד .וכמו״כ בענין המעלית כבר ברכישת הדירה
יש לכל דייר חלק יחסי ברכוש המשותף ,אם זה בגג הבנין ,ואם זה בחדר
מדרגות ,או בגינה ,ובמעלית ,וכן עזה״ד ,ובדבר זה נכנס בכלל השותפות
מכח הבעלות ,ואחר שנכנס בכלל השותפות אין זה מענין אותנו אם
משתמש או לאו ,וכמה משתמש ,כיון שהוא שותף ויכול להשתמש אפילו
חד פעמי .ושעל כן הנראה הוא דלדעת החת״ס יש לחייב חלק כחלק עם
שאר הדיירים בהוצאות החזקת המעלית .וכ״כ בספר משכנות ישראל (סי׳
י״ז) בדעת החת״ס הנ״ל.

ג  -האם בשותפות ממשית של בעלים יודו כולם לדין החת״ם
א .ואמנם בדעת הסמ״ע ,ומהר״י מינץ ,ומהר״ם אלשיך למד במשכנות
ישראל לפקור כיון שאין שימוש המעלית נחשבים צרכי צבור ,וכמו״כ
בפועל אינו נהנה .ונלע״ד ראם נקבל את סברת החת״ס הרי שיש מקום
לחייב לכל השיטות ,וי״ל דעד כאן לא דנו הפוסקים אלא בהוצאות
המוטלות על הצבור ,ובדבר שאין לו על הדבר בעלות בפועל ,ושאינו שותף
כבעלים ,אבל בנכס שהוא בעלים עליו או שותף בו לעולם אימא לך דלכו״ע
מחוייב בהוצאות התחזוקה בו ,ולפי שאומר לו בא והשתמש .ושע״כ יש
מקום לומר דכו״ע יודו ליסוד החת״ס דאחר שנכנס לכלל השותפות מכח
הבעלות המשותפת יש לחייבו גם אם אינו משתמש בפועל ומטעם דאומר
לו בא והשתמש ,ולא נחלקו הפוטרים אלא בדבר שאין לו בעצם בעלות
עליו ,ורק נשאלת השאלה האם להכניסו לכלל השותפות מחמת שזה
צרכי השותפים ,ובזה דנו מתי יתחייב או מתי לאו ,וקבע החת״ס שנכנס
לכלל השותפות רק במצב שקיימת לו אפשרות הנאה.
ב .ולכאורה יש להקשות על החת״ס ממה שנפסק בשו״ע (בסימן קסא
ס״ו) בדין חמש חצרות המקלחות לביב אחד ונסתם הביב ונתקלקל
דכולם צריכים לסייע לתחתונה ,אך התחתונה אינה מסייעת רק כנגד
חצרה .ע״כ .הרי שרק מי שנהנה מחויב בתיקון .וי״ל דשאני התם שהביוב
מחוץ לרשותם ואינו בבעלותם השיתופית ,הלכך זאת שנהנית בלבד היא
המחוייבת ,אבל באופן שנכנסו בבעלות השותפות ,לעולם חובת ההוצאות
מוטלת על כולם ,וכ״כ בעמק המשפט (מד ,ז) .ובנ״ד אין לומר שיטען הדייר
בקומת הקווקע שהוא מפקיר את חלקו במעלית ,אף אתה תשיבנו דעל

דרך זה נטען שיפקיר את חלקו בגג ,ובגינה ועוד .וכל זה ליתא אלא נראה
דשותפות שכזו המשרתת את כלל הדיירים בשיתוף אינה ברת חלוקה,
ועל דעת כן השתתפו שכולם בעלים משותפים בלי חלוקה או הפקרת
חלקים ,וכמו״כ נושאת בנטל ההחזקה של הנכס המשותף ,וא״א להפרד
משותפות שכזו ,עיין חו״מ (קע״ו ,סט״ו) ,וכ״כ בעמק המשפט שכנים
(סי' מז ,ב) ע״ש .וע״כ נראה דכל הדיירים שקנו דירה והנכס המשותף
נכנס בבעלות שותפותם הרי שלדעת החת״ס מחוייבים לשאת בהוצאות
החזקתו ,וממילא גם הדר בקומת קרקע מחוייב ולפי שיאמרו לו בא
והשתמש ,וכשם שאכן לפרקים משתמש לעלות לגג או לאחד השכנים.
יתירה מזו מבואר שם בחת״ס לחייב במסים גם את אלה שהרחיקו נדוד
 ותשלום המסים הוא עבור השימוש השוטף לרב ,לחזן ,לשוחט ,ואע״גשבפועל אינם נהנים כיום מהשירות ,אך מאחר ובעבר נכנסו בשותפות
הרי הם חייבים .ולפ״ז נראה מדבריו שעל אף שעוזב הדייר את דירתו לזמן
ממושך חייב לשאת בהוצאות הכלליות וגם בהוצאות השוטפות .ואין
להקשות ממה שנפסק (קס״א ס׳׳ב) דמי שאינו דר בחצר פטור בהוצאות
בית שער .די״ל דשאני התם שמראש לא נכנס בשותפות הבית שער ,אך
זה שכבר נכנס בשותפות וכגון בנ״ד שקונה דירה והינו שותף בכל חלקי
הנכס המשותף הרי הוא בכלל החיובים הכוללים וגם השוטפים ,וכן למד
המשכנות ישראל (סימן יז) בדעת החת״ס.
ג .ואולם הפת״ש (קס״ג סק״ב) כתב בשם השיבת ציון דבני ביהכנ״ס
שעזבו פטורים הם מהוצאות חזן ושמש ,וזה נראה בפשטות דלא כהחת״ס
הנ״ל .יתירה מזו היה מקום לפקפק על כל דמיון החת״ס לגמי בב״ב (קעב).
בדין עשיר ועני דהתם כך אמרינן שלא יוכל העני לדרוש השלמת שימוש
מחמת ריבוי השימוש של העשיר ,אך לא מבואר שם שיוכל העשיר לחייב
את העני על מה שהוא משתמש .וא״כ י״ל דגדר "בא והשתמש" הוא רק
בצורת השימוש ,אך אין בכוחו להוציא ממון ממי שאינו נהנה ,וע״כ קשה
להוציא ממון להוצאות שוטפות ממי שאינו משתמש ,אלא א״כ הוא
במקום מנהג ברור .וכזאת העלה לדינא בספר משכנות ישראל (סימן יז)
ובעמק המשפט (סימן מד) ,ואע״ג שהעלינו דאפשר שכולם יודו ליסודו
של החת״ס דאחר שנכנסו לכלל הבעלות יתחייבו בהוצאות שוטפות גם
בלי אפשרות הנאה ,מ״מ קשה להוציא ממון מכח חידוש זה.

ד  -מסקנא דדינא
א .דבר הנצרך לכלל הצבור ,זכות הרוב לכוף את המיעוט לשאת בהוצאות.
(א) לדעת הסמ"ע הדבר נכון אם הדבר הוא כללי וצבור ,,וכן הוא בתירוץ
קמא דמהר״י מינץ ,וזוהי ג"כ דעת הכנה״ג ,נתיה״מ ופת״ש.
(ב) לדעת מהר״ם מינץ אם קיימת אפשרות למיעוט ליהנות משימוש
זה אז מחוייבים לשאת בהוצאות ,וכן נראת דעת מהר״י מינץ בתירוץ
בתרא ,וכן דעת מהר״ם אלשיך.
(ג) החת״ס ביאר דבר שלישי דאם נכנס בכלל השותפות מחויב
בהוצאות אע״ג שבפועל לא ישתמש ,והגורם שיכנס לכלל השותפות
הוא ע״י שקיימת לו אפשרות הנאה.
ב .והנראה לומר דדוקא בשותפות שימוש שאין בה בעלות בנכס משותף,
אזי קיימים הדיונים האם קיימת אפשרות הנאה או לאו ,או האם השימוש
הוא צורך צבורי או לאו ,אבל בנכס משותף מחמת הבעלות שכבר נכסו
כל השותפים לבעלות המשותפת אין הדבר נמדד לפי ההנאה ,אלא לפי
הבעלות והזכות שימוש .ובזה לדעת החת״ס יש לחייב השותפים לשאת
בהוצאות ההחזקה ,ועל אף שאינם משתמשים בפועל.
ג .עפ״ז נראה לומר דבבנין משותף שירדו מראש לרכישת הדירות והנכס
המשותף כולל מעלית ,הרי שלדעת החת״ס חובת השותפים משותפת
כאחד לשאת בהוצאות החזקתה ,ואין הדייר מקומת קרקע יכול להשתמט
מחובה זו.
ד .יתירה מזו היה מקום לומר שאם נקבל את חידושו של החת״ס אפשר
שגם שאר המפרשים יודו לו דאחר שנכנס הדייר בשותפות מחמת הבעלות
המשותפת נושא הוא בנטל ההחזקה ואמרינן ליה בא והשתמש ,אך מ״מ
העלינו בדברינו דחידושו זה של החת״ס לחייב את השותף אפילו בלא
שנהנה בפועל הוא דבר מחודש שלא נזכר בשאר מפרשים אלא בחובת
הקהל ,וקשה להוציא ממון על פיו.
ה .ומ׳׳מ באופן שהיה תנאי גמור עם רוכשי הדירות ,או במקום מנהג
ברור ,הכל כפי המנהג ,ואכן קיימים מקומות אשר בהם מחייבים את
כלל הדיירים בהוצאות ועד הבית כולל הוצאות שוטפות ,ולא לפי מידת
ההנאה אלא מכח הבעלות המשותפת ,ובמקומות שכך המנהג ברור ,הרי
שמחוייבים השותפים כפי מנהגם.

הרב חננאל קורח שליט״א
חבר כולל חו״מ "אוהל יוסף"

אוכל שהונח תחת המיטה-איסורו וחיובי תשלומיו
שאלה .מובא בהלכה שאין להניח אוכל או משקה תחת המיטה כיון שרוח הרע שורה עליהם ,ויש לדון להלכה באם עבר והניחם אם אסורים משום כך באכילה.
נידון נוסף יש לברר אם ניתן לצאת בהם ידי חובת מצוה ,כגון אתרוג למצוה שדינו שצריך ליטלו מדבר הראוי לאכילה האם יכול ליטלו לארבעת המינים ,ומה דין
שמן זית שרוצה להדליק בו נר חנוכה .גם בדיני ממונות ישנה השלכה לאיסור זה במקרה שהניח אוכל חבירו ,יש לדון האם חייב לשלם הנזק.
תשובה .נחלקו הפוסקים באוכל ומשקה שהונח תחת המיטה אם נאסרו באכילה ,דעת השבות יעקב להתיר ודעת הברכי יוסף לאסור .ולענין אתרוג המיועד
למצוה ,דעת העין יצחק להתיר ודעת הבנין עולם לאסור .וא’׳כ אוכל זה אסור מספק .ולענין חיוב תשלומין ,אם עשה כן במזיד ויודע המזיק שבדבר זה ישנו
איסור ,לדעת הש״ך צריך לשלם ,אף שאינו אסור אלא מספק ,אך משמעות המחבר והרמ״א לפטור .סברא נוספת יש לחייב שהרי מחמת כן על הבעלים
לקנות אחר ,וכיון שגרם לו הוצאות שלא היה צריך להוציא קודם הרי הזיקו ,אך נחלקו האחרונים בסברה זו דעת הקהלות יעקב לחייב כדין גרמי ודעת השערי

יושר לפטור כדין גרמא .ומאידך ישנה סברא לפטור מכיון שהוא היזק שאינו ניכר ,וא״כ אף במזיד נחלקו הפוסקים אם חייב לשלם .ואם נעשה בשוגג פטור
מתשלומין כדין היזק שאינו ניכר .ולענין אם יש חיוב לצאת ידי שמים נחלקו הפוסקים אם חייב לצי״ש או לא.
מקורות:

איסור האוכל בדיעבד
בשו"ע יו״ד סי' קטז ה' מבואר שאסור ליתן תבשיל או משקים תחת המיטה
מפני שרוח רעה שורה עליהם .וכתב הגר״א שאיסור זה נוהג אף במאכל חי,
אך הבינת אדם כתב בכלל ס״ג שאין איסור אלא בדבר המבושל ,מכיון שיש
חשש שיפול לתוך הקדירה דבר המזיק ולא יבחין בו .נחלקו האחרונים אם
איסור זה אוסר את האוכל באכילה ,או שאינו אלא איסור לעשות כן אך אם
עבר ועשה אינו אוסר האכילה ,מצינו בשבות יעקב (ח״ב סי' כה) שנשאל בענין
זה וכתב דדין זה לא בא לאסור דיעבד אלא רק לכתחלה והביאו דבריו רעק׳יא
ופת״ש (שם) ,אמנם הברכי יוסף הביא דברי השבות יעקב וחלק עליו דאסור
אף דיעבד וכן נקטו כותי׳ בזבחי צדק ובן איש חי .בדעת הגר״א ישנו סתירה
באחרונים ,בפתחי תשובה שם הביא דברי הבינת אדם בשם הגר״א שאם עבר
והניחו מתחת למיטה ,שיזרקנו במקום שלא ימצאו אותו בני אדם .אך בדרכי
תשובה הביא שמצא כתוב בשם הגר״ח מוואלוז׳ין (תלמיד הגר״א) שהגר״א
החמיר באוכלין ומשקין שתחת המיטה רק לעצמו אך לאחרים הקל בזה.
ובדרכי תשובה שם סקל״ה הביא מכמה פוסקים שנטו לפסוק שדין זה הוא
רק לכתחלה ולא בדיעבד ,ועי׳ גם בארצות החיים (או״ח סי' ד׳ בארץ יהודה
שם) שכתב בכל עניני רוח רעה דאינו אוסר דיעבד .ומ״מ מבואר שיש פלוגתא
באחרונים אם לאסור מאכל שהונח תחת המיטה בדיעבד ,וכן יש פלוגתא אם
גם באוכל חי קיים איסור בדיעבד דעת הגר״א לאסור (ועכ״פ לעצמו החמיר)
ולדעת הבינת אדם אין לאסור.

כשרות האוכל לעשית מצוה
נדון נוסף יש בפוסקים לגבי אתרוג של מצוה שדינו שיהיה ראוי לאכילה ,אם
יש לאסור אתרוג שהונח תחת המיטה כדין דבר שאינו ראוי לאכילה ,בשו״ת
עין יצחק (סי' כד) דן בענין זה והכריע עפ״י דברי השבות יעקב שסובר שאינו
נאסר בדיעבד ,ובנוסף הרי בנידון דידן מדובר באוכל חי ושנוי הוא במחלוקת
ויש מתירים לכתחילה ,לכך אף שהונח תחת המיטה הוי בגדר ראוי לאכילה.
ועי׳ להרב שדי חמד (מערכת ל כלל קמא אות לא) ,אחר שהביא דברי העין
יצחק האריך בדברי הפוסקים אם אוכלין הנ׳יל נאסרים דיעבד ,והביא את
דעת הגר״א והחיד״א שנאסר אף דיעבד ומאידך הרבה פוסקים שפסקו כדעת
השבות יעקב ,וא׳’כ עכ״פ לא נפיק מפלוגתא והוסיף שהכרעת העין יצחק
צ״ב ,ע״ש דבריו באורך .וא״כ בנידון אתרוג למצוה ,ישנה מחלוקת בין העין
יצחק לשדי חמד .ולענין שאר מצוות שאין דין שיעשו בדבר הראוי לאכילה,
כגון שמן של נר חנוכה שהונח תחת המיטה ,משמע מדברי העין יצחק שאין
צד לאסור כיון שאין בהם דין (עכ״פ לעיכובא) שיהא ראוי לאכילה .אולם
בשו״ת בנין עולם (סי׳ ל״ג) בסוף דברית כתב טעם נוסף לאסור ,וז״ל :ומלבד
זה נראה דפסול למצוה כמו יין שנתגלה משום ׳הקריבהו נא לפחתך׳ וכיון
דרוח רעה שורה עליו נראה דפסול למצוה .ומ״מ כתב שממון שלא נתברר
דבר זה בפוסקים בפירוש מסתפינא לחדש בזה דבר ,ואם לא נמצא אתרוג
אחר אלא זה ודאי דיש ליטלו ,ולענין ברכה יש לצדד בזה אם מברכין עליו וצ״ע
למעשה ,ע״כ דבריו .מבואר מדבריו לאסור מצד סברת ׳הקריבהו נא לפחתך',
וסברא זו שייכת בכל שאר המצוות לאסור כגון שמן זית דנר חנוכה ,רק דלא
ברירא לי׳ סברא זו מה שלא נמצא בפוסקים( .וכאמור דהרב עין יצחק נראה
דלא חש לסברא זו כלל) .2ועי׳ בכף החיים (סי׳ תרעג סקי״א) שהביא מהבן
 1דן תחילה לגבי אתרוג הנ״ל א□ יוצא בו ידי מצוה מצד מה שאינו ראוי לאכילה ,ופלפל
באורך אם דין דבר שאינו ראוי לאכילה הוא פסול רק ביום ראשון או גם בשאר ימים.
 2ומציגו עוד במרחשת סי׳ כ׳ שהאריך בנושא זה אם בכל התורה כולה דבר שנאסר מחמת

איש חי רשמן הראוי לאכילה שהונח תחת המיטה לא ידליקו בו ,מצד סברא
ד׳הקריבהו נא לפחתך׳ ,אך שמן מר שאינו מיועד לאכילה לא שורה עליו רוח
רעה כלל ושרי ,ע״ש .ע״ע להשדי חמד שדן לאסור בדיעבד באוכלין שתחת
למיטה ,ומ״מ כתב דיש להקל לצורך מצוה מצד סברא ד׳שומר מצוה לא ידע
דבר רע׳ עע״ש באורך בזה .העולה מדברינו ,אתרוג שהונח מתחת למיטה
לענין מצוה ,כשרותו תלויה במחלוקת אם נאסר המאכל דיעבד ,שלדעת רוב
הפוסקים לא נאסר ולדעת הגר״א והחיד״א ודעימי׳ נאסר דיעבד ,ולדעת הבנין
עולם יש לאסור מצד הקריבהו לפחתך וסברא זו שייכת גם לגבי נר חנוכה שיש
לאסור ,אך לא הכריע כן כיון שלא נמצא כן בפוסקים ,ודעת הכה״ח ובן איש חי
שאף בשמן זית דנ״ח כל שראוי לאכילה נאסר מצד ׳הקריבהו לפחתך',

•

חיובי תשלומים בספק איסור
והנה לאור כל הנ״ל יש לדון במי שהניח אוכל ,אתרוג של מצוה או שמן זית
תר חנוכה של חברו תחת מיטה אם חייב לשלם לו על כך ,ויש לדון בזה מכמה
צדדים ,שאלה א׳ :אם אדם אסר חפץ חברו מספק ,אם חייב בתשלומין.
שאלה ב' :יש לדון מצד היזק שאינו ניכר ,אם חייב לשלם ובאיזה אופן חייב.
הנה לענין מזיק באופן שאסר נכסי חבירו מספק ,סוגיא מפורשת היא בב״ק
צט עובדא דמגרומתא ,בשוחט שניבל בהמה ע״י ששחט במקום שהוא
ספק הגרמה (שחיטה שלא במקום הכשר לשחיטה) ,ורב פטר את הטבח
מתשלומי הבהמה ,וכ״ה בשו״ע חו׳׳מ סי׳ שו ס״ה :אבל אם עשה טרפות
הפוסלה מספק כגון ששהה במיעוט סימנים פטור וכוי ,וכתב רמ״א ואע״ג
דאנו נוהגין לאסרו אפ״ה פטור מממון ,וכן נ״ל ,ואע׳׳פ שיש מי שחולק וכו׳
עכ״ד .מבואר שהמטריף בהמת חברו מספק אינו צריך לשלם ,וכן פסקו
השו״ע והרמ״א .והוסיף הרמ״א שאף שבתרוה״ד מחייב ,אין לפסוק כן ע״ש.
אך הש״ך שם האריך לבאר שהעיקר כדעת תרומת הדשן לחייב ,ושאין חולק
עליו כיון שהתרוה״ד מדבר באופן שהוא דין מפורש בהלכות שחיטה והו״ל
לאסוקי אדעתי׳ וכל מה שהפוסקים והמחבר פטרו מדובר שהוא דין שאינו
ידוע שאז לא הו״ל לאסוקי דעתי׳ .ומ״מ כתב הש״ך שם להדיא שרק בהלכות
שחיטה שידוע לכל הטבחים שייך לומר דהו״ל לאסוקי אדעתי' ,אבל בשאר
הלכות יוכל לטעון המזיק שלא ידע מהלכה זו .ומ״מ מתבאר מהנ״ל ,דלדעת
המחבר והרמ״א בכל ספק איסור פטור ,ולדעת הש״ך באופן שיודע המזיק
מהלכה זו ,חייב.

גרימת הוצאות ,האם נחשב נזק
ובעיקר דין ספק איסור דלדעת השו״ע פטור (ודעת ש״ך לחייב רק מצד
סברא דהו״ל לאסוקי אדעתי׳) ,לכאורה יש להקשות דמ״מ יש לחייב את
העושה ספק איסור שהרי יכול הניזק לטעון מה לי שהוא רק ספק איסור,
מ״מ כיון שאינו יכול להשתמש בזה וצריך לקנות חדש א׳’כ הוי היזק גמור
ולמה פטור בעושה ספק איסור .ועמד בקושיה זו הקהלות יעקב (ע״ז סי׳ כב),
והביא בזה מהתבואות שור (יו״ד סי' ד) שכתב לדייק מדעת שו״ע שהעושה
ספק איסור חייב לשלם ,והוכחה לכך ממחלוקת שהביא המחבר ביו״ד (שם)
בשוחט לשם עבודה זרה בהמת חברו ,3אם אוסר הבהמה או לא ,ומאידך
בחו״מ (סי׳ שפה) כתב בסתם שהמנסך יין חבירו ,4חייב לשלם ,ולכא׳ הרי
איסור זה שנוי במחלוקת ,ומ״מ חייבו המחבר ,והוכיח מכך שאף אם הוא
ספק איסור חייב לשלם ,אלא שהוקשה לו מהדין ששוחט ספק גרומה פטור,5

סכנה נחשב אינו ראוי לאכילה ,והאריך בראיות ותורך דבריו למסקנא שנחשב ראוי לכל
התורה ,וציין לדברי העין יצחק שהובאו לעיל ,דשרי.
 3בעינן שיהיה לו שותפות באותה בהמה ,כיון שבלא״ה אין אדם אוסר ממון שאינו שלו.
 4ויש לו בו שותפות ,וכמובא בהערה קודמת.
 5ועי' בש״ך יו״ד שם מה שכתב ליישב בקושיא זו ,שהניזק טוען לו שממ״נ אם זה אסור
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וכתב ליישב דהשוחט ועשה ספק הגרמה כיון שהיה סובר שכדין שחט פטור
ע״ש ,משמעות דבריו דבאופן שנתכוין להזיק כמו במנסך יין של חבירו חייב
אף בספק איסור ורק במגרומתא פטור שלא נתכוין להזיק .אך מ״מ צ״ב מה
הבדל יש בין כיון להזיק או לא ,הרי אדם המזיק חייב בין בשוגג בין במזיד
א״כ אף אם לא כיון מ״מ שוגג הוא וחייב .6הקהלות יעקב שם ביאר ,דבעצם
כיון דבשוחט הוא רק ספק איסור ,לא הוי חפצא דאיסורא אלא רק איסור
גברא שמנוע האדם מלאוכלו מחמת ספק איסור ,ולכן א״א לחייבו מצד
אדם המזיק רק מצד גרמי שגרם לו להוציא הוצאות שהרי מחמת כך יאלץ
לקנות חדש ,וכיון שחיובו רק מצד גרמי ממילא שייך לחלק בין שוגג שפטור
בגרמי ,וכמבואר בסוגיא דמגרומתא ,ובין מזיר ,והוא המבואר בשו״ע חו״מ
שפ״ה דמנסך יין חברו חייב[ .7וכעין זה כתב גס באור שמח פ״י משכירות
ליישב קושיא זו דבעצם כל ספק איסור ,אף שהמעשה ניכר מ׳׳מ לכאורה
הוא בגדר היזק שאינו ניכר דמה שלא ידענו לפשוט ההלכה אם כשר או לא
הוי כהיזק שאינו ניכר .ולפ״ז א״ש דבמגרומתא שהוא בשוגג פטור כדין שוגג
בהיזק שאינו ניכר אבל בסוגיא דמטמא שהוא מזיד חייב] .ויוצא עכ״פ לדעת
הקהלות יעקב שיש סברא נוספת לחייב אם עשה ספק איסור במזיד ,כיון
שגורם לו להוציא הוצאות.8
אולם עי׳ בשערי יושר (שע״א פ״ט-י) שאף הוא כתב בתחלה לדון אוסר
נכסי חברו מספק שדינו כדין היזק שאינו ניכר ,שבמזיד חייב לשלם (וכסברת
האו״ש דלעיל) ,אולם שוב כתב באורך לבאר שדין מזיק שייך רק אם פוגם
החפץ בעצם אבל בספק איסור שאינו איסור בחפץ אלא שרק הבעלים לא יכול
להשתמש מספק איסור שבו לא נחשב כלל למזיק ,ומה שלא יכול להשתמש
הוי רק כדין גרמא שפטור ,ומטעם זה כתב לפסוק כדעת השו״ע והרמ״א
שפטור בעשה ספק איסור ,וגם הש״ך גופי׳ לא חייב רק בידע שיש כאן ספק
איסור .מ״מ מבואר מדברי השערי יושר שאינו סובר כדברי הקהלות יעקב
שמחייב מצד גרימת הוצאות .ויוצא לכא׳ בנדון דידן שאם ידע מהאיסורישנם
שני סברות לחייבו בתשלומים ,א׳ מצד סברת הש״ך שכל מקום דהו״ל
לאסוקי אדעתי׳ חייב ,ב׳ מצד סברא שעכ״פ גרם לו להוציא הוצאות כיון שלא
יכול להשתמש בחפץ ,אך סברא זו תלויה במחלוקת הקהלות יעקב והשערי
יושר אם חייב לשלם מצד גרימת הוצאות או לא.

חיזק שאינו ניכר
אמנם כל האמור הוא בכגון דין דמגרומתא שהמעשה ניכר שהרי וניכרת
שחיטתו ,אך בהיזק שאינו ניכר עדיין יש לדון שהרי מבואר בסי׳ שפה
שהמזיק לחבית בהיזק שאינו ניכר ,אם עשאו במזיד חייב אבל אם עשאו
בשוגג פטור מלשלם ,ובש״ך שם האריך ז־בגמ׳ גיטין איכא פלוגתא אם החיוב
כשעשאו במזיד נאמר רק על מטמא מדמע ומנסך כיון שחיוב התשלום הוא
רק קנסא ,מקנסא לא ילפינן לשאר מילי ,או שבכל היזק שאינו ניכר הדין
כן דמקנסא ילפינן ,והביא בזה פלוגתא בראשונים .וא״כ לפ״ז יוצא שאף
באופן שידע מהאיסור מ״מ בנדון דידן שהוא רק היזק שאינו ניכר יהיה שנוי
צריך אתה לשלם לי ואם אינו אסור קח אתה ותשתמש בזה ותן לי תמורתו כיון שאינך
נפסד מזה ,ובנקוה״ב שם ביאר שזה בגדר זה נהנה וזה לא חסר דכופים על מדת סדום ,ועי׳
בתבואות שור שלא ניחא ליי בזה ע״ש.
 6ועי׳ גם בחקרי לב חו׳־מ סי׳ ב שרצה לומר כסברא זו שאם נתכוין להזיק חייב אף בספק
איסור ,והישועות ישראל חו״מ סי׳ ד הקשה עליו כנ״ל דאם יכול לומר קים לי ,גם בנתכוין
להזיק יאמר כן וליכא חילוק בזה בין נתכוין או לא.
 7וכך ביאר לאורך בקונטרסי שיעורים ב״ק בהסבר הקושיה מדוע אי אפשר לחייב בכל
ספק איסור מח מת שעכ״פ לא יכול להשתמש בחפץ.
 8ועי׳ גם בישועות ישראל חו״מ סי' ד שכתב לדון עם החקרי לב (חו״מ סי׳ ב) שדן באופן
שהוא ספיקא רדינא שהדין שאין מוציאין מיד התופס ,מה דין א' שהלך והוציא מהנתבע
ונתן לתובע שזכה בו התובע מדין תפיסה [עי׳ בחקרי לב שפלפל באורך בזה אם זכה התובע
או לא ,ומ״מ או נימא דזכה התובע יל״ע] אם חייב התופס הנ״ל לשלם מדין מזיק ,והחקרי
לב רצה לתלות נדון זה במחלוקת הרמ״א והש"ך אם בספק איסור חייב לשלם או לא ע״ש.
והישועות ישראל השיג עליו שאין לדמות בין הנושאים ובתוך דבריו כתב :׳תדע דהא בטבח
שעשה ספק טריפה וע״י כן חייבוהו לשלם ,באם אח״כ יבוא אליהו ויכריע כדברי המתיר
מ׳'מ אין זה פוטרו מתשלומין דאין לנזק אלא מקומו ושעתו ,וכיון דהאי שעתא היו טועין
בדין והיה ניזק שלא היה הבשר שוה צריך לשלם ,וכיון דאלו אתי אליהו ויאמר אחר שלא
יהיה הבשר בעולם היה מחרב לשלם מה מקום לומר קים לי כמי׳ד כשר ,שהרי אפי׳ לו יהיה
כדבריך שאנו טועין בדין מ״מ כיון שידע שאין העולם אוכלין מבשר זה וגם אני כאחד מהם,
לו יהא שהוא מחמת טעות הלא ידעת בבירור שאני מוטעה בזה וגם אינו שוה לכל העולם.
ומה ענין זה לספיקא דדינא דהתם כשזה אומר קים לי שהדין עם התובע א״כ היה מחויב
לתת לתובע ואם חייבו ב״ד לתופס לשלם ואח״ב יבוא אליהו ויאמר שהדין עם התובע
חזר הדין א״כ יכול לומר קים לי ,לכן ברור שבספיקא דדינא פטור התופס ע״ש' ,מבואר
דהישועות ישראל מחלק באופנים שונים אם ניתן לטעון קים לי ,דבספק טריפה לא יכול
לומר כן דעכ״פ כיון שאינו יכול להשתמש בזה והוא יודע מכך חייב לשלם דאף שהצדק יכול
להיות עם המזיק מ״מ כיון שמספק אינו יכול לאוכלו נחשב לנזק ,משא״כ בספק בתביעת
ממון ,שבמקום שמועיל תפיסה הטעם הוא מפני שהתופס יכול לטעון קים לי א״כ גם אותו
שחטף מהמחזיק ונתן לתופס יכול לטעון קים לי שהצדק עם התופס.

במחלוקת הראשונים הנ״ל ,אם לחייב במזיד.9

הזיק להנאתו ,אם נחשב מזיד
יש לדון עוד לגבי היזק שאינו ניכר באופן שלא עשה במזיד אלא עשה הדבר
להנאתו אם נחשב בשוגג או במזיד ,ומציגו בזה בדברי הרמב״ם פ״ז מחובל
ומזיק ה״ד ׳העושה מלאכה בפרת חטאת ובמי חטאת ,במזיד חייב לשלם,
בשוגג פטור׳ .והראב״ד השיג עליו שפטור אף במזיד ,וז״ל :וטעמא דמילתא
משום דאין מתכוין להזיק אלא להנאתו הוא מתכוין ,משום הכי לא קנסו בו
מזיר .בפשטות מבואר שלדעת הרמב״ם אף שמתכוין להנאתו הוי כמזיד
וחייבסג ,אבל לדעת הראב״ד כשמתכוין להנאתו פטור מלשלם ,ומצינו עוד
להראב״ד כשיטתו בהלכה גם בהשגתו על הרי״ף (כתובות פה) שבמתכוין
להנאתו אין חיוב לשלם וכשוגג חשבינן ליה ,והראב״ד שם הביא ראיה
לשיטתו ממה שאמרו בגמ׳ שאף שלמ״ד היזק שאינו ניכר לא שמי׳ היזק אם
עשה במזיד חייב ,מ״מ בעושה מלאכה בפרת חטאת פטור ,והטעם לכך כיון
שעושה להנאתו הוי כשוגג .אמנם הגידולי תרומה הביא דברי הראב״ד ותמה
עליו מקושית הגמ׳ (בב״ק צח ).למ״ד שמי׳ היזק מאי שנא מעושה מלאכה
במי חטאת שפטור ,ולכאורה אין מקום לקושיה שהרי אף לשיטות דסבירי
שמיה היזק מ״מ במי חטאת כיון שהוא להנאתו יכולים לסבור שפטור .ועי׳
גם במחנה אפרים הלכות נזקי ממון סי׳ ח שכתב להוכיח כדעת הרמב״ם
מכה קושיא כעין זו ,דא״כ מה מקשה הגמ׳ מצורם אזן פרה לעושה מלאכה
בפרת חטאת הלא יש חילוק דמי חטאת הוא להנאתו משא״כ צורם אוזן ,וע״כ
כדעת הרמב״ם שנחשב מזיד ע״ש .וליישב שיטת הראב״ד כתב בתומים (סי׳
סו) דיש לחלק ,דלמ״ד שמי׳ היזק חייב אף להנאתו שהרי הזיק ,אך למ״ד
דלא שמי׳ היזק אף שמחייב במזיד מ״מ בלהנאתו פטור .אולם בנוב״י חו׳׳מ
סי׳ סא כתב לסתור סברא זו ,שהרי בגמ׳ כתוב שגם למ״ד דשמי׳ היזק מ״מ
פטרו אם הזיק בשוגג כדי שלא ימנע מלהודיעו ,ורק במזיד חייבו כיון דמכוין
לאזוקי לא שייך שלא יודיעו ,וא״כ מבואר דבמכוין להנאתו אף למ״ד רשמי׳
היזק שייך לפוטרו מהטעם שלא ימנע מלהודיעו .ומ״מ מבואר מכל הנ״ל
שנחלקו הרמב״ם והראב״ד אם באופן שמכוין להנאתו חייב לשלם[ ,וע״ע
במנחת פתים סי׳ שפה שכתב שלעיקר דינא קיי״ל דלא כהראב״ד לפטור
בנתכוין להנאתו ,והביא מהשער משפט סי׳ קעו סק״ד שנסתמך לדינא על
דעת הראב״ד ,והוא דחה דגם השער משפט מדבר רק באופן כשיש גם טובת
חבירו ויל״ע] .ונ״מ שאף להשיטות שבמזיד חייב בכל היזק שאינו ניכר מ״מ
אם עשה דבר זה להנאתו כגון שהיה לו צורך להניח תחת המיטה להגביהה
וכיוצ״ב ,שיהיה שנוי דבר זה במחלוקת ראשונים הנ״ל.

חיזק סגולי ,האם נחשב נזק
עוד יש מקום לדון במזיק חפץ בדרך סגולית האם מתחייב בדיני מזיק ,בענין
זה עי׳ בקהלות יעקב (ב״ק סי׳ מה בהוצאה החדשה) שהאריך ודעתו לדינא
שאין חילוק בין היזק ממשי להיזק סגולי ,אך כתב שמ״מ מצינו בכמה דוכתי
שבדרך סגולית אינו מתחייב .ישנם כמה אופני היזק בדרך סגולית ,א .נתן בו
עיניו ומזיק ע״י עין הרע ב .מחמת קפידא ג .מחמת קללה שקיללו ,בכל אלו
לא נעשה מעשה בגוף הדבר אלא עשה ההיזק מרחוק ,ויש שנעשה מעשה
בגוף החפץ כגון בנדון דידן שהניח אוכל תחת המיטה אף שהנזק עצמו הוא
בדרך סגולית מ״מ כיון שעשה מעשה בחפץ דעת הקהלות יעקב לחייב .אמנם
בנידון דידן כאמור כל ההיזק הוא בגדר היזק שאינו ניכר התלוי בשיטות
הפוסקים הנ״ל אם בכל היזק שאינו ניכר חייב במזיד או לא.

חיזק שאינו ניכר בשוגג ,חיובו לצאת ידי שמים
לאור הדברים שנתבארו לעיל שבהיזק שאינו ניכר בשוגג פטור (ויש סוברים
שאף במזיד ,מלבד בג׳ נזקים שנשנו במשנה) ,יש לדון מה הדין לענין לצאת
ידי שמים אם עכ״פ חייב .לענין גרמא מצינו דפטור מדיני אדם וחייב בלצי״ש
כמבואר בב״ק נו .ובגמ׳ גיטין נג .איתא ׳העושה מלאכה במי חטאת ובפרת
חטאת פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים׳ ,ובגמ׳ מבואר שם בפשוטו שאף
 9ועיי בנתיבות (סי׳ שו) שכתב שאף להשיטות שבכל היזק שאינו ניכר במזיד חייב ,מ״מ
באופן של מגרומתא כגון בודק שניתק סירכות הריאה כיון שלא נתכוין להזיק אלא להכשיר
ולא ניכר הנזק ,פטור.
 10אלא שהמחנה אפרים מקשה בענין זה סתירה בדעת הרמב״ם ,שבפי״ג מהלכות
מאכלות אסורות הלכה כ״ח כתב שגוי שניסך יינו של ישראל מותר למכור את היין לאותו
גוי שניסך ,כיון שאינו נהנה ממכירת היין אלא כיון שהגוי ׳התכוון להזיקו׳ חייב לשלם ואינו
לוקח אלא דמי ההיזק שהזיקו ,ודייק מכך המחנ״א שאם רק בכוונה להזיק חייב אך אם

נתכוין להנאתו יהיה פטור ,ולכאורה הם היפך דבריו בהל׳ חובל ומזיק לענין מי חטאת שכתב
שמזיק במזיד חייב אף שכוונתו להנאתו( .יש לציין דבב״י יו״ד סי׳ קלב וכן בשו״ת חכם צבי
הנוספות ובגליון רעק״א למדו ברמב״ם במה שכתב 'שנתכוין להזיקו' שבא לאפוקי שוגג
ולפ”ז לא יסתרו דברי הרמב״ם אהדדי).

»המשך בעמוד הבא

למ״ד חיזק שאינו ניכר לא שמי׳ חיזק מ״מ חייב בדיני שמים ,אולם ברש״י
שם כתב :וחייב בדיני שמים ,פורענות לשלם לרשעים שנתכוין להפסיד את
ישראל .ומשמע מדבריו שהכונה לעונש בידי שמים ולא לחיוב תשלומין,
ובאמת כן דייק בשו"ת כתב סופר חו״מ סי׳ כד בדעת רש״י דלמ״ד דלא שמי'
חיזק אין חיוב תשלומין כלל ,וביאר החילוק שבין זה לבין קים ליה בדרבא
מניה דחייב לצי״ש ,דשם שבעצם הוא נחשב מזיק וחייב רק איכא פטור
דקלב״ט ,בזה איכא חיוב תשלומין לצי״ש ,אבל כאן לא הוי מזיק כלל ,ולכך
פטור מתשלומיך אלא דבסוף דבריו כתב שיתכן שרש״י מדבר רק בעושה
מלאכה במי חטאת ששם אין ההיזק מצד מעשיו אלא מצד מחשבתו
שמתכוין להפסיד אבל אם ההיזק במעשה י״ל דרש״י מחייב ע״עו .ומאידך
דייק הכתב סופר שדעת הכס״מ אינה כן ,שכתב על דברי הרמב״ם בפי״ג
ממאכלות אסורות (הובא לעיל) שגוי שניסך יין של ישראל מותר למוכרו
לאותו גוי כיון שנתכוין להזיקו ואינו נוטל אלא דמי ההיזק ,והקשה הכס״מ
דלכא׳ גם בשוגג צריך לחייב ,ולמה נקט הרמב״ם דוקא שנתכוין להזיקו ,וכבר
העירו על הכס״מ דהלא קיי״ל דבהיזק שאינו ניכר בשוגג פטור ,וביאר הכתב
סופר שדעת הכס״מ שגם בשוגג יש חיוב לצי״ש ולכך סובר שהיה על הרמב״ם
להתיר לקחת מהגוי דמי ההיזק שחייב לשלם לצי״ש .ועד״ז כתב גם בשו״ת
חכם צבי בנוספות סי׳ י שכונת הכס"מ דאיכא חיוב תשלומין דלצי״ש בשוגג,
אלא שלבסוף נשאר בזה בצ״ע אם אפשר לחייב בתשלומין בשוגג בהיזק
שאינו ניכר.
ויש לציין לדברי הגר״ח הלוי שכתב ליישב שיטת הרמב״ם הנ״ל שפסק
שבעשה מלאכה במי חטאת במזיד חייב ,דלכא׳ קשה דהרי בגמ׳ מבואר
דלמ״ד דהיזק שאינו ניכר לא שמי׳ היזק חייב רק בדיני שמים ,וכתב ליישב
דהרמב״ם למד שהסוגיא שחייבה רק בדיני שמים מיירי בדיני נזיקין ולכן שוגג
פטור בדיני אדם ,ומה שהגמ' סברה שלמ״ד שמי׳ היזק צריך לשלם בדיני אדם
אינו מדין מזיק אלא מצד גזילה שלקח מי חטאת ,ובזה ליכא חילוק בין שוגג
למזיד ע״ש .מתוך דבריו מתבאר דפשיטא לי' בדעת הרמב״ם דאף בשוגג
בהיזק שאינו ניכר חייב לצי״ש .ובאמת בגליונות חזו״א השיג עליו (וכשיטתו
להלן) דהלא מבואר בגמ' שבכופף קמתו של חבירו ברוח שאינה מצויה חייב
רק משום שנתכוין להזיק אבל בשוגג אף לצי״ש אינו חייב ,ובפשוטו ניתן
לבאר בדעת הגר״ח שסבר שהיזק שאינו ניכר חמיר מגרמא ולכן שייך לחייב,
אולם החזו״א סבר שהם שוים.

גרמא בשוגג ,חיובו לצאת ידי שמים
בדין גרמא בשוגג ישנו נידון אם חייב בתשלומים לצי״ש ,ונראה לפי חלק
מהאחרונים שניתן לדמות לנידן דידן־היזק שאינו ניכר .בגמ' ב״ק נו מבואר
שהכופף קמתו של חבירו חייב בדיני שמים ,ומבואר בגמ׳ ב׳ אוקימתות,
א׳ -דמיירי שהאש הגיע ברוח שאינה מצויה וחייב בדיני שמים אף שטוען
שלא ידע שתבוא רוח שאינה מצויה ,ב -דמיירי שהטמין את הקמה באופן
שהאחר נפטר מתשלומים מדין טמון באש .ולכא׳ משמע מזה שאף ברוח
שאינה מצויה שלא היה עליו לעלות בדעתו שתזיק ,מ׳׳מ חייב ביד״ש ,א״כ
לכא' ה״ה בשוגג דחייב .אמנם בשו״ת מהרי״ט ח״א סי׳ צה כתב בפשיטות
לפטור בשוגג מלצי״ש ,וכתב דשאני כופף קמתו אף שהוזק ע״י רוח שאינה

מצויה מ״מ כוונתו להזיק .גם החזו״א ב״ק סי׳ ב סק״ז (וכן בסי׳ ה סק״ד)
ביאר שבשוגג באופן שלא ידע שמזיקו כגון במי חטאת שלא ידע שנפסלים
פטור מלצי״ש ,ושאני ברוח שאינה מצויה שעכ׳׳פ רוצה להזיקו אלא שאין
ההיזק ברור ,וכן לגבי טמון שאף שכונתו לטובה (וכמ״ש תוס׳ שם) מ״מ היה
לו לחשוש שלא ינצל ע״י הכיסוי ויגרום להפסד כיון שעושהו טמון ,וכנראה
זה כונת מהרי״ט לחלק אם נתכוין להזיק או שלא ידע מכך .מבואר שדעת
מהרי״ט וחזו״א שבשוגג בגרמא שלא יודע שעושה היזק פטור גם מלצי״ש,
לפ״ז אם נשוה היזק שאינו ניכר לנזק בגרמא ,א״כ סוברים הם גם באינו ניכר
דפטור ,ועי׳ שו״ת אחיעזר ח״ב סי׳ ה וח״ג סי׳ לז דפשיטא ליי להשוות היזק
שאינו ניכר לגרמא ושם מיירי לענין חיוב גרמא בגוי ,ועכ״פ לפ״ז גם בהיזק
שאינו ניכר פטור( ,וכן הבאנו לעיל מגליונות חזו״א דפשיטא לי׳ להשוות גרמא
והיזק שאינו ניכר ,ועי׳ גם בגליונות הגרש״ז אויערבאך מכת״י שגם הקשה על
הגר״ח הנ״ל שחייב בשוגג בהיזק שאינו ניכר מדברי מהרי״ט הנ״ל לגבי גרמא
שפטור ,ומבואר דהשוו הדברים) .א״כ מבואר שדעת המהרי״ט והחזו״א
בהיזק שאינו ניכר פטור בשוגג בהיזק שאינו ניכר .אולם החכ״צ (הובא לעיל)
שנסתפק בזה יתכן שסבר שהיזק שאינו ניכר גרע מגרמא ולכן יכול להיות
שחייב לצי״ש.
א״כ נמצא שישנם כמה ריעות בחיוב תשלומין לצי״ש בהיזק שאינו ניכר
בשוגג ,בדעת רש״י צידד הכתב סופר לפטור .ומאידך דעת הכס״מ לחייב
בתשלומין לצי״ש ,וכן לדעת הגר״ח ברמב״ם נראה שחייב לצי״ש .החכם צבי
נשאר בספק אם לחייב בתשלומין או לא .ולגבי גרמא בשוגג דעת מהרי״ט
וחזו״א לפטור ,ולפי דעת האחיעזר שהשוה חיזק שאינו ניכר לגרמא א״כ •
לדעתם יהיה פטור גם היזק שאינו ניכר ,וכ״מ בהדיא בגליונות חזו״א על
הגר״ח .ובאופן שהזיק להנאתו מבואר בגמרא שחייב לצי״ש.

לסיכום
הדינים העולים מכל האמור :א׳ .עשה היזק ניכר ,כשידע המניח מהלכה זו
שנפסקה לאיסור ,לכא׳ חייב לשלם וכסברת הש״ך דהו״ל לאסוקי דעתי׳.
מלבד סברת העו״ך יש סברא נוספת לחייבו לדעת הקהלות יעקב מצד דינא
דגרמי כיון שגרם לו להוציא הוצאות ,אך השערי יושר חולק על סברא זו שזה
רק גרמא בעלמא ופטור .ב׳ .הזיק נזק שאינו ניכר ,אם עשה במזיד נחלקו
הראשונים אם חייב בכל היזק שאינו ניכר או לא .ובאופן שעשה בשוגג ,פטור
מלשלם כדין היזק שאינו ניכר .ג׳ .באופן שעושה כן להנאתו בהיזק שאינו ניכר
נחלקו הראשונים אם נחשב כמזיד או כשוגג .ד׳ .ולענין חיוב לצאת ידי שמים
בשוגג דנו הפוסקים אם חייב לשלם או לא.
ויש לציין בזה למה שכתב ברב פעלים ח״ד סי' ה וז״ל ואמרתי אם הניח אדם
אוכל של חבירו תחת המיטה שלא בידיעתו וזה המניח הוא איש זר שאינו
בנו ולא אשתו ולא עבדו של בעל האוכל כדי שנאמר ידם כידו אין שורה עליו
רוח רעה האמור על אוכל המונח תחת המיטה ע״ד שאמרו אין אדם אוסר
דבר שאינו שלו וכו׳ ע״ש( .וע״ע הליכות שלמה תפלה פי״ג הערה  64שגם
צירף סברא זו להקל לענין אדם שהניח של חבית ומיימ לא סמך ע״ז לענין
להשתמש בה אלא רק למוכרה לגוי ע׳׳ש).
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ויש מתירים .25ובאופן שבאמת רצונו להזמין את חברו אלא שאין
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דעתו ע״י מעשה פיו שאומר לו לסוך ממנו בעוד שהוא ריק ,משא״כ במזמין הוא רק גונב
דעתו במחשבתו ,שאינו רוצה שיאכל אצלו ונותן לו להבין שאכן מעוניין בכך ,אבל יתכן
שטעה בהשערתו והלה יקבל את הזמנתו ,ולכן מותר .גם בהסבר הא דמזמין מותר פעם
אחת כתב אחרת מהפרישה ,וביאר דגניבת דעת "בלב" אינו אסור כלל ,דהיינו כיון שמעשיו
מותרים שהרי כך הוא הרגילות להזמין מפני הכבוד אלא שכוונתו אינה נכונה שהרי מזמין
על אף שאינו רוצה שיבוא אין איסור גניבת דעת במחשבה שאינה אמיתית ,אך אם מפציר
אסור כיון שאז אף מעשיו אסורים שהרי אין רגילות בכך ,א״כ גונב דעתו במעשה שמטעהו
לחשוב שרוצה שיתארח.
 25הרב (שם ס”ק ב בקונטרס אחרון) .והקשה על הסמ״ע מדברי הברייתא שהתירה
להציע לסוך מפך ריק אם עושה כן מפני כבודו ,שהרי לפי דעת הסמ״ע אין להתיר אף מפני
כבוד .וע״כ יש לבאר בדברי הסמ״ע שסובר לחלק שאין להתיר להציע דבר שאין לו אלא
במקום שנותן לו כבוד מרובה ,ובהזמנה פעם אחד אין מספיק כבוד בכדי להתיר ,וחילוק
זה נראה דוחק להרב ולכן חלק על הסמ"ע לדינא .באמת הזכרנו לעיל (הערה  )17שהספר
הערות דייק מרש״י שגם כשיש לו אפשרות לתת את מה שמציע לא התירו כל דבר משום
כבודו ,וא״כ גם רש״י סבר חילוק זה ואין לתמוה כ״כ על דברי הסמ״ע ובפרט לפי הסברו של
הבן יהוידע שכתב שבפך ריק כיון שהוא גניבת דעת חמורה יותר לכך נדרש נתינה גדולה

באפשרותו מכל סיבה שהיא ,אף שאין כוונתו לגנוב דעת חברו שהרי
באמת מחבבו ומעוניין בטובתו מ״מ יש מי שכתב גם בזה לאיסור“.
יותר בכדי להתיר .גם העה״ש (סעיף ג׳) הסכים לרב בזה והתיר להציע פעם אחת אף אם
הפך ריק שהרי התיר (ס״ס ג) להוליך לאבל פח ריק באופן שנהוג ללכת לנחם בבית אבל
בכלי מלא יין( .אלא שלא כתב ליישב את קושיית התורת חיים .גם למש״כ הספר הערות
בד״ה ולא יאמר ,ליישב קושיית התורת חיים יוצא שאין חילוק בין מזמין לפח ריק ,ואולי
העה״ש למד כמותו).
 26מדברי שאר הפוסקים מבואר שאיסור גניבת דעת הוא במקום שאינו רוצה כלל לארח
את המוזמן ואף אם היה לו לא היה רוצה לתת ,אך דעת שו״ע הרב (שם סעיף י״ד) שיש
לאסור אף באופן שהיה רוצה לארחו אך אין באפשרותו .ובכך ביאר החילוק בין מזמין את
חברו לאכול שהותר ,לבין מזמין את חברו לסוך בעוד שהפח ריק שאסרוהו ,שכל עוד יש לו

אפשרות לממש את הזמנתו שיודע שהמוזמן יאלץ לסרב אך כיון שהעיכוב מחמת המוזמן
אין איסור לבקש ,אך במקום שאין לו אפשרות כזו אף בבקשה פעם א׳ בלא להפציר יש
לאסור מטעם גניבת דעת ,כיון שמטעהו בכך שאומר שמזמינו בעוד שאינו יכול לקבלו כלל.
(אך אם מזמינו מפני הכבוד אף כשאין לו אין איסור ,שהרי כל ההזמנה היא בכדי לכבדו ,ואין
כאן שקר) .וצ״ע בדעת שאר הפוסקים הנ״ל אם חולקים על השו״ע הרב בדין הזה.
,.—------------ —__-----------------״_ -------- ...—-----
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פסקי דינים-גניבת דעת
 .1ישנם פוסקים הסוברים שמאכל המותר באכילה רק במקום הפסד מרובה ,אינו מותר אלא
למי שהמאכל היה ברשותו כשנפל הספק ,אבל אסור לאדם אחר לאוכלו .על פי שיטה זו
אסור לבעלים למכור את המאכל לאחרים מבלי לגלות לקונה שהוא מותר באכילה רק במקום
הפסד מרובה .ואם מכרו מבלי להודיע ,ייתכן שהקונה יכול לבטל את המקח מדין ׳מקח
טעות׳ ,1אם המאכל עדיין קיים .23אמנם ,רוב הפוסקים סוברים שאם יש הפסד מרובה לבעלים
הראשונים ,הרי הוא מותר באכילה גם למי שקנה מהם ,או קיבל במתנה? לפי דעה זו מותר
למכור אותו או לתת במתנה מבלי לגלות את הבעיה ההלכתית ,45אם לא שידוע שהקונה היה
מחמיר על עצמו ונמנע מלאכול גם במקום הפסד מרובה? או שיש הבדל משמעותי בין מחירו

ו
«
*

 1כן פסק בשרת חתם סופר או״ח סי' סה וז״ל" :אודות יין שלא הותר אלא בהפסד מרובה אם יש למנוע
מלקדש ולברך עליו ברכת המזון אלא טוב לקדש על הפת ולברך בלי כוס .כבר כתבתי בתשובה אחרת דבל
כיוצא בזה לא הותר אלא לבעל היין ובני ביתו משום הפסדו אבל אחרים למה יקנו ממנו לכתחילה ,וקרוב
לודאי שמחויב להודיעם ,ואם לא הודיעם ומכר סתם אפשר הוה מום במקח וחוזר" .בשו״ת דברי מלכיאל
ח״ג סי' צ הבין בלשון החתם סופר "לא הותר אלא לבעל היין ובני ביתו" שאסור לקונה לשתות את היין ,כיון
שאין לו הפסד ,שהרי היה יכול לקנות יין אחר ,ולכן תמה עליו ,שאם כן ברור שאסור למכור לו מבלי להודיע,
שהרי היין אסור עליו לפי הדין ,אם כן למה כתב החתם סופר שהוא כמסתפק בכך .ויש שרוצים ליישב,
שהיה מקום לומר שהאיסור על הקונה הוא רק אם קונה לאחר שיודע שיש בעיה הלכתית ,אבל אם קנה
מבלי לדעת ושילם עבורו כסף רב ,שוב מותר היין לקונה מדין הפסד מרובה (סברא זאת כתב בשו״ת יביע
אומר שיובא להלן הערה  )7וממילא מותר למוכר למכור מבלי להודיע ,כיון שלאחר הקניה יהיה מותר .ועל כן
כתב החתם סופר שדעתו נוטה ,שאף בדיעבד יש בכך טענת 'מקח טעות׳ והקונה יכול לבטל את המקח ובכך
להימנע מהפסד ,ושוב אין לו היתר של הפסד מרובה.
 2שאם הקונה כבר אכל אותו ,אינו יכול לתבוע את הכסף מהמוכר ,כמבואר בשו״ע סי׳ רלד סעיף ג.
 3בפתחי תשובה יו״ד סי' לא סק״ב מביא דברי החתם סופר ומוסיף שמדברי שו״ת רע״א סי׳ מג שהתיר
לטבח למכור לאחרים בשר שמותר בהפסד מרובה נראה שחולק על החתם סופר .וכן בשו״ת בית שלמה יו״ד
ח״א סוף סי' קפח מוכיח שדינו של הבשר שמתירים בהפסד מרובה תלוי בבעלים של הבשר בשעה שנפל
הספק ,שאם לבעלים מותר משום הפסד מרובה (גדר הפסד מרובה תלוי גם במצבו הכלכלי של הבעלים ,עיין
דרכי תשובה סי׳ לא ס״ק יא) גם לאחרים מותר .וכן דעת שו״ת דברי מלכיאל ח״ג סי׳ צ ,וכן כתב בספר ערך
ש״י יו״ד סי' לא סק״א ד״ה במקום וטעמו שאם נאסור על הבעלים למכור לאחרים ,כדברי החתם סופר ,שוב

יהיה לו הפסד מרובה ועיין עוד בדרכי תשובה שם ואכמ״ל.
 4כן פסק בשו״ת דברי מלכיאל ח״ג סי' צ וז״ל" :ולענין להודיע ,נראה שאם יודע שהקונה הזה מחמיר על
עצמו שלא לאכול דבר אשר יקל בו החכם מפני הפסד מרובה ,אזי מחויב להודיעו .ואם מיקל לעצמו בזה ,אין
צריך להודיעו" .וממשיך" :ואם כן בנידון דידן שזה שהותר בהפסד מרובה רוב בני אדם אין מקפידים והקונה
הזה אינו מן המקפידים.....לזה בודאי אין צריך להודיע להקונה מזה .רק כשידוע שמקפיד על זה או ששואל
בפירוש אם הוא משאלת חכם" .וכל זה אם ידוע שהקונה מקפיד ,אבל בסתמא ,אין הקונה יכול לטעון לאחר
שקנה שהוא וחצה להחמיר על עצמו ,וכמו שכתב הפרי מגדים באו״ח אשל אברהם סי׳ תסז ס״ק כה "אבל
אם הלכה דמותו־ כדיעה אחת ,לא מצי למימר הלוקח הואיל ויש דיעה להחמיר ואני רוצה להחמיר ,כיון
דהלכה כריעה דמותר" .וכן כתב בפירוש הרדב״ז על הרמב״ם הלכות מעשר פרק יב הלכה יח "והכא מדינא
מותרים ומשום חומרא בעלמא שזה מחמיר על עצמו אין חבירו חייב לשלם" .והובאו דבריו במהרי״ט אלגזי
הלכות בכורות פ״ה ס״ק נא ד״ה הן אמת( .אמנם ,במקרה שעליו דן הרדב״ז מדובר שלפי דברי המוכר הבשר
אינו כשר ,ועל כך תמה המהרי״ט אלגזי שניתן לחייב את המוכר על פי הודאתו ,אבל היסוד שהניח שהקונה
אינו יכול לתבוע ביטול מקח בדבר שמותר על פי הדין הוא דין מוסכם).
 5במקרה פזה הקונה אף יכול לבטל את המקח מדין ׳מקח טעות' ,כיון שהוא מקפיד ,בדומה למבואר
ברמ״א חו״מ סי׳ רלג "מכר לו בשר בחזקה שהוא מין איל מסורס ,ונמצא שאינו מסורס המקח קיים ומחזיר
לו אונאתו ,אלא אם כן ידוע שהלוקח אסטניס שאינו אוכל כלל בשר איל שאינו מסורס .והוא הדין בכל כיוצא
בזה"( .ועיין לגליון  36דין  4שיש מחמירים יותר מהרמ״א וסוברים שאפילו אם אינו ידוע כאסטניס אלא
שהתנו ניתן לבטל את המקח) .ולא מסתבר שיהיה חילוק בין קפידא מחמת טעם לקפידא מחמת איסור.
יסוד זה שדין ביטול מקח משתנה בין אדם אחד לאדם אחר מבואר גם בשו״ע סי׳ רלב סעיף כג שאם היה
ידוע למוכר שהלוקח רצה לקנות שור לחרישה ונמצא השוד נגחן ואינו ראוי לחרישה ,המקח בטל .בנוסף
לאיסור אונאה יש איסור להאכיל לאדם מאכל שהוא נוהג להחמיר שלא לאכול ,וכמו שפסק הרמ״א ביו״ד
סי׳ קיט סעין^ ז "מי שנוהג באיזה דבר איסור ...מכח חומרא שהחמיר על עצמו ...דודאי לא יאכילוהו דבר
שהוא נוהג בו איסור" ,והמקור הוא בגמ׳ חולין דף קיא ע״ב "חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי
דלא סבירא לי" .ואפילו אם גם לדעת המחמירים האיסור הוא רק לכתחילה ,הוכיח בשו״ת מוצל מאש
(הובא בספר מועדי השם דף יב ע״א) שאסור ,מהגמ׳ שם שרבי אמי שבר קערת חרם שלא ניתן להגעילו,
אף שהיתה לו אפשרות להמתין עד שלא יהיה בן יומו ואז אף לדעת המחמירים האיסור הוא רק לכתחילה.
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א | פסקי דינים  -גניבת דעת  -חלק ה'

ב | מסלק מזיקים מדירתו וגורם שהם
יגיעו לדירת השכן

ג | דייר בקומת קרקע מהו לחייבו
בתשלום שימוש המעלית

בית הוראה לענייני ממונות
”נתיבות חיים"
שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

בית ההוראה מיועד לבירור ענינים
הקשורים לדיני ממונות ,ניתן להתייעץ
עם חברי בית הדין "נתיבות חיים"
בענייני ממונות ,וכן ניתן לקבל
סיוע בעריכת חוזים צוואות וכדו׳
ללא צורך בקביעת תור .ניתן לקבל
תשובות גם באידיש ,באנגלית ובצרפתית.
בית ההוראה פתוח בימים א  -ה בין
השעות 13:40-15:30
וביום ו׳ עם הגר״נ נוסבוים בין השעות
13:00־11:00

ניתן לפנות בשעות אלו גם בטלפון:
502-3637־02
או כל היום בפקס3655 :־502־02

דוא״לbeisdin@neto.net.il :

כמו״ב ניתן לקבוע תור לדיונים בביה״ד
"נתיבות חיים"
בפל׳052-7642-346 :
(בין השעות  6:30-8:00בערב)
הדיונים נערכים בשפות עברית ,אנגלית
ההרכבים בבית הדין הם
ואידיש.
בראשות הדיינים דלהלן:
יום א׳

הגאון הרב יצחק שובקם שליט״א
יום ב׳

הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט״א
יום ג׳
הגאון הרב יוסף פליישמן שליט״א

(ניתן להזמין דיונים גם באנגלית)
יום ד׳

הגאון הרב אברהם דרברמדיקר שליט״א
יומה׳

הגאון הרב יעקב פרבשטיין שליט״א

של מאכל כזה לבין מחיר מאכל המותר לכתחילה.4

 .2אמנם ,דבר שנחלקו בו הפוסקים וההלכה הוכרעה לקולא ,אין
המוכר צריך לגלות לקונה ,7אלא אם כן הוא מכיר בו שמחמיר בדבר
כזה ,או שצריך להבין כן מתוך התנהגותו .במקרה שהמוכר היה חייב
לגלות את הבעיה ולא גילה ,גם בדיעבד הקונה יכול לבטל את המקח.8
אבל אם לא היה ידוע עליו שהוא מחמיר ,אינו יכול לבטל את המקח’.

 .3אם רב העיר הנהיג להחמיר לכתחילה בדבר מסוים ,משום חומרא
או משום גדר ,אסור למכור דבר זה באותו עיר מבלי לגלות ,אף שמן
הדין הוא מותר .ואם מכר ולא גילה ,הקונה רשאי לבטל את המקח כל
עוד שהמקח קיים.10
 6כן כתב בשו״ת דברי מלכיאל שם ,אלא שבמקרה שדן שם המחמירים היו
מועטים ולכן הניח שמסתמא אין הבדל במחיר (אמנם ,יתכן שבזמנינו המציאות
שונה) .במקרה שיש הבדל משמעותי במחיר יהיה איסור אונאה ,ואפילו אם
האונאה היא פחות משתות מסתפק בשו״ע סי' רכז סעיף ו אם יש איסור אונאה,
ואפילו אם הוא נותן במתנה יהיה איסור גניבת דעת לפי רוב הפוסקים ,כיון
שהמקבל חושב שקיבל מתנה ששווה הרבה יותר ממה שהוא קיבל באמת ,עיין
בגליון  45דין  1והערה  4שהובאה מחלוקת המהר״ם שיק ופוסקים אחרים אם יש
איסור גניבת דעת במקרה כעין זה .ועיין שם בהערה  5שהבאנו בשם המהרי״ל
דיסקין שסבר שאם נפל השאלה שמתירים רק בהפסד מרובה בבשר שנמצא
בבעלותו של עשיר ,חייב העשיר לתת אותו במתנה לעני ולהודיע לו שבשר זה
אסור עליו ,כיון שהותר רק בהפסד מרובה.
 7לכאורה צע״ג על מה שפסק הגר״ע יוסף שליט״א בשרת יביע אומר ח״ה
חו״מ סי' ו בחנות שמכר אוכל שהיה תחת המיטה שישנו עליו ,שרק מצד מידת
חסידות היה על בעל החנות להודיע לקונים שמא הם מחמירים שלא לאכול
מחשש רוח רעה ,אבל לא מן הדין ,וכן אין הקונה יכול לטעון ׳מקח טעות' ולדרוש
את כספו ,כיון שהוא מכריע שאין איסור בכך על פי דעת רוב הפוסקים .וקשה
עליו שהרי השאלה אינה מוכרעת בין פוסקי זמנינו ויש פוסקים האוסרים ,אלא
שהגר״ע אסף הרבה דעות שדנו בעניין והכריע כרוב הפוסקים המקילים .אולם
לא מדובר בשאלה שהוכרעה בשו״ע ובכל הפוסקים והקונה מחמיר יותר מן
הדין ,אלא בשאלה שלא הוכרעה וייתכן שהקונה שאל לרב אחר ואסר עליו
(ומסתבר שאם ידוע על קונה מסוים שנוהג על פי הוראות רב מסוים שאוסר,
יוכל לבטל את המקח גם לדעת הגר״ע יוסף שליט״א) .עוד קשה שהרי ברור
שרוב הקונים לא היו מסכימים לקנות במחיר הרגיל ,אם היו מגלים להם את
האמת ,שהרי לא יקנו אוכל שמוסכם בין כל הפוסקים (חוץ מהרמב״ם) שיש
עליו רוח רעה והוא מסוכן לאכילה ,אם ניתן להשיג באותו מחיר אוכל שאין בו
סכנה ,בנוסף לכך שיש הרבה סוברים שהוא אסור לאכילה אף בדיעבד .וממילא
אם המוכר היה מגלה היה מוכרח להוריד את המחיר בצורה דרסטית ,יוצא שאם
מכר במחיר הרגיל עבר על איסור אונאה וגניבת דעת .ואף הדברי מלכיאל (עיין
הערה  )4שהקל למכור דבר מותר בהפסד מרובה ,התנה בכך שלא יהיה הבדל
במחיר ,וכגון שהמחמירים הם מועטים (ואולי גם הגר״ע יוסף שליט״א לא התיר
אלא למכור לציבור שיסתמכו על הוראתו ויהיו מוכנים לשלם מחיר מלא) .וכן
פסק בפשיטות הגר״נ נוסבוים שליט״א בקובץ מקבציאל כרך  36עמוד שלו
שאסור למכור אתרוגים שהיו תחת המיטה בלי לגלות ללקוחות ,וכתב שלא
רק מצד גניבת דעת אסור ,אלא אף בדיעבד יוכל הקונה לטעון 'מקח טעות',
וכמו שכתב המחבר בסי׳ רלב סעיף ו "כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום
שמחזירים בו מקח זה ,מחזירין" .עוד יש לציין שאפילו הפוסקים המקילים,
לא הקילו רק בדיעבד ולא לכתחילה ,אלא שהגר״ע יוסף שליט״א טוען שלאחר
שאדם קנה הרי זה מצב של בדיעבד ולכן מותר למכור לו מבלי לגלות ,אבל
החיד״א בשו״ת חיים שאל (עיין בהערה  )10סובר שאסור למכור דבר שהוא
מותר רק בדיעבד מבלי לגלות .כמו כן ,גם החתם סופר שהובא בהערה  1נראה
שחולק על סברא זו.
 8עיין מה שהוכחנו בהערה  5מדברי הרמ״א בחו"מ סי' רלג ועיין לקמן הערה . 12
 9כן כתבו הרדב״ז בפירוש על הרמב״ם הלכות מעשר פרק יב הלכה יח והפרי
מגדים באו״ח אשל אברהם סי׳ תסז ס"ק כה ,הובאו דבריהם בהערה .4
 10כן פסק החיד״א בשו״ת חיים שאל ח״א סי׳ עד אות לה באחד שקנה בגד
מסוים ונודע לו שבעל מחבר ספר פרח שושן אסר להשתמש בו משום גזירה של
שעטנז כלאים שלא ללבוש אותו סוג בגדים ,שהקונה יכול לבטל את המקח ,אף
שאין בו איסור מן הדין ,כיון שהציבור נוהג שלא להשתמש בו על פי הוראת חכם.
בספר משפט שלום סי׳ רלב ס״ק יב מיישב שאין זה סותר למה שכתבנו בהערה
 4בשם הרדב״ז והפרי מגדים שאין הקונה יכול לבטל מקח בגלל שרוצה להחמיר,
שדבר שרב העיר אסר באמת אסור לכתחילה ואינו חומרא בעלמא .ועיין בהערה
 7מה שהבאנו בשם שו״ת יביע אומר מענין זה .אמנם דין זה שניתן לבטל מקח
אם נהגו להחמיר בו מבואר בר״ן חולין דף יד ע״ב (מדפי הרי״ף) "וכיון שהמום

 .4מוצר שמשווק לציבור הרחב והתעוררה בעיה כשרותיו־נ שאינה
ידועה" ,וחלק מהלקוחות יחמירו ולא יאכלו אותו אם יידעו על
הבעיה ,חייבים לציין זאת על האריזה" .ולכן ועד כשרות שנותן הכשר
על אוכל מסוים שידוע שחלק מהציבור הסומך על אותו הכשר מחמיר
בזה ,חייב לציין כן ,כדי להימנע מאיסור גניבת דעת .וכן אם ידוע שיש
סוברים שהמוצר אסור ,אף שרבני ועד הכשרות משוכנעים שהמוצר
מותר לכתחילה ושהאוסרים טועים ,חייבים לגלות מצד איסור גניבת
דעת .‘3אמנם ,אם לא ידוע שיש קונים המחמירים ,רשאי ועד הכשרות
מבטל מקח ,כל שכן טרפות אף על פי שאינו אלא מחמת הספק או מקבלתן של
גאונים ז״ל ,דכיון דמכל מקום מבדל בדילי אינשי מיניה אין לך מום גדול מזה",
וכן פסק הרמ״א בסי' רלב סעיף יב ,אלא שהחיד״א מחדש שלא רק חומרא שנהגו
כל ישראל ,אלא הוא הדין חומרא שהנהיג רב בקהילה מסוימת .וכן פסק המחזה
אברהם סימן ב אות סג שאם נהגו להחמיר במקום מסוים אסור למכור מבלי
להודיע ,וכן הסכים בשו״ת יביע אומר שהובא בהערה .7
 11אם הבעיה היא שגרתית וידועה ,לא ניתן לדרוש מהיצרן לציין זאת ,אלא
אדרבה על המחמירים לברר .וכגון אנשים המחמירים חומרות מיוחדות בענין
אכילת ביצים קלופות שעבר עליהן לילה ,עליהם לברר אם אין ביצים קלופות ,כיון
שמדובר בבעיה שגרתית וידועה .אבל אם מפורסם על ועד כשרות מסוים שהוא
נוהג בחומרות של חוג מסוים ,אסור לו להקל בהן מבלי לגלות לציבור.
 12כן כתב בשו״ת קרן לדוד ח״א סי׳ קב שיש איסור גניבת דעת לערבב סוכר
שנוצר ללא השגחה לפסח ביין כשר לפסח מבלי לציין ,כיון שיש ציבור המקפיד
על כך ואם היה יודע היה נמנע מלקנות את היין .וכן נראה דעת המהרש״ם
ושו״ת דובב מישרים שהובאו בהערה הבאה .אמנם ,בשו״ת יביע אומר ח״ה
חו״מ סי׳ ו מתיר מן הדין למכור אוכל שהיה מונח תחת המיטה ,אף שיש
מחמירים ,אבל כל זה בחנות שמוכרת אחד אחד שניתן להניח על כל קונה
שאינו מחמיר יותר מן הדין ,אבל בתוצרת תעשייתית כשידוע שחלק מהציבור
מקפיד ,לא מצינו דעה המקילה ,שהרי ברור שיהיו קונים שיוטעו .ועיין עוד
בשו"ת תשובות והנהגות ח״א סי׳ תתיר שמביא בשם האבן עזרא שמפרש מה
שהתורה כתבה "לא תונו" בלשון רבים ,כדי ללמד שהמסייע באונאה גם כן
עובר על איסור אונאה עצמו ,ואינו נידון כמסייע בלבד כמו בשאר כל האיסורים.
ולפי זה הרב המכשיר עובר על איסור אונאה מן התורה .עיין בקובץ אור ישראל
חוברת מז עמוד קכב והלאה שעורר על ועד כשרות שציבור החסידים נוהג
לסמוך עליו ונתן הכשר על מאפיית מצות שלא החמירה בדבר שהחסידים
מקפידים להחמיר.
 13עיין הערה  5שיש איסור להאכיל לאדם דבר שלפי דעתו אסור באכילה,
בנוסף לאיסור אונאה .ועיין בשו״ת מהרש״ם ח״ו סי׳ כח שדן אודות רב אחד
שנתן הכשר למאפיית מצות שהיתה מערבת קמח שיפון יחד עם קמח חיטה,
ואחר שפסק שאסור לכתחילה לעשות כן ,הוא כותב להרב המכשיר וז״ל" :ועל
כל פנים ,לא יפה עשה רו״מ להיות ידו בזה להורות להם היתר .ומה שחשש
להפסידם ,הלא הם עוברים באיסור אונאה וגניבת דעת ,ומה שאומרים שהדבר
מפורסם ,כבר אמרו חז״ל וכולם שאמרו הטמין וכו׳ והרי הם מזהירים להסתיר
הדבר ,ולמה זה תהיה יד הרב לסייע לידי עוברי עבירה ולחוש להפסד עוברי
עבירה״ .וכן פסק בשו״ת דובב מישרים ח״א סי׳ יח לעניין קולא בדבר שנחלקו
הפוסקים ,שאסור לתת עליו הכשר מבלי לציין ,עיין שם שנשאל על מאפיית
מצות שהיתה משתמשת באותו תנור שאפו בו חמץ במשך השנה ודעת המגן
אברהם שאסור לאפות בו מצות ,ופסק "ואם המאשין של נחתום אחד ג״כ אין
להתיר ,כיון שידוע שיש בין אנשי העיר חסידים ואנשי מעשה שמדקדקים
להזהר מאיזה חשש בפסח ,ואיך נתיר בשביל הפסד שלו להטעות להקונים,
ועי׳ בשו״ת חתם סופר או״ח סי׳ סה (עיין הערה  )1שכתב בכעין זה שאם מכר
סתם הוי מום במקח וחוזר" .וכן פסק בח״ג סי׳ צג אודות סוכר של פסח שנארזו
בתוך שקיות שכובסו בחלב חיטה "ועוד אדגיש שלהקונים שידוע שהם יראים
ומדקדקים ביותר בנוגע לפסח ,מהנכון לגלות להם שהם כשרים על פי הוראה".
ומסיים "ואמנם מפי׳ הרדב״ז על הרמב״ם פ' י״ב מהי מעשר ה' י״ח מבואר
דמשום חומרא בעלמא אין מחזיר המקח עיין שם" .וסיום דבריו צריך עיון,
שלכאורה לא כתב הרדב״ז שאין דין ׳מקח טעות׳ בחומרא ,אלא אם כן לא היה
ידוע לפני המכירה שאדם זה מקפיד על כך ,אבל אם היה ידוע לפני המכירה,
הוכחנו בהערה  5שיש דין 'מקח טעות׳ כשידוע שאדם מקפיד .ואולי כוונתו
שידוע שיש מחמירים אבל לא ידוע על אנשים מסוימים שהם מחמירים ,ולכן
לכתחילה טוב להודיע לכולם ,אבל אם מכר מבלי להודיע ,אין אדם יכול לבוא
בטענת ׳מקח טעות' ,מאחר שלא היה ידוע עליו מראש שהוא מקפיד .אבל אם
הקונה יצליח להוכיח שהוא היה רגיל להקפיד שלא לאכול ממנו ,הרי הוא יכול
לבטל את המקח ,וכמו שכתב התרומת הדשן בסי׳ שכב "אמנם אם ידוע הוא
דראובן כל כך איסתניס דלא קאכיל כלל בשר איל שאינו מסורס ,מצינו למימר
דמקח טעות לגמרי הוא ,דהא לא שווי ליה כלום לאכילה ,ואף על גב דלרוב

» המשך בעמוד הבא

להכריע לפי שיקול דעתו אם לאסור או להתיר ואינם חייבים לגלות
לציבור את השאלות שהתעוררו והוכרעו.14
 .5הדינים המבוארים לעיל ,נכונים גם לגבי כשרותם של דברים שאינם
דברי מאכל .וכגון :פרשיות תפילין ומזוזות שנפל ספק בכשרותם והרב
פסק שהפרשיות כשרות אבל לא מהודרות ,אין הסופר חייב לגלות
לקונים .15אבל אם הסופר אמר לקונה שהוא כותב בהידור ,או שידוע
שפרשיות שלו הן מהודרות ,16או שלוקח מהקונה מחיר של פרשיות
מהודרות ,17הסופר חייב לגלות לקונה את השאלה שהתעוררה
והכרעת הרב ,18ואם לא עשה כן ,יוכל הקונה לבטל את המקח בטענת
׳מקח טעות׳’.1
 .6סופר מתמחה ,אסור לו להתחיל לכתוב ספר תורה מאמצע הספר,
ולאחר שהכתב ישתפר יחזור לכתוב את ההתחלה ,כדי שהמתעניינים
לקנות יבדקו את הספר כשהוא מגולל לתחילתו ויראו את הכתב
שהשתפר .20יש אומרים שאסור לעשות כן אפילו אם יגלה לקונים
שאמצע הספר אינו יפה כמו תחילתו ,כל עוד שאינו מראה להם את
האמצע .21אבל הרבה פוסקים מתירים 22לעשות כן אם יודיע לקונה
העולם שוה לאכילה בתר דידיה אזלינן".
 14פשוט מסברא ,שהרי כל אדם נוהג לשאול לחכם כשמתעוררת שאלה ,ואם
כן האוכל דבר שיש עליו הכשר מסוים מסתמך על הכרעותיו של הרב המכשיר.
וכן כתב בפירוש הלכות משפט על שו׳יע חו״מ סי׳ רכח סעיף ו (עיין שם שמביא
ראיה לדבריו מספר דעת תורה בפתיחה להלכות טריפה סוף אות לח .אמנם ,שם
מדובר בהכשר הידוע כנוטה להקל ,ואין ראיה שגם בלאו הכי רשאי רב המכשיר
לסמוך על הכרעותיו) .ודומה לזה גם כתב בשו״ת תשובות והנהגות ח״א סי׳ תתיג,
עיין בהערה הבאה.
 15כן פסק בשו״ת תשובות והנהגות ח״א סי׳ תתיג ,וטעמו שסתם קונה מצפה
לקבל פרשיות כשרות ,ואם לפי הדין הן כשרות אין צורך להודיע.
 16כמבואר בשו״ע סי׳ רלב סעיף כג שאם ידוע למוכר שהקונה רגיל לקנות
למטרה מסוימת ,המוכר חייב לספק לקונה מה שמתאים למטרה זו .ולפי זה
אם ידוע שסופר זה מוכר פרשיות מהודרות ,כל הקונים הפונים אליו הם בחזקת
שמבקשים פרשיות מהודרות.
 17כמבואר בשו"ע סי׳ רלב סעיף כג ובסמ״ע שם סק״ם שהמחיר מוכיח על
טיב הסחורה במקום שאינו סותר למשמעות הלשון .ולפי זה בפרשיות שאף
למהודרות אנשים קוראים פרשיות סתם ,המחיר מוכיח והיינו בדבר שלפי הרוב
גם המהודר קוראים לו סתם .וכן כתב הקצות בסי׳ שיב סק״ב והנתיבות שם סק״ד
שאם הלשון אינו סותר את ההוכחה של הדמים ,אומרים ש׳הדמים מודיעים',
 18כן פסק בשו״ת תשורת שי ח״ב סי׳ פה באיטר שעושה כל המלאכות ביד
שמאל וכותב בימין ,ולדעת הפרי מגדים אסור לו לכתוב תפילין ומזוזות ,לכן
אסור לו לכתוב תפילין ולמכור אותם מבלי לגלות לקונים ,ומוכיח כן משו״ת חיים
שאל שהובאה בהערה  .10וכן פסק בשו״ת יביע אומר ח״ה חו״מ סי׳ ו שאם הרב
הכשיר פרשיות שיש מחלוקת הפוסקים בכשרותם ,הסופר חייב להודיע לקונה,
אם נראה שהוא מתכוון לקנות תפילין מהודרות ,כיון שתפילין שכשרים על פי
הכרעה במחלוקת הפוסקים אינן מהודרות .וכן הסכים בשו״ת תשובות והנהגות
ח״א סי׳ תתיג.
 19כמבואר בסימן רלב סעיף כא וסעיף כג שאם היה ידוע שהקונה רוצה את
המקח לצורך דבר מסוים ,ומכרו לו שלא כפי מבוקשו ,הרי הוא יכול לבטל את
המקח.
 20מקור איסור זה הוא מהמשנה בב״מ דף ס ע״א "ומודים שלא יבור מעל פי
המגורה שאינו אלא כגונב את העין" ,ופירש רש״י "שלא יבור מעל פי המגורה
למעלה ,להראות יפות ,ואת הפסולת שבתוכו לא בירר" .והיינו שאסור לברור את
הפסולת רק מלמעלה כדי הלקוחות יחשבו שכל הסחורה נקיה .וכן נפסק בשו״ע
חו״מ סי׳ רכח סעיף יז .ולפי זה גם אסור לעשות שתחילת הספר תהיה בכתב יותר
יפה מכל הספר ,כדי שהלקוחות יחשבו שכל הספר נראה כן.
 21התוספות יום טוב שם מדייק מלשון המשנה "כגונב את העין" ולא גונב ממש,
וכתב שאפשר שמדובר אפילו אם המוכר מודיע לקונים שבירר רק מלמעלה ,ואף
על פי כן אסור לעשות כן מחשש שהקונה עלול לטעות ולחשוב שאין פסולת
כלל ,כיון שהוא רואה שהחלק העליון הוא ללא פסולת .והובאו דבריו במלאכת
שלמה ובתפארת ישראל שם .ויש לעיין שאם כן יהיה אסור למכור חפץ שיש בו
מום ,אף אם מפרש את המום ,ובשו״ע סי׳ רכח סעיף ז מפורש שאין איסור אלא
אם כן אינו מודיע שיש מום .ויש שרוצים לחלק ,שאם המוכר מזכיר את המום
במפורש מותר ,והאיסור הוא רק אם אומר שבירר מלמעלה ואינו מפרש שיש
פסולת מלמטה ,שאז עלול הלקוח לטעות .ואם כן יוצא שאף במומים אחרים יש
צורך לפרש את המום היטב ולא להסתפק ברמזים.
 22בפירוש בית דוד (קורינאלדי) על המשנה שם חולק על החידוש של

בשלב שלא תהיה לו אי נוחות לחזור בו מלקנות .25כמו כן ,אסור למוכר
פירות לסדר את הפירות המקולקלים בתחתית הקופסא ואת היפים
מלמעלה ,כדי להציג בפני הקונה כאילו כל הקופסא מכילה פירות
יפים .לפי הרבה פוסקים אסור לעשות כן ,אם אי אפשר לקונה לראות
הפגם בלי בדיקה 24ולא ידוע לכל הציבור שכך נהוג.25
 .7אסור לבעל חנות לפרסם פרסום מטעה כדי לגרום לאנשים להיכנס
לחנותו ,אף שהלקוחות יעמדו על הטעות לפני הקניה.26

 .8יש איסור גניבת דעת לרמות אנשים ולהתחזות כאילו מקיים מצווה,
אף שלא יקבל מכך שום מתנה או הכרת הטוב .27אמנם ,אם הוא רוצה
התוספות יום טוב שיש איסור גס אם מגלה לקונים שבירר מלמעלה ,ומיישב
את הדיוק שהמוכר אינו אלא כגונב את העין ולא גונב ממש ,כיון שאינו משקר
ואומר שכל הסחורה נקייה ,אלא הוא מגלה חצי אמת ולא את כל האמת ,שהוא
מראה שמלמעלה נקי ומסתיר שמלמטה אינו נקי ,ומעשה זה אינו אלא 'כגונב'
ולא גונב ממש .גם בפירוש קול הרמ״ז על המשנה שם חולק על התוספות יום
טוב ומיישב את הדיוק ,שכיון שהקונה יכול לבדוק בקלות שהתחתון אינו נקי,
לכן אין המוכר מוגדר אלא ׳כגונב׳ .גם מהערוך השלחן בסי׳ רכח סעיף יג משמע
שחולק על התוספות יום טוב ,שכתב בבירור האיסור שלא לברור מלמעלה "דאין
אונאה גדולה מזו שהלוקח סובר שכולו הוברר" .ועיין גם בהערה הבאה שהובאו
עוד פוסקים החולקים על התוספות יום טוב.
 23בספר בן יהוידע (לבן איש חי) על הש״ס שם מיישב את הלשון 'כגונב׳ וז״ל:
"דאין זה גונב ממש ,דהן אמת דתחלה ראה הלוקח פני המגורה הגריסין נקיים מן
הפסולת ,מכל מקום בעת ששוקל לו הגריסין הוא לוקח מן התחתונות ,שנראין
הפסולת בהם ,ובידו שלא יקנה בעת שראה אותם בכף מאזנים שיש בהם פסולת,
ונמצא דסבר וקביל ומחל ,אך אמר כגונב מפני שבערמה זו משך את הלוקח
אצלו לקנות ,בחשבו שכל הגריסין נקיים הם ,ואחר שהניח הגריסין בכף מאזנים
לשקול בוש לחזור בו ,אחר שפסק הדמים ,ונמצא סבר וקביל מחמת הבושה ,ולכן
אמר כגונב בכ״ף הדמיון" .בספר דברות משה ב״מ סי׳ נד הערה עו מסביר גם כן
בדרך זו ,שהקונים ידעו בסופו של דבר שהסחורה אינה נקיה ,והאיסור הוא במה
שהמוכר מושך את הלקוחות אליו בערמה ,אולם לא כתב שהקונה יתבייש לחזור
בו ומשמע שאפילו אם הקונה לא יתבייש יש איסור.
 24במקרה שאפשר לראות את המום ללא בדיקה והמוכר עושה כן רק כדי
שהקונה לא יקוץ מהסחורה ,אין איסור ,ולפי כל הדעות שהובאו בהערות 21-23
אינו דומה לדין של המשנה שלא יבור על פי המגורה .בדומה לזה כתבנו בגליון
 44דין  5שמותר ליפות חפץ משומש העומד למכירה אם עדיין ניכר עליו שהוא
משומש.
 25הסמי׳ע בסי׳ רכח ס״ק טז כתב שמותר לשרות בשר במים כדי שיראה
שמן ,אם ידוע לציבור שכל הקצבים נוהגים כן ,דבריו הובאו בגליון  44הערה .18
אמנם ,בהערה  19הבאנו שבשו״ת דברי מלכיאל ח״ג סי׳ נד חולק על הסמ״ע,
אבל בעירוב מים ביין גם הוא מודה שאם כולם עושים כן מותר ,ודין פסולת
שמעורבת בפירות דומה לדין עירוב מים ביין .ועיין מה שכתבנו שם בהערה 18
שלהרבה פוסקים חייב להיות שידוע לכולם ולא די לנו במה שהסוחרים נוהגים
לעשות כן.
 26כן כתב בספר דברות משה ב״מ סי׳ נד הערה עו לפרש את המשנה שלא יבור.
וכן מסתבר ,שהרי הוא גורם ללקוחות לטרוח ולעשות פעולה שלא היה עושה
לולא ההטעיה ,ובפרט שבעלי עסקים משלמים הרבה כדי למשוך לקוחות להיכנס
לחנות ,כך שבעל החנות מרוויח כסף מההטעיה.
 27כן יש להוכיח מהגמ׳ במו״ק דף כו ע״ב "תנו רבנן היוצא בבגד קרוע לפני
המת הרי זה גוזל את המתים ואת החיים" ,ופירש רש״י "בבגד הקרוע קודם
לכן גוזל הכל שמרמה הכל שמראה להן שקורע על המת" .וממה שכתוב
שהוא גוזל את המתים מוכח שמדובר במת שהיה מחויב מן הדין לקרוע עליו,
ומרמה את החיים בכך שהוא מראה להם שכאילו קיים את המצווה .וכן כתב
הרמב״ם בהלכות אבל פ״ח ה״ו "וכל היוצא בבגד קרוע לפני מתים כלומר שהוא
(מראה כאילו) קרע עתה עליהן ,הרי זה גונב דעת הבריות וזלזל בכבוד החיים
והמתים" .בדומה לזה פסק בשו״ת הרמב״ם סי׳ רעג על רופא שרוצה לקפח
את פרנסתו של המוהל והולך ומקדים למול את התינוק ואומר לאביו לתת את
שכרו לצדקה ,וז״ל" :ועבר על אסורם ז״ל על גניבת דעת הבריות לפי שרצונו
הראשון של זה וכונתו להציק לאויבו ,ומטעה הוא את מי שאינו יודע (דברים
כהויתם) לחשוב שהוא מתכוון לעשות מצוה" .וכן מצינו בגמ׳ ב״מ דף סא ע״ב
״למה לי דכתב רחמנא ...יציאת מצרים גבי ציצית .....אמר הקדוש ברוך הוא:
אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור  -אני הוא
שעתיד ליפרע״״ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא" ,וביאר הגר״מ
פיינשטיין בספר דרש משה על התורה סוף פרשת שלח שמדובר בעני שאין לו
כסף כדי לקנות תכלת וכדי לרמות את הציבור שיחשבו שהוא מדקדק במצוות

»המשך בעמוד הבא

לקיים את המצווה אלא שהוא אנוס ,והוא מראה כאילו מקיים כדי
שלא להתבייש ,28או כדי שאחרים לא ילמדו ממנו לזלזל במצווה ,אינו
עובר על איסור גניבת דעת.2,
׳׳?•

?^l

 .9כמו כן ,אם אדם נשאל שאלה והוא מתבייש לגלות את האמת,
רשאי לגנוב דעת 30או לשקר במידת הצורך ,כדי להינצל מהבושה ,אם
לא יגרום בכך שום הפסד לאדם אחר“ .אמנם ,גם במקרה זה עדיף,
תכלת לובש קלא אילן בבגדו (ובזה מיושב קושיית המפרשים על הקשר של
תליית קלא אילן לדברים האחרים שנזכרו בגמ' שם שהוא מרמה אנשים וגורם
להם הפסד ,מה שאין כן בקלא אילן הוא מרמה רק את עצמו ,עיין מהרש״א
שם) .בדומה לזה כתבנו בגליון  44דין  1שיש סוברים שיש איסור גניבת דעת
אם מכבדים אדם בטעות ,עיין שם.
 28הרמ״א בשו״ע או״ח סי' יג סעיף ג פסק" :אם נפסק אחד מן הציציות
ומתבייש לישב בלא טלית דיוכל ללובשו ...מכח כבוד הבריות" ,עיקר חידוש
הרמ״א הוא שאין איסור לישב בטלית בלא ציצית ,אבל מדבריו ניתן ללמוד
שאין איסור גניבת דעת לרמות אנשים כאילו מקיים המצווה ,אם הוא מתבייש
לישב בלא טלית .טעם ההיתר נראה ,שאין איסור אלא אם אינו מעוניין להוציא
הוצאות לקיים המצווה והוא עושה פעולות שאנשים יחשבו שהוא מוציא
הוצאות (וכן בעני שעושה תכלת מקלא אילן ,הוא מעוניין שאנשים יחשבו
שהוא קונה תכלת על אף שהוא עני) ,אבל אם הוא מעוניין לקיים המצווה ,אלא
שנבצר ממנו ואינו רוצה שאנשים יטעו ויחשבו שהוא פורק ממנו עול המצווה,
בזה אין איסור כיון שאינו גונב דעתם ,שהרי הוא רוצה באמת לקיים המצווה.
 29בספר דרש משה שהובא לעיל הערה  27כתב שאם עני לובש קלא אילן כדי
שאחרים שאינם יודעים שהוא עני לא ילמדו ממנו להקל במצוות תכלת" ,אולי
לא יענש על כך" .וכן מסתבר ,שהרי אם אנשים ילמדו ממנו להקל במצוות ,הרי
הוא עובר על איסור חילול השם ,כמבואר ביומא דף פו ע״א ,ובפירוש הרמב״ן על
התורה דברים פרק כח פסוק כו כתב שהוא נכלל בארור אשר לא יקים .בקובץ
נתיבות הוראה כרך א עמוד ט מובאת תשובת הגר״י זילברשטיין שליט״א על
אדם שהפרשיות התפילין שלו נפסלו ולא היה לו כסף לקנות פרשיות אחרות,
וכן לא היה מוצא אדם שישאיל לו תפילין בזמן התפילה בבית הכנסת ,לכן היה
לובש תפילין שאולין ומתפלל בהן בביתו ,וכשהיה מגיע לבית הכנסת לשמוע
קדיש וקדושה היה לובש את הבתים של התפילין שלו ללא פרשיות .ופסק על
פי מה שכתב בספר דרש משה שאין בכך איסור ,כיון שאם לא יניח תפילין בבית
הכנסת עלול להיגרם מכך חילול השם ואיסור גניבת דעת נדחה מפני חילול
השם .אמנם לפי מה שכתבנו בהערה הקודמת ,אין בכך שום גניבת דעת ,כיון
שהוא באמת מניח תפילין ורק אינו רוצה שאנשים יטעו ויחשבו שאינו מניח.
 30בספר.פתחי חושן הלכות גניבה ואונאה פרק טו הערה לז כתב שאם מותר
לשקר מפני הבושה ,כל שכן שמותר לגנוב דעת מבלי להוציא שקר מפיו .והיינו
במקרה שאינו גורם לחבירו שום הפסד ,ואז כל האיסור לגנות דעת הוא מצד
שקר ,וכמו שכתב בספר שערי תשובה חלק ג אות קפד ,ואס הותר לשקר בפה,
כל שכן שמותר לגנוב דעת מבלי להוציא שקר מפיו ,ולכן עדיף לגנוב דעת מאשר
להוציא שקר מפיו.
 31כן פסק בספר חפץ חיים (לרבי חיים_פאלאג׳י) בסימן יט סעיף יז ,ומוכיח
כן מהרמב״ם בהלכות גזלה ואבדה פרק"יד הלכה יג שכתב באחד מן הדברים
שתלמיד חכם רשאי לשנות "היה עוסק במסכת נדה ואמר במקואות אני שונה
כדי שלא ישאלו אותו שאלות בענין נדה" ,ומבאר הלחם משנה שם "כלומר
כדי שלא יתבייש אם לא ידע להשיב" .הרמב״ם מפרש בדרך זו את הגט' בב״מ
דף כג ע״ב שמותר לתלמיד חכם לשנות בימסכתא' ,ואף שיש פירושים אחרים
בראשונים על גמ׳ זו ,מכל מקום לא מצינו שיחלקו על הדין של הרמב״ם .עוד
מביא הגר״ח פאלאג׳י ראיה שמותר לשקר מפני הבושה (וכן הביא בספר תתן
אמת ליעקב פרק ה אות צ בשם הגר״ח קנייבסקי שליט״א) מהגמ׳ בברכות דף
מג ע״ב "רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב איקא ,אייתו לקמייהו שמן
והדם ,שקל רב פפא בריך אהדס ברישא והדר בריף אשמן .אמר ליה לא סבר
לה מר הלכה כדברי המכריע ,אמר ליה ,הכי אמר רבא הלכה כבית הלל .ולא
היא ,לאשתמוטי נפשיה הוא דעבד" .ומפרש רש״י בד״ה ולא היא "לא אמר רבא
הלכתא כבית הלל ,אלא רב פפא אכסיף לפי שטעה ,והשמיט עצמו בכך" .ולפי
דברי רש״י יוצא שלא רק שמותר לגנוב דעת (עיין בגליון  44דין  1שיש איסור
גניבת דעת אם אדם מראה שהוא יודע שתי מסכתות בעוד שהוא יודע רק
אחת) מפני הבושה ,אלא מותר לשנות את ההלכה וללמד דין שאינו נכון .אבל
באמת קשה ללמוד היתר מדברי רש״י ,שהרי התוספות שם הוכיחו שלהרי״ף
היתה גירסא אחרת בגט' ,שהרי פסק להלכה כמו שאמר רב פפא בשם רבא
(ובחידושי הריטב׳ א שם כתב שאפשר שלא היתה להרי״ף גירסא אלא שהוא
מפרש את הגמ' באופן אחר) וכן יש עוד הרבה ראשונים שחלקו על רש״י,
וכן תמה בספר שדי חמד מערכת השין אות כה על הגר״ח פאלאג׳י שהרבה
מהמפרשים חולקים על רש״י .בנוסף לכך ,דעת מהר״י בירב בקונטרס הסמיכה

ככל האפשר ,לענות שאינו יודע .32לדוגמא :בעל תשובה שנשאל באיזו
ישיבה למד בצעירותו ,רשאי לשקר ולענות שלמד בישיבה רגילה (לא
של בעלי תשובה) כדי להינצל מהבושה .33כמו כן ,עני שאוסף כסף
עבור עצמו ,רשאי לנקוב בשם אדם בלתי מוכר ולומר שהוא אוסף
עבורו ,כיון שלא יקבל יותר בגלל זה .34אבל אסור לו לומר שהוא אוסף
עבור מוסד מסוים ,אפילו בהסכמת המוסד ,35כיון שייתכן שהתורם
יגדיל את תרומתו בגלל זה‘.3

שלפי רש״י רק באותו רגע השיב רב פפא כן ,אבל לאחר מכן אמר את האמת.
ואפילו לדעת הרלב״ח שם שרב פפא לא גילה אחר כך את האמת ,מכל מקום
לפי דעתו ,רש״י סובר שרב פפא עשה שלא כדין .וכן משמע כהבנת הרלב״ח
מרש״י במקום אחר שתלמיד חכם עלול לומר דין שאינו נכון כדי להינצל
מהבושה ,שכתב ביבמות דף עז ע״א על הגמרא "כל תלמיד חכם שמורה הלכה
ובא ,אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ,ואם לאו אין שומעין לו" וז״ל" :שבאת
הוראה לידו אמרה ושנאה לתלמידיו בבית המדרש בשם רבו שומעין לו בשעת
הוראה ,ואם לאו אין שומעין לו ,שמא מחמת מעשה הבא לידו אמרה" ובהמשך
בד״ה דהא שמואל ובית דינו קיים כתב רש״י "ומילתא דעבידא לגלויי הוא ולא
משקר בה" .והיינו שיתכן שתלמיד חכם יאמר דין שאינו נכון כיון שבטעות פסק
כן בהתחלה.
 32ש׳איני יודע׳ אינו שקר ממש ולכן עדיף לענות כן .וכן הביא בספר תתן אמת
ליעקב חלק ה סי׳ כו בשם הגרש״ז אוירבאך שאם אדם נשאל אם חבירו הולך
להתארס והחבר רוצה שהדבר יישאר בסוד ,מותר לומר 'איני יודע' ,ונכלל במה
שאמרו חז״ל בברכות דף ד ע״א "למד לשונך לומר איני יודע".
 33כן כתב בספר תתן אמת ליעקב פרק ה סי׳ צ בשם הגר״ח קנייבסקי שליט״א
על פי הראיה מרב פפא שהובאה בהערה  .31אמנם ,אף שראיה זו צ״ע וכמו
שכתבנו שם ,מכל מקום ניתן להוכיח מהרמב״ם לעניין תלמיד חכם שמשנה
במסכתא ,עיין שם בהערה  .31דוגמא נוספת הביא שם בסי' יז בשם הגרי״ש
אלישיב שליט״א שאם שואלים לבחור בגיל שידוכין אם היתה לו פגישה ,מותר
לו לשנות מן האמת.
 34כיון שאין מקום לחשוש שאנשים יתרמו יותר בגלל השקר ,ואינו עושה
כן אלא כדי להינצל מהבושה .ואף שמשקר מעצמו מבלי שישאל על כך ,מכל
מקום גם ברמב"ם שהובא בהערה  31שהוא המקור לדין זה משמע שמותר לשקר
מעצמו מבלי שישאל .בדומה לכך פסק בשו״ת אגרות משה או״ח ה״ד סי׳ קיח
שמותר לבחורה שזינתה הרבה לומר שנכשלה פעם אחת בלבד( ,אמנם ,יתכן
שהקיל רק משום שחשש שלא תוכל להשתדך).
 35אם המוסד אינו מסכים פשוט שאסור ,כיון שהוא מזיק בכך למוסד להקטין
להם את התרומות ,וכן כתב הפתחי חושן בספר פתחי חושן הלכות גניבה ואונאה
פרק טו הערה כב.
 36בשאלה זאת דנו כמה מפוסקי זמנינו .בשו״ת שבט הלוי ח״ב סי׳ קיט כותב
שאסור לנצרך שאוסף כסף לצרכי מחייתו לומר לתורמים שהוא אוסף עבור
הכנסת כלה ,רק במקרה שעל פי דין הוא יכול לכוף אותם בכוח לתרום (כגון
שהתורמים אינם נותנים כפי השיעור שהם מחויבים לתת ,ועיין בספר צדקה
ומשפט פ״ז הערה ה* ,ואי״ה נאריך בזה בגליון הבא) ,שאז מותר לו גם לגנוב
דעתם .וכן כתב בשו״ת מנחת שלמה ח״ב סי׳ צז שאסור לגנוב דעת התורמים
ולומר שמחרימים למטרה אחרת ,וכן כתב בספר פתחי חושן שם פרק טו הערה
כב .אמנם ,פוסקים אלו לא כתבו שהאיסור קיים גם אם המתרים מתבייש
לומר שהוא אוסף לעצמו ,מכל מקום ,לפי טעם האיסור שהוא מוציא מהם כסף
בערמה ,אין להקל גם אם מתבייש ,וכן כתבו הגר״י זילברשטיין שליט״א בספר
אורח צדקה בתשובות סי׳ ז ובספר צדקה ומשפט פ״ז הערה ה* .ועיין בספר
פתחי חושן שם פרק ט הערה כו שהמרמה את התורמים עובר אף על איסור
גזל .בירושלמי סוף פאה מובא שרבי זכריה (שלא היה עני) היה מציג את עצמו
כעני ואוסף כסף ומחלקו לאחרים .אולם במעשה זה לא היה איסור גניבת דעת,
שהרי אסף בשביל עני וחלק את הכסף לעניים ,ולא קיבל יותר ממה שהעניים
היו יכולים לאסוף בעצמם ,אלא אדרבא מבואר שם שריננו אחריו שאוסף
צדקה אף שאין לו צורך וממילא מסתבר שאלו שהכירו אותו נתנו לו פחות,
יוצא שרק חסך בושה מהעניים .כתב בספר חסידים סי׳ שיח שתלמיד חכם
אחד אסף כסף עבור עצמו וחילק אותו לצדיקים עניים אחרים לאחר שראה
שהציבור לא היו נותנים להם ,רק לו .גם במעשה זה לא היה איסור גניבת דעת,
כיון שהיה מצב של פיקוח נפש ,וכמו שמשמע מהלשון שאמר "כדי שאחיה את
העניים" ,וכן כתב בפירוש ברית עולם שם .עוד יתכן ,שהעניים היו גם כן תלמידי
חכמים ,רק שהציבור לא הכיר בהם ,כך שלא הוציא מהם בניגוד לרצונם במה
שרימה אותם.
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הרב עובדיה יוסף שליט״א
חבר כולל חו״מ "אוהל יוסף"

מסלק מזיקים מדירתו וגורם שהם יגיעו לדירת השכן
שאלה :קיימים כיום מכשירים המפיצים ריח או משמיעים רעש מסוים ,ובכך גורמים לסילוק היתושים מאיזורם .ויש לדון האם יכול ראובן למנוע משכנו
שמעון להניח מכשיר כזה בביתו ,בטענה שהנחת המכשיר גורמת שכל היתושים מאיזור ביתו של שמעון באים לביתו של ראובן.
תשובה :נראה שאינו יכול למנוע ,ורשאי שמעון להניח את המכשיר בביתו לסלק את המזיקים שבביתו ,וכל שכן אם הם רק עומדים להגיע לשם.

מקורות ונימוקים:
בגמרא (ב״ב דף כו ע״א) מבואר שאסור לאדם לגדל אילן סמוך לעצי גפנים
של חבירו ,כיון שהציפורים שבאים לשבת על האילן גורמות נזק לגפנים.
וכמעשה המובא בגמרא "רבא בר רב חנן הוו ליה הנהו דיקלי אמיצרא
דפרריסא דרב יוסף ,הוו אתו צפורי יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי
ליה; אמר ליה ,זיל קוץ״ .ודברי הגמרא אלו הובאו להלכה בהגהת הרמ״א
(שו״ע סימן קנה סעיף כ״ה) וזה לשונו "ויש אומרים דבין גפנים לאילנות
בעינן להרחיק כפי אומד הדעת שלא יפריחו העופות מן האילנות אל
הגפנים בשיטה אחת (טור)".

מחלוקת הפוסקים בדין נטיעת דקל סמוך לגפנים
הפוסקים נחלקו האם חיוב ההרחקה הוא רק במקום שנוטע אילן ממש
סמוך לגפן של חבירו ,או אפילו במקום שנוטע סמוך לגפן גרעין שעתיד
לצמוח לאילן .הרמ״א כתב "אבל נוטע גרעין והאילן ממילא גדל אין צריך
להרחיק" .מאידך הסמ״ע (ס״ק נט) כתב "בבית יוסף (סעיף ל״ה) כתוב,
דלהרא״ש שכתב הטעם דמחשב גירי דיליה משום דבשעה שהם עומדים
על האילן מפריחן משם ויושבין על הגפן ,לפי״ז אין חילוק ,דגם בנוטע
גרעין צריך להרחיק".
וביאור מחלוקתם הוא בשאלה מה הוא ה׳גירי דיליה׳ בנזק זה ,הרמ״א
לומד שעצם מעשה נטיעת אילן שיכולים לבוא עליו ציפורים הוא הגירי
דיליה ,ולכן בנטיעת גרעין שהנזק נגרם רק לאחר זמן ,כשהאילן גדל ,אין
זה נחשב בשעת הנטיעה כגירי דיליה .וכן דעת התום׳ (כו .ד״ח אבל).
מאידך הסמ״ע פוסק כשיטת הרא״ש (סימן כח) שלומד שמעשה הפרחת
הציפורים מהעץ לאחר שכבר הגיעו והתיישבו על העץ הוא הגירי דיליה,
וממילא אין כל נפק״מ מה נוטע גרעין או עץ כמו שהוא ,אלא עצם זה
שבשעה שיבואו הציפורים לאחר שהאילן גדל מפריחם מהאילן והולכים
ויושבים על הגפן הוי מזיק ,ולכן אין לנטוע אפילו גרעין.
ומחלוקת בהגדרה זו מצאנו בדברי הראשונים בביאור המעשה המובא
בגמרא בבא בתרא דף כג ע״א "רב יוסף הוה ליה הנהו תאלי דהוו אתו
אומני ויתבי תותייהו ,ואתו עורבי  -אכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי
תמרי ,אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא" .דטענת ר׳ יוסף היא
שמחמת שמקיזים רם סמוך לחצירו ,מגיעים העורבים למצוץ את הדם
שנוזל על הרצפה וכשהדם בפיהם מתיישבים על העצים ומזיקים את
התמרים .וגם במעשה זה נחלקו הראשונים האם ישיבת האומנים להקיז
דם הוא מעשה הגירי ,או שרק הפרחת העורבים בשעה שמגיעים נחשבת
לגירי .בתוס' (דף כו .ד״ח זיקא) משמע שישיבת מקיזי הדם הגורמת
לעורבים לבוא נחשב כגירי דיליה .אבל הרשב״א ושאר ראשונים (כג).
כתבו שמעשה הפרחת העורבים על ידי האומנים זהו גירי דיליה.
וביאור המחלוקת בשאלה זו היא ,דהנה לענין מה שפירשו התוס׳
שבמעשה דגפן ואילן ,זהו גירי דיליה מחמת שנטע את האילן ,נראה
בפשטות דהרא״ש מיאן לפרש כן ,מכיון דעכ״פ הצפורים אינם מגיעים
לשם מיד באותו הזמן .אבל לדעת התוס' צריך לידחק ולפרש שבאותה
שעה שנוטע את האילן מיד באים הצפורים .וכמו שכתב בספר הישר (חי׳
ס״ס תרטז) .וכשם שמצאנו בגמ׳ ב״ב דף כב ע״ב שמרחיקים את הסולם
מהכותל כיון דחיישינן שברגע הנחת הסולם על הכותל תעלה עליו הנמיה
ותזיק לשובך .ע״ש .וכ״כ בספר שבילי דוד (סי׳ קנה סק״ח) .ועוד אפשר
לבאר בדעת התום׳ כמ״ש החזו״א (ב״ב סי׳ יד סק״ה) שטבע הציפורים
לקנן באילנות הגבוהים ,ובזה שמסמיך את האילנות הגבוהים לגפנים

מרגילם לגפנים ולזרעים ,וא״כ הנטיעה עצמה היא גירי דיליה דהנזק הוא
עצם הימצאות האילנות גבוהים .משא״כ לגבי נמיה שהסולם אינו גורם
לה שתבוא ,לכן יש להחמיר דוקא אם באותה שעה שמעמידו הנמיה

תעלה עליו .וכ״כ עוד החזו״א (ב״ב סי׳ י׳ סק״א) לענין אומניך שהדם גורם
לעורבים לבא ,ולכן עצם הגעת האומנים נחשב כגירי דיליה .ע״ש.

הפרחת הצפודים מחצירו כדי להציל את ממונו
והנה לענין מה שתוס׳ לא פירשו כשאר הראשונים שזהו גירי דיליה במה
שמפריח את העורבים והצפורים ,כתב בהגהות דרישה על הטור (סי׳ קנה
סל״ה) לבאר את שיטת התוס׳ שהנטיעה היא הגירי ולא ההפרחה של
העורבים והציפורים ,שכיון שההפרחה בשעה שהם כבר נמצאים היא על
מנת להציל את אילנו וחצירו בכה״ג אין איסור ,אף שעל ידי כך יגרם נזק
לחברו ,ע״כ .וביאור דבריו ,דאע״ג שבכל הרחקות נזיקין בין שכנים ,אין
כונתו להזיק ,אלא רק להשתמש ברשותו ,מכל מקום אסור לעשות כן
לכתחילה ,כיון שהוא יכול לעשות שימוש זה במקום אחר .משא״כ בנדון
דידן של הפרחת העורבים והציפורים שרוצה להציל את ממונו מהיזק
שעומד לבא עליו ,בזה י״ל דכיון שמכוון לטובת עצמו שרי לכתחילה.

בענין אם מותר לגרום נזק לחבירו בכדי להציל את עצמו
ונראה שיסוד דברי הדרישה הם מדברי הירושלמי המובאים בנמוק״י (ב״ב
ה ):וז״ל "שדא מלכא דמי כלילא נתחייבו כולם ליתן ,ולאו כל כמינייהו
דליערקו ,והכי איתא בירושלמי (ב״ק פ״ג ה״א) ראה אמת המים שוטפת
ובאת לתוך שדהו עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו ,רשאי לסתום גדר
שדהו שלא יכנסו שם ,אע״פ שנכנסין לשדה חברו ,אבל אם נכנסו המים
לתוך שדהו אינו רשאי לפנותם למקום אחר ,אלמא כיון שמוטל הנזק
על זה לאו כל כמיניה לסלקו מעליו ולהטילו על חברו .וגרסינן תו התם
אהין אכסנו פרכא וכו' ,דאחר שבאו והוטל המס בשבילם אסור ,כיון
שכבר נתחייב ,כשפוטר עצמו ממנו ,הרי הוא כאילו גוזלו מהם" .עכ״ל.
ומבואר בדברי הירושלמי הללו שמותר לכתחילה לגרום נזק לחברו ,כיון
שעושה כן להצלת עצמו .וכך פסק הרמ״א (סי׳ שפח ס״ב) שקודם שבא
אליו הנזק מותר לו להציל את עצמו ,אע״פ שעל ידי זה יבוא הנזק לאחר.
ובפשטות טעם ההיתר הוא כיון שאינו מכניס את המים לחצר חברו ,אלא
המים הולכים מעצמם מחמת שסתם את גדר שדהו ,וה״נ ס״ל לדרישה
בדעת התום׳ שלהפריח ציפורים שכבר נמצאות על האילן כיון שהוא רק
מפריחם והם הולכים מעצמם הוו גרמא בעלמא ושרי.
אמנם אין משם הכרח לדברי הדרישה ,דאפשר לחלק בפשיטות בין
הנידונים ,שהרי לגבי אמת המים אינו עושה מעשה במים כלל אלא רק
סותם את הגדר של חצירו ,והמים מעצמם זורמים לחצר חברו ,ולכן אין
זה אפילו גרמא בנזיקין ,ומשום כך שרי לכתחילה .משא׳׳כ בהפרחת
הציפורים שע״י מעשיו הם פורחים ה״ל כשאר גרמא בנזקין שאסור
לכתחלה.1
 1ו בדברי הדרישה יש לבאר פסק הרמב״ם (פ״ז מחובל ה״ח) ׳הזורק כלי של
חבירו מראש הגג על גבי כרים וכסתות של בעל הכלי וקדם בעל הכלי והסיר הכרים
הזורק חייב שזריקתו היא הגורם הראשון לשבירת הכלי .ואס קדם אחר וסלקן
שניהן חייבין הזורק והמסלק ששניהם גרמו לאבד ממונו של זה׳ .והיינו שיש חילוק
בין אופן שבעל הכרים סילק את הכרים ,שפטור הזורק ,לבין אופן שאדם אחר
סילקם ,שחייב גם הזורק .ובאור שמח (שם) כתב דהיינו דווקא באופן שהסילוק
היה מחמת שהוא ירא שמא הכרים שלו יינזקו .ע״ש .ומבואר כסברת הדרישה
דאע"ג שהוא גורם נזק לחברו ,מ״מ כיון שעדיין לא הגיע אליו הנזק ,הוא רשאי
לסלק את הנזק מעליו אף שמחמת כן יהיה נזק לחברו.
אך יש לדחות דבב״ח (סי׳ שפו ס״ד) מבואר דטעם הפטור הוא כיון שהוא הבעלים
של הכרים יש לו רשות ליטלם כל שעה שירצה .ע״ש .מבואר דאפילו שאינו עושה
כן כדי להציל את ממונו מותר לו ליקח את הכרים דכיון שהכדים שלו אינו מוכרח
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ואם נכונים הדברים שיסוד דברי הדרישה הוא מדברי הירושלמי ,נמצא
שכל ההיתר של הדרישה להפריח ציפורים לחצר חברו כדי למנוע בכך
נזק מחצירו ,זה רק באופן שהציפורים עדיין לא הגיעו והזיקו לאילנו והוא
מפריחם כדי שלא יזיקו ,דזה דומה לאמת המים שעוד לא נכנסה לחצר.
אבל באופן שהציפורים כבר יושבים ומזיקים את אילנו ,הוי כאמת המים
שבתוך חצירו שאסור לפנותה לחצר חברו א״כ לא יוכל גם להפריח את
הציפורים .והיינו טעמא כיון שאם כבר בא עליו הנזק ,שוב אינו חשוב
כ״מציל" את עצמו ,כיון שהוא כבר בגדר ניזוק ,ונסתחפה שדהו ,אלא הוא
נחשב כ״מזיק" לחבירו בדרך גרמא ,שזהו אסור לכתחלה .אבל צ״ע שאין
כן פשטות דבריו.

לו כדרך שעשיתי בתוך שלי כך עשה בתוך שלך׳ .וכתב בצפנת פענח (על
הירושלמי) דמיירי באופן שהמים לא נכנסו לתוך שדהו לגמרי ,אלא רק
עד אמצעיתו ,ולכן נחשב כמציל את עצמו מהנזק שעומד להגיע אליו .הרי
שטעם ההיתר הוא כיון שעדיין לא הגיע הנזק לכל שדהו .אך בשיירי מנחה
(על התוספתא) כתב דאע״ג שהמים נכנסו לתוך שדהו ,מ״מ שרי לגדור
בפניהם ,כיון שאינו עושה מעשה בגוף המים להשליכם על חבירו .ע״ש.
ואפילו שאין כאן מחלוקת לדינא ,מ״מ הם נחלקו בטעם ההיתר ,ונראה
שהשיירי מנחה אזיל בשיטת הערוה״ש והאמרי בינה הנ״ל ,שכל האיסור
בירושלמי היינו דוקא בעושה מעשה בידים .אך הצפנת פענח אזיל בשיטת
הדמשק אליעזר שכל האיסור הוא דוקא אם נכנס לחצירו דאז אסור אף
בגרמא ,ורק כשלא נכנס לחצירו שרי.

אמנם הדברים תלויים במחלוקת האחרונים ,דהנה בערוך השלחן (סי,
שפח סי״ג) מבאר את דברי הירושלמי שאם נכנסו המים לחצרו אסור
לפנותם לחצר חברו ,כיון שמעשה העברת המים מחצירו לחצר חברו אינו
גרמא אלא מעשה מזיק בידים ממש .וז״ל ׳אבל כשכבר בא הנזק ומפנהו

סילוק הנזק מעליו באופן שחבירו יכול לסלקו גם כן
והנה בחזון יחזקאל (שם) כתב לדקדק מלשון התוספתא שכל ההיתר הוא
רק מחמת שאומר "כדרך שעשיתי בתוך שלי כך עשה בתוך שלך" ,ולא די
בהיתר של מציל ממונו ,ואילו מהירושלמי נראה דלא בעינן להך טעמא
כלל וסגי במה שמציל ממונו .וי״ל דהירושלמי מיידי לענין איסור גרמא
בנזקין ,וע״ז אמרינן שאם עושה כן להציל את עצמו ,אינו בכלל איסורא
דנזקין ,ואף שחבירו אינו יכול להציל את עצמו .אבל בתוספתא מיידי
לענין דיני הרחקת נזיקין ,שהוא גורם לחברו נזק בגידי דיליה ,דומיא דלא
יטע אילן סמוך לבורו של חברו ,ובזה אין די בכך שאינו מזיקו בידים ,אלא
בעינן גם לטעם שהוא יכול לומר כדרך שעשיתי בתוך שלי כך תעשה בתוך
שלך .וכ״כ בחסדי דוד (שם) דאע״ג דהוי גירי דיליה ,מ״מ כיון שחבירו יכול
לעשות גדר כמותו אינו יכול לעכב עליו .ונראה דכוונתם שאין זה נחשב
כשאר נזקי שכנים דקיי״ל שעל המזיק להרחיק את עצמו ,דהכא שאני
כיון שהוא בא להציל את ממונו ,וגם חבירו יכול לעשות כן[ .ויתכן שבזה
מיושב ד׳ הירושלמי ,דמיירי באופן שחבירו אינו יכול לגדור ולהציל את
עצמו ,ולכן אסור לו לסלק מעצמו את הנזק ולהעבירו לחבית].

מחלוקת האחרונים בהבנת טעם הירושלמי

למקום אחר הלא עושה בידים נזק לאחר׳ .וכן כתב האמרי בינה (או״ח
סי' יג סק״ה).
ולפי הבנה זו הקשה האמרי בינה על דברי המג״א (או״ח סי׳ קנו) שאסור
לאדם לברוח מפני ספק סכנת נפשות ,באופן שמחמת בריחתו יהרגו
את חברו .וקשה מאי שנא מהירושלמי הנ״ל שמבואר דיכול להציל את
עצמו אפילו כשגורם נזק לחברו .ומשום שאינו עושה מעשה בידים אלא
רק בורח מהרוצחים והם מעצמם הורגים את חברו ,וכל האיסור אליבא
דהירושלמי הוא רק מחמת שעושה מעשה בידים.
אמנם בשו״ת דמשק אליעזר (פרלמוטר בהגה להקדמה) כתב להוכיח
מדברי הירושלמי שאף בגרמא אסור לסלק את המים מחצירו לחצר
חברו ולא רק בידים ממש .דהרי במקום שעדיין לא הגיעו המים כל מה
שעושה זה רק גרמא דסותם את פתח חצירו וגורם למים שיזרמו לחצר
חברו וזה התיר הירושלמי .ולאחר מכן הוסיף הירושלמי שאם כבר הגיעו
המים אסור ,ולא כתב שאסור לעשות מעשה בידים ,וע״כ שכל החילוק
בין המקרים הוא רק אם הגיעו כבר המים או לא ,אבל לא חילק בין מעשה
בידים לגרמא .וכן הוכיח מהנמוק״י (ה ):שלמד מהירושלמי שאם הטילו
מם על העיר אסור לברוח ,כיון שבכך מי שנשאר יהיה צריך לשלם את
המס ,ומכיון שכבר נתחייב ,כשפוטר עצמו ממנו הרי הוא כאילו גוזלו מהם.
ושם גם אינו מעשה מעשה בידים אלא רק בורח מהעיר ,ובכל אופן דימה
זאת הנמוק״י לדברי הירושלמי ,וע״כ שאין החילוק אם עושה מעשה בגוף
המזיק או לא ,אלא אם כבר הגיע הנזק או לא.
וכן נראה מהש״ך (סי׳ קסג ס״ק יח) שאסור להציל עצמו בממון חברו
אף שאינו עושה מעשה בידים ,ז־כ׳ בשם מהריב״ל (ח״ב סי׳ מ׳) שאסור
להשתדל אצל המלך שיבטל גזירה שהטיל על אדם מסויים ,באופן שהדבר
ברור שבכך הגזירה תוטל על אחרים .2אף שבעצם אינו עושה שום מעשה
בידים אלא רק מדבר אצל המלך בכל אופן כיון שכבר הגזירה היא על אותו
אדם אין להצילו על ידי שיזיק את חברו.
ובנידון זה שדנו הפוסקים בביאור כוונת הירושלמי ,מצאנו שנחלקו
הצפנת פענח והשיירי מנחה בדעת התוספתא ,דהנה בתוספתא (ב״ב פ״ב
ה״ו) אמרינן ׳היה נהר "עובר בתוך שדהו" ועמד וגדרו ,והעבירו בתוך שדה
חברו ,אין יכול למחות בידו ולומר לו אתה הבאת עלי את התקלה ,שאומר
להגן על נכסי חברו שלא ינזקו ,ואפילו שזה נחשב כגרמא .משא״כ בנידון דידן
שהוא מפריח את המזיקים לרשות חברו ,ה״ל גרמא בנזיקין ,ויש לומר שאסור
לעשות כן לכתחילה אפילו כשרוצה להציל את עצמו.
ועוד שמעתי לחלק דשאני נדון הרמב״ם שע״י שנוטל את הכרים אינו גורם הפסד
לחברו ,כיון שהזורק יתחייב לשלם ע״ז ממנפ״ש ,משא״כ באופן שע״י מעשיו גורם
לחברו נזק גמור ,בזה יתכן לומר דלא כהדרישה .ונפק"בו דלפ״ז אם הכלי נפל מאליו
על הכרים שלו ,יהיה לו איסור לקחתן ,כיון שגורם נזק לחבירו .וצריך עיון בד״ז.
 2וכתב בכסף הקדשים (שם) דאשמועי׳ שאפילו במקום סכנת נפשות אסור לו
לעשות כן .ומהירושלמי שמעי׳ רק לענין נזקי ממון .ובזה מיושב קו׳ הנוב״י (מה״ת
יו״ד סי׳ עד) ע״ד הש״ך למה כתב ד״ז בשם המהריב״ל ,והרי מבואר כן בירושלמי
הנ״ל .אמנם ביד אברהם (יו״ד סי׳ קנז סי׳א) כתב דהמהריב״ל מיירי רק על אחרים,
אבל לאדם עצמו ,מותר להשתדל בכך ,כיון דחייך קודמים .ע״ש .ולפ״ז יש לדון
ג״כ במ״ש המג״א הנ״ל לאסור לברוח מחמת סכנת נפשות ,כשגורם סכנה לחבירו.
ואכ״מ.

מתי מותר לסלק את הציפורים והעורבים אף שיזיקו את חבירו
ומעתה יש לומר שבמקום שנמצאים ציפורים על העצים או עורבים
במקום הקזת הדם ,לפי דברי הערוך השלחן והאמת בינה מותר להפריחם
בכל אופן ,כיון שאינו עושה מעשה בידים בגוף המזיק ,אלא רק מסלקם
מרשותו והם מגיעים לשם מדעת עצמם ,ואין זה אלא כגרמא בעלמא,
וכמבואר בגמרא ,וממילא מותר להציל את עצמו אפילו שנגרם לחבית
נזק .אבל לפי דברי המהריב״ל והדמשק אליעזר אסור להפריחם ,כיון
שכבר נמצאים ומזיקים ,ובאופן כזה שהנזק כבר הגיע אליו אסור להציל
את עצמו אף ע״י גרמא ,אם נגרם בכך נזק לחבית.

מסקנת הדין לגבי סילוק יתושים מביתו
והנה יש לומר שגם השאלה שפתחנו בה באדם שמפעיל מכשיר לסלק את
המזיקים מביתו ,וע״י כך הם הולכים לבית חברו מחמת שאין להם מקום
אחר לילך אליו ,תהיה תלויה בשיטות אלו .דלפי מה שביאר הרשב״א
שהחיוב להרחיק אילנות מהגפנים הוא משום דמעשה הפרחת הציפורים
לגפנים נחשב כגירי דיליה ואסור ,א״כ ה״נ חשיב כגירי דיליה שמיד בזמן
הפעלת המכשיר גורם למזיקים לילך מביתו לבית שכינו ,באופן שיש כמות
גדולה של מזיקים שרק ע״י הפעלת המכשיר הם מגיעים לבית חברו ,ולכן
אסור להפעיל את המכשיר.
משא״כ לפי דברי התוס׳ שחיוב הרחקת האילנות הוא דהעמדת האילנות
גורמת לציפורים לילך לגפנים ,זה לא שייך בנידון דידן ,שהרי המכשיר
אינו מביא את המזיקים הללו ,אלא הם באים לשם בלאו הכי .ולהדליק
את המכשיר במצב הקיים שרי ,כשם ששרי לתוס׳ להפריח את הציפורים
שנמצאים כבר על האילן ,וכפי שביאר הדרישה שרשאי להציל ממונו
מההיזק .אבל אם נאמר שכל דברי הדרישה הם רק כפי שמבואר בירושלמי
במקום שעדיין לא הגיע הנזק ,כי אם הגיע כבר הנזק אסור לו להציל את
עצמו מההיזק ולגרום לחבירו לינזק ,א״כ יש להחמיר בנ״ד.
אכן זהו תלוי במחלוקת האחרונים הנ״ל בביאור דברי הירושלמי ,דלפי מה
שנראה מהדמשק אליעזר ומהריב״ל שבכל אופן שהמזיק אצלו אסור לו
להעבירו לחבירו אף בגרמא ,א״כ גם במקרה דנן יהא אסור .אבל לפמ״ש
הערוה״ש והאמר״ב ,שהירושלמי אסר דוקא כשעושה מעשה בידים בגוף
המים ,דבכך נפיק מכלל גרמא .א״כ אפשר לומר שבנידון דידן שאינו עושה
מעשה בידים בגוף המזיק ,אף על פי דהוו גירי דיליה ,מ״מ הרי זה גרמא
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הרב שלמה זעפרני שליט״א
דומ״ץ וראש כולל "כתר תורה"

דייר בקומת קרקע מהו לחייבו בתשלום שימוש המעלית
עיקרי הדברים נאמרו ביום עיון לענייני ועד בית-ניסן תשע״ב

דין כפיית בני החצר לבצע צרכי החצר וצרכי הנכם המשותף
דין השתתפות כשאין השותף דר ברירה
בזמן שמשכיר או משאיל דירתו לאחרים או כשעוזב לתקופה קצרה
עזיבה לתקופה קצרה
מסקנא דדינא
דין כפיית בני החצר לבצע צרכי החצר וצרכי הנכם המשותף

בזמן שמשכיר או משאיל דירתו לאחרים או כשעוזב לתקופה קצרה

נפסק להלכה בשו״ע (סימן קסא ס״א) ע״פ הגם׳ ב״ב (ז ):דבני החצר
כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר .וכתב הרמב״ם (פ״ה שכנים
ה״א) וכן כל הדברים שהחצר צריכה להם צורך גדול ,או דברים שנהגו בני
המדינה לעשותם ,אבל שאר הדברים כגון ציור וכיור וכיוצא בו אינו כופהו,
וכן הוא בשו״ע שם.
והנה בימינו נהגו בני המדינה בסיוד וכיור חדר מדרגות ,ועפ״ז חל דין
הרמב״ם והשו״ע דכופין גם על זה ע״פ המנהג.
עפ״ז ה״ה בכל הצרכים הנהוגים והמקובלים שהם צרכי החצר והנכס
המשותף כופין זה את זה .ואפילו אחד מהשותפים יכול לכפות את הרוב
בדברים הנהוגים והמקובלים .וכלשון הרמב״ם (פ״ה שכנים ה״א) והרמ״א
(סימן קסג ס״א) דאפילו מיעוט כופין את המרובין.
כתב מרן בשו״ע (סימן קסא ס״א) אם אחד מבני החצר אינו רוצה ליתן
בתיקון הצריך ואינו רוצה להשכיר ביתו שבחצר ,יתקנו הם וישכירו ביתו,
ויקחו השכירות עד שיפרעו מחלקו המגיע לו .ע״כ .דהיינו שמשלמים
ומקזזים מדמי השכירות את דמי התיקון.
כתב הגר״א (סימן קסא סק״ט) על דברי הרמ״א שם דהשותפים בענייני
שותפותם הרי הם כבית דין הגדול ואפילו בלא קנין ,והרי הם כבני העיר
שבסמכותם להסיע על קיצתן .וע״כ ע״פ האמור שם בדברים שאינם
יכולים להשוות ביניהם אם לעשותן אם לאו ,ואולם הם מדברים שעושים
אותם ע״פ החלטת הרוב ,הרי שבאסיפת דיירים יכולה להתקבל החלטה
המכרעת והמחייבת ע״פ הרוב ,כגון אימתי לבצע שיפוץ בחדר מדרגות
בצביעה ובסיור ,ובכל הדברים המקובלים .וע״ע מה שהארכתי בזה בס״ד
בספרי שמרו משפט (ח״א סימן יח).

מיהו כתב הפרישה (סימן קסא סק״ג) ונראה דמיירי דגם כן לא דר בה
אחר מכוחו ,דאי דר בה אחר מכוחו מה לי הוא מה לי אחר ,וחייב בכל.
ואיירי כאן במי שאינו דר בו וגם לא השכיר לאחרים אבל רוצה ליתן
השייך עליו מן הדין ,וקמ״ל דנפטר בנתינה לצורך נגר ,עכ״ל .מבואר
יוצא מהפרישה הנ״ל דכל מה שנפטר השותף מהוצאות הבית שער זהו
דוקא כשאין אחר דר במקום מכוחו אבל אם העמיד אחר תחתיו מחוייב
המשכיר השותף לשאת בהוצאות ,דמה לי הוא מה לי אחר .וכ״כ המאירי
ב״ב (ז ):דאם אינו דר בחצר מה שפטור משאר דברים [כגון בית שער] זהו
דוקא כשאין דר לא הוא ולא אחר במקומו ,לא בשאלה ולא בשכירות הא
אם גר אחר במקומו מחוייב גם בהוצאות שאר דברים.
ולפ״ז ה״ה בכל שאר הוצאות השוטפות אם אחר דר במקומו יהיה מחוייב
המשכיר או המשאיל לשאת בהוצאות אלו דמה לי הוא מה לי אחר הבא
מכוחו .אלא שלכאורה היה מקום לחלק בין בית שער שהוא מבנה בחצר
לבין הוצאות שוטפות של נקיון וחשמל שהם תחזוקת שימוש בלבד,
וכ״כ לחלק בזה בספר עמק המשפט (סימן מו).
ואולם נראה יותר שלא חילקו בזה המאירי והפרישה ,אלא כתבו בסתמא
דגם בהוצאות אחרות שפטור הדייר כשלא דר בחצר ,מ״מ כשאחר דר
מכוחו בין בשכירות ובין בשאלה ,מה לי הוא מה לי אחר ,וכשם שכשהדייר
עצמו הדר בבנין מחוייב בכל ההוצאות ,כולל הוצאות השוטפות ,כך ג״כ
כשמעמיד אחר לדור מכוחו ,ואותו אחר המשתמש בנכס המשותף ונהנה
ממנו מחייב את זה שהשכינו שם לשלם את דמי השימוש הללו לועד
הבית ,כולל נקיון וחשמל והוצאות שוטפות אחרות .וזהו גדר השותפות
לחייב את המשתמש עצמו או כשמעמיד אחר הבא מכוחו .וע״כ כל שיש
לו ענין בשימוש בנכס המשותף או הוא או כשמעמיד אחר שבא מכחו
חובת השותף לשאת בהוצאות השותפות .ואולם כיון שהשוכר או השואל
הוא זה שנהנה ישירות מהוצאות אלו הרי שבודאי זכותו של המשכיר או
המשאיל לחייבו בהם כחובת הדר ,אך עכ״ז כלפי ועד הבית מוטלת עליו
חובה לשלם על שימושם גס אם אין הדייר השוכר משלם לו את דמי
השכירות ,כיון שסוף סוף מכוחו העמיד גברא בחריקיה להשתמש בנכם
המשותף ,א״כ חובתו מדין השותפים דהמשתמש או מעמיד אחר הבא
מכוחו להשתמש ,חובתו הישירה לועד הבית לדאוג ולשלם או הוא או בא
כוחו וזה דלא כעמק המשפט הנ״ל.

דין השתתפות כשאין השותף דר בדירה
איתא בתוספתא (ב״מ פי״א ה״ט) ונפסק ברמב״ם (שם ה״ב) ובשו״ע
(סימן קסא ס״ב) דמי שיש לו בית בחצר ואינו דר עמהם חייב לעשות
עמהם דלת ,נגר (בריח) ומנעול ,אבל לא שאר דברים.
וכתב הנתיה״מ (סק״ג) בשם הב״י דהכוונה בשאר דברים היא לעשות בית
שער .וביאר שם הנתיה״מ דטעם החילוק הוא לפי שבית שער הוא מטעם
היזק ראיה כמבואר בגטי ב״ב (ב ,):וכשאינו דר ומשתמש שם ליכא היזק
ראיה ,אבל נגר ומנעול שהם שמירת הבתים מפני הגנבים והמזיקים
חייב לתת לזה אף שאינו דר שם .ע״כ .מבואר יוצא דחובת השתתפות
בהוצאות מיוסדת על מידת ההנאה והתועלת שיש לשותף בדבר ,וע״כ
לענין שמירת גוף הנכס שהוא נהנה מהדבר גם כשאינו במקום ,הרי הוא
מחוייב לשלם על דמי ההשקעה בדלת ומנעול וכד' ,אבל ביחס לבית שער
המיועד להגן לא על גוף הנכס אלא על שימוש השותפים הרי שכשאינו דר
במקום אינו נהנה מהדבר וע״כ אינו מחוייב לשאת בדמי הוצאותיו .וכ״כ
ביד רמ״ה (ב״ב פ״א סימן עו) דבני מבוי שאינם דרים בעיר אינם צריכים
ליתן בהוצאות לחי וקורה כיון דלא דיירי בהדייהו .וכ״כ בשו״ת שיבת ציון
הוב״ד בפת״ש (סימן קסג סק״ב) דיחידים שקנו עשרה מקומות בבית
הכנסת ועתה אינם מתפללים שם דאמנם חייבים בתשלום בדק הבית,
אך פטורים מהוצאות שוטפות של נרות וחזן ושמש.
לפ״ז ביחס להוצאות השוטפות של דמי נקיון ,ותאורה ,והוצאות שימוש
המעלית ,וגינון ,וכיו״ב אין לחייב את השותף כשאינו דר בבנין כיון שאין
לו שום תועלת מהוצאות שימוש בכגון אלו.

עזיבה לתקופה קצרה
יתירה מזו גם במקרה שהדייר עזב את דירתו ולא השכירה או השאילה
לאחר ואשר בכה״ג מעיקר הדין יש לפוטרו מההוצאות השוטפות וכנ״ל,
מ״מ אם עזיבתו היא לתקופה קצרה וכבר שכר ועד הבית פועל נקיון
לשכירות הפועל ,הרי שהוא נשכר גם מכהו של הדייר הזה שעתה עזב
את דירתו לתקופה קצרה ,מ״מ הפועל הנשכר הרי ממשיך לעבוד ולנקות
את הבנין וממשיכים להעסיק אותו בשנת שכירותו ,וא״כ מדיני שכירות
פועלים זה שעוזב באמצע התקופה ,מחוייב בתשלומי השכירות ,וכ״כ
בפתחי חושן (נזיקין פט״ו ס״ק פ״א) .וע״כ נראה שמחוייב לכל תקופת
השכירות של הפועל שבדרך כלל היא שכירות לשנה.
ואמנם ביחס להוצאות חשמל ושימוש המעלית שאין זה בגדר שכירות
פועלים אלא דמי שימוש לא שייכת טענה זו ,וחוזר הדין שפטור מלשלם
כשאינו דר בדירה וגם אין אחר דר מכתו .ומ״מ גם בזה פעמים שיש

»המשך בעמוד הבא

מקום לחייבו ,והדבר נכון כשעוזב לזמן קצר פחות משלושים זו שאז
המנהג ברור בכל המקומות שמשלם את החדשית המלאה של ועד
הבית ,ובכגון דא כשיש מנהג ברור אמרינן הלך אחר המנהג ,ומנהג עוקר
הלכה בדיני ממונות ,כי על דעת המנהג נשתתפו ,אולם אם עזב הדייר
לתקופה יתירה משלושים יום אין נראה לחייב בהוצאות השימוש של
חשמל והמעלית במקום שאין מנהג ברור לחייבו בזה ,וע״כ קאי אדינא
דפטור ,ואולם בתשלום החזקת המבנה ושמירתו מחוייב מדינא ועל אף
שעזב את הדירה ולא דר בה לתקופה ממושכת ,ויתירה מזו שכופין אותו
על כך .וישנם מקומות ששם המנהג ברור שגם אם עוזב הדייר לתקופה
ממושכת גובים ממנו גם הוצאות שוטפות ,והכל כפי המנהג.

מסקנא דדינא
הדיירים בבנין המשותף כופין זה את זה לתשלום ועד הבית הכולל
נקיון ,שימוש בחשמל ,החזקת מעלית ,במקומות הנהוגים גם גינון ,סיוד
וצביעה ,החזקת המבנה ,לפי הצרכים הנהוגים והמקובלים.
גם המיעוט יכול לכוף את הרוב לבצע את הצרכים הנדרשים של הנכס
המשותף.
דייר שמשתמט מלשלם ועד הבית רשאים הדיירים לכופו על כך ואולם
יעשו זאת בהוראת בי״ד .ואם אינו נמצא בדירתו ומחוייב לשאת בהחזקת
המבנה ומשתמט מלשלם ,רשאים (ע״פ בי״ד) להשכיר דירתו ולשלם
דמי התחזוקה מקיזוז דמי שכירות.
דייר שעוזב את דירתו ומשכירה לאחר מחוייב הוא באחריות התשלום
של ועד הבית ,ומאחר ומכהו משתמש השוכר בנכס המשותף חובה עליו
לדאוג שישולמו דמי ועד הבית במלואם ,או על ידו או על ידי בא כהו
(מאירי ,פרישה).
גם אם משתמט השוכר השוכר מלשלם את דמי השכירות ,וכן ועד הבית,
וכמו כן גם אם רק השאיל את דירתו לאחר נראה דקיימת החובה של
בעה״ב לשלם את דמי ועד הבית ,כיון שבא כוחו משתמש בנכס המשותף

וזהו יסוד חיוב השותפים הבנוי על שימוש השותפים ,ומה לי הוא ומה לי
אחר הבא מכוחו.
במידה ועזב הדייר את דירתו לתקופה ארוכה ולא העמיד דייר אחר לגור
תחתיו ,מחוייב אמנם בתחזוקת שמירת הנכם המשותף ,ואולם פטור
מעיקר הדין מהוצאות שוטפות ,של נקיון וחשמל ושימוש מעלית.
במידה ועזב לתקופה של פחות מחדש נראה לחייבו בהוצאת ועד הבית
המלאה ,וכנהוג במנהג ברור.
במידה ועזב ליותר מחודש אך פחות משנה ,אף שיש לפוטרו מעיקר הדין
מדמי חשמל ושימוש מעלית ,אך מ״מ נראה לחייב בדמי שכירות פועל
הנקיון שנשכר עדיין לתקופה שנתית גם מכוחו של הדייר העוזב( .ע״פ
פתחי חושן).
אם מופיע בחוזה הרכישה שהדיירים מחוייבים לשלם כל הוצאות
החזקתו כולל הוצאות שוטפות ,ובכל מצב ,הרי שתנאי שבממון תנאו
קיים ,ואכן מחוייבים יהיו לשלם כפי תנאם.
במקום שקיים מנהג ברור שהדיירים משלמים ועד הבית גם כשעוזבים
את דירתם הרי דבכה״ג מחוייבים לעשות ,דבכגון דא אמרינן מנהג עוקר
הלכה ,והלך אחר המנהג דעל דעת כן השתתפו.
בהרבה מקומות הנהוג במנהג ברור הוא שדיירים מחו״ל המגיעים לארץ
לסירוגין וכגון בחגים ,משלמים דמי ועד הבית על הכל כולל הוצאות
שוטפות במלואם ,והוי במקומם מנהג ברור והלך אחר המנהג.
מהחת״ס (או״ח סי׳ קצג) מתבאר דעד כמה שנכנסו למעמד של שותפים
מחוייבים בהוצאות השוטפות של חזן ושוחט ורב ,ואפילו כשהרחיקו
נדוד [וכן למד בדעתו בספר משכנות ישראל סי׳ יז] .ואולם בדבר הזה
מבואר בודאי בשו״ת שיבת ציון (המובא בפת״ש קס״ג סק׳׳ב) דאינם
חייבים אלא על בדק הבית .ולכאורה יוכלו לומר קים לן כהפוטרים ,אלא
א״כ במקום תנאי או מנהג ברור וכנ״ל.

המשך מעמ׳  |5הרב עובידה יוסף שליט״א | הלכות נזקי שכנים
בעלמא ,וכמ״ש בגט׳ לגבי העורבים ,והוה ליה בכלל מה שכתב הדרישה
שמותר לגרום לחבירו נזק כשמציל את עצמו.
אבל יש לדחות דגם לביאור האמרי בינה יש להתיר דוקא באופן שאינו
עושה שום מעשה בדבר המזיק ,כגון שבורח מהמס [וכן בנדון הבית
אפרים שהוא מוחל שט״ח ,או מבטל כיסו של חבירו ,שהוא עושה בשלו],
אבל בנ״ד שהוא עושה נזק בגירי דיליה ,והמזיקין כבר נמצאים ברשותו,
הרי זה דומה למה שאמרו בירושלמי שאסור לו להשליך את המים לחבירו.
אמנם אכתי יש לצדד לקולא מחמת ג׳ סיבות:

א .לפמ״ש בשו״ת חות יאיר (סי׳ ריג) שהירושלמי מיירי באופן דברי
היזקא שהמים ילכו לחצר חברו ,אבל בלא״ה אפילו כשהמים כבר נמצאים
ברשותו ,מותר לו לסלקם בידים כדי להציל את ממונו .ע״ש .ולפ״ז נראה
שגם הרשב״א שאסר להפריח את המזיקין ,מיירי דוקא באופן שזהו ברי
היזקא .וא״כ בנידון דידן שאי״ז ברי היזקא ,שהרי יתכן שהמזיקים לא ילכו
לבית חברו ,וכן לא ברור שאם יבואו לביתו יזיקוהו ,יש לומר שאין בכך
איסור להציל את עצמו מהמזיקים אפילו כשהם נמצאים ברשותו ,ואפילו
שעושה מעשה בדבר המזיק[ .ועי״ל לפי מה שנתבאר עפ״ד החס״ד שאין
איסור להציל את עצמו מהנזק שהגיע אליו ,אפילו שזהו מגיע לחברו,
כיון שגם הניזק יכול להציל את עצמו .אמנם לפמ״ש החזו״י הרי זו סברא
בדיני הרחקת נזיקין ,ולא מהני לענין הנדון אם אפשר לחייבו מדין מזיק
בעלמא].

ב .דאין בהפעלת המכשיר משום גירי דיליה אף שמפריחם בהפעלת
המכשיר ,כיון שאינם מגיעים לשם מיד אלא הם יוצאים מביתו ומעופפים
לכאן ולכאן ולאחר מכן נכנסים לרשות חברו ,בשונה מאמת המים שמיד
שיוצאים מחצירו ,הם זורמים לחצר חברו ,ומשום כך נחשב כמשליכם על
חברו במעשה אחד .והרי זה דומה למה שכתב בשו״ת הרשב״א (ח״ג סי׳
קפא) שאסור להניח על גגו מרזב שגורם למי גשמים ליפול לגגו של חבירו
דהוי גירי דיליה ,כיון שע"י מעשהו הוא מזיק לחבירו .והובא ברמ״א (סי׳

קנג ס״ט) .אבל אם המים מגיעים לשם בהפסקה ,קיי״ל בש״ע (סי׳ קנה
ס״ד) שאין בזה חיוב הרחקה .וכיוצא בזה כתב הסמ״ע (סי׳ קנה ס״ק סג)
שאם הצפורים נחות על הגדר ,ואח״כ הולכים לזרעים של חבירו ,לא הוי
גירי דיליה ,כיון שאין זה במעשה אחד .ע״ש .ודומיא דנמיה דחשיב גירי
דיליה ,דוקא באופן שהיא תקפוץ מהסולם לשובך בפעם אחת ,כמ״ש
הסמ״ע (שם ס״ק לז) .ע׳׳ש .ומעתה יש לומר שגם לדעת הראשונים
שהפרחת הציפורים נחשב כגירי דיליה ,אפילו שרוצה להציל את עצמו,
מכל מקום בנדון דידן יודו להתיר ,כיון דשאני התם שהוא עושה מעשה
המזיק לחברו במה שמפריח את העורבים וציפורים לרשותו ,שהרי הם
רואים את שדה חבירו מלכתחילה ,והם יגיעו לשם בשיטה אחת ,משא״כ
בנ״ד המכשיר רק מסלקם מרשותו ,אבל אינם הולכים מיד לרשות חבירו,
אלא הם עפים לכל רוח ,ובסוף מגיעים לרשות חבירו ,מחמת שאין להם
להיכן לילך ,וא״כ לא הוי בכלל גירי דיליה ,וגרע ג״כ מגרמא בנזיקין.

ג .על פי דברי החזו״א (ב״ב סי׳ יג ס״ק יא וסי׳ יד סק״י) שכתב שאדם
יכול להשתמש בשלו שימוש הקבוע אפילו שגורם בכך נזק לחברו בגירי
דיליה ,דבכה״ג לכ״ע על הניזק להרחיק את עצמו .ע״ש .וכן נראה סברא זו
בשו״ת הרשב״א (ח״ב סי׳ מה) והמאירי וההשלמה (כג ).שכתבו דאינו יכול
למחות בעשן שאינו תדיר ,כיון דאל״ה לא יוכל להשתמש בביתו בתנור.
ע״ש .וכן מבואר מדברי הרשב״א (יה ).שאס קדמה רפת בקר לאוצר שרי,
אפילו שהוא מחדש את הנזק ,שהרי כשיגרוף את הרפת מביא לשם זבל
אחר ,דמכל מקום שימוש דדירה שאני .וכ״כ כיו״ב הפוסקים (מהרש״ך
ח״ב סי׳ צז ,מהרשד״ם חו״מ סי׳ תסב ,תורת אמת סי׳ קלט) שבתשמיש
שזהו עיקר מחייתו של המזיק ,מותר לו לעשות כן אפילו כשזהו מזיק
לשכינו בגירי דיליה .ע״ש .וא״כ הכא נמי בנידון דידן שהוא זקוק לסלק
את המזיקים מביתו וזהו חלק משימושי הבית הקבועים ,שוב לא אכפת
ליה במה שהם באים לחבירו ומזיקים אותו ,דעל הניזק להרחיק את עצמו,
משא״כ לגבי הפרחת צפורים ועורבים שאינם מגיעים בתדירות לביתו,
ובסילוקן אינו נחשב כמי שמשתמש בביתו בקביעות.
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 .1מותר לגנוב את דעתו של אדם שאינו רוצה לעשות מה שמוטל עליו לעשות על פי הדין.
דוגמאות שמצינו בגמרא הם :פועל שרוצה להפסיק לעבוד במצב שחייב להמשיך /מי שאינו
רוצה להציל יהודי מסכנה /מי שיש לו כסף ואינו רוצה לפרנס את עצמו מכספו אלא מן
הצדקה /ומי שלפי דעת הרבנים צריך לחלוץ ליבמתו והוא רוצה לייבם ולא לחלוץ .4כמו
כן מצינו בפוסקים שמותר לגנוב דעתו של אב שאינו דואג שבנו ילמד תורה כראוי .5ויש
מי שאומר שמותר אפילו לגנוב דעתו של מי שרוצה לקיים מצוה באופן של בדיעבד ,כדי
 1פועל שנשכר לעבודה של 'דבר האבד’ ,כלומר ,שאם יפסיק את עבודתו באמצע יפסיד המעביד ,מבואר
בגמרא (ב״מ עו ,ב) ׳שוכר עליהן או מטען .כיצד מטען אומר להן סלע קצצתי לכם בואו וטלו שתים' ,והיינו
שמבטיחים לו תוספת שכר ובסוף המעביד אינו צריך לתת לו מה שהבטיחו ,והטעם הוא כיון שהפועל חייב
להמשיך לעבוד במצב כזה ,וכמבואר בטור סימן שלג שאינו יכול לחזור בו ,ולכן מותר לגנוב את דעתו כדי
שיסכים להמשיך.
 2הגמרא ביבמות (קו ,א) מביאה ברייתא ,׳הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו ,ואמר
ליה טול דינר והעבירני ,אץ לו אלא שכרו׳ ,והטעם שרשאי להטעותו ,כיון שבעל הספינה חייב לעזור ליהודי
הבורח מבית הסוהר מדין ׳לא תעמוד על דם רעך׳ ,ולכן אם אינו מוכן לעשות כן במחיר המקובל מותר
להבטיח לו תשלום גבוה הגם שאין בדעתו לשלמו ,ופטור הוא מלשלם לבעל הספינה יותר מהתשלום הרגיל.
ומזה למד המרדכי (ב״ק קעד) שהוא הדין במי שמסרב להביא תרופה לחולה אם לא יתנו לו סכום גבוה,
שמותר להבטיח לו את הסכום שהוא מבקש ,ובסוף לא לשלם ,וז״ל ׳[*דהוא] מסוכן וחייב להצילו וליטול
שכר טורחו ,והכי נמי מצוה להביא רפואה לחולה ,אבל בשאר מלאכות [*ר״ל שאינה של מצוה] חייב לתת לו
כל אשר התנה לו׳ .ומסתבר גם שזה הטעם בדין המבואר בשבת (קכט ,א) 'וכולהו אערומי אסירי ,בר מהאי
ערמה דשרי ,מאן דעביד מילתא ולא אפשר ליה ,לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא ,עד דטעים שיעור
רביעתא׳ ,כלומר ,מי שהקיז דם ואין לו אוכל ,מותר לו ללכת לחנויות ולהראות כאילו הוא מעונין לקנות
אוכל ,ומחמת כן יתנו לו לטעום ,ובסוף לא ימכרו לו כיון שיש לו רק מטבע גרועה שאינה עוברת לסוחר,
ובכך יאכל סעודה .והטעם שמותר לרמות את בעלי החנויות ,כיון שאם לא יאכל יסתכן ,והם חייבים לעזור
לו ,ולכן הוא רשאי גם לרמותם [ועיין שו״ת בצל החכמה (ג ,קיח) שהחידוש בגמרא הוא שאפילו במקרה
שאם היה לוקח בעצמו שלא מדעת בעלי החנויות היה חייב לשלם ,כיון שאסור לאדם להציל עצמו בממון
חבירו על דעת שלא לשלם ,מכל מקום באופן שנטל את הממון בדרך הערמה התירו לו אפילו על דעת שלא
ישלם אחר כך].
 3דין זה מובא בכתובות (סז ,ב)' ,יש לו ואינו רוצה להתפרנס ,נותנין לו לשום מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו.
חוזרין ונפרעין הימנו ,תו לא שקיל ,אמר רב פפא לאחר מיתה' וביאר שם רש״י (ד״ה יש לו) ,שמדובר באדם
שאינו רוצה להשתמש בכסף שלו אלא לחיות מן הצדקה ,ולכן גונבים את דעתו במה שאומרים לו שנותנים
לו צדקה במתנה ,ובאמת אין נותנים לו בתורת צדקה ,ולכן בסוף גובים אותו מנכסיו.
 4דין זה מובא בגמרא (יבמות קו ,א) ,׳בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאין הגון וכו' ,אמר ליה חלוץ
לה ע״מ שתתן לך מאתים זוז .לבתר דחלץ לה ,אמר לה זיל הב ליה ,אמר ליה משטה אני בך עבדה ליה ,מי
לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו ,ואמר ליה טול דינר והעבירני ,אין לו אלא
שכרו אלמא אמר ליה משטה אני בך ,הכא נמי משטה אני בך' ,וביאר רש״י שם ,׳דכיון דעליה רמיא למיעבד
ולא בעי ,משטה אני בך עבדה ליה׳ .כלומר ,כיון שהיבם הזה היה צריך לחלוץ ולא רצה לעשות מה שהיה
מוטל עליו ,לכן האמוראים הבטיחו לו כסף ,הגם שלא היה בדעתם לשלם לו מה שהבטיחו לו .וכן נפסק
בפשיטות בשולחן ערוך (אבן העזר קסט ,נ) ,׳אבל אם יש טענה שאינה חפיצה בו מפני שאינו הגון לה ,והוא
חייב לחלוץ אלא שאינו רוצה ,והטעוהו שיחלוץ לה על מנת שתתן לו ק״ק זוז ,אינה חייבת ליתן לו כלום',
וכן פסק הרשב״א (שו״ת ,ח״א ,אלף ו־מ) ,׳שהוא נשוי ויכניס קטטה בתוך ביתו וכו' ,נכון וראוי להתחכם לו
ולומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך כך וכך ולאחר שיחלוץ אינה חייבת לו כלום׳ .ומבואר שאף שאין היבם
עומד לעבור עבירה ,מכל מקום כיון שהוא עומד לעשות דבר שבעיני חז״ל אינו הגון ,מותר לגנוב דעתו כדי
שיסכים לחלוץ.
 5כך מבואר במרדכי (סנהדרין תשד) ,׳פסק רבינו מאיר (המהר״ם מרוטנבורג) על ראובן שאמר לחתנו
העשיר תלמוד את בנך ואתן לך כך וכך ,פטור ראובן ,כיון דלאו עני הוא ,ובלאו הכי מצוה ללמד את בנו
כדאיתא פ״ק דקידושין ,ונדר לו ראובן לחתנו כדי שיקיים המצוה המוטלת עליו מצי אמר משטה אני בך,
ודמי לההוא דפרק הגוזל בתרא הרי שהיה בורח מבית האסורין ,וכן סוף פרק מצות חליצה ,חלוץ לה על מנת
שתתן לך ארבע מאות זוז ,ומסיק דמצי למימר משטה אני בך׳ .ומבואר שאותו אדם שראה שחתנו אינו לומד
עם בנו ולא שכר לו מלמד כפי שמוטל עליו ,היה רשאי להבטיח לו תשלום על כך שילמד עם בנו ,הגם שלא
היתה כוונתו לשלם לו ,ופסק כן הרמ״א בשו"ע (חו״מ פא ,א) ופסק שאפילו אם המבטיח לא טען משתה,
אנחנו טוענים כן עבורו .והגם שאינו אומר בהדיא שמותר לנהוג כן לכתחילה ,יש להוכיח כן ,דאל״כ אין לו
הוכחה שלא צטרך לשלם ,כיון שלמד את דינו מאופנים שמותר לעשות כן לכתחילה ואם פה אסור משום
»המעןך בעמןד הבא
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להכריחו שיעשה את המצוה באופן של לכתחילה‘ ,במקום שאין בכך
הפסד ממון .7וכל שכן שמותר לגנוב דעתו של מי שרוצה לעשות
עבירה כדי שלא יעבור עבירה .8ולכן אם אחד מבין שהשני רוצה לרמות
אותו מותר להקדים ולרמות את הרמאי ,כדי למנוע רמאות’.
 6בספר תתן אמת ליעקב (ה ,צג) הוכיח כן מהש״ך (יו״ד שה ,ו) ,שם מבואר
[בדעת תוספות] שרבי חנינא היה אומר שהנותן לו חמש סלעים לפדיון הבן
ב׳מתנה על מנת להחזיר׳ אין בנו פדוי ,ואף שבאמת הבן פדוי ,מכל מקום כיון
שהוא פדוי רק בדיעבד ,אמר כן כדי שיפדו את הבנים באופן של לכתחילה,
במתנה שלא על מנת להחזיר.
עוד חידש בספר ׳תתן אמת ליעקב' ,שאפילו מי שרוצה לקיים מצוה כתיקונה
באופן של ׳לכתחילה' ,מותר לגנוב את דעתו כדי שיקיימנה בדרך של ׳מצוה מן
המובחר' ,וראייתו מהירושלמי בברכות (ז ,ב) ,שם מבואר לגבי זמן קריאת שמע
של שחרית ,שאחד האמוראים אמר שמה שנפסק הדין כרבי יהושע ,שאפשר
לקרוא קריאת שמע עד ג׳ שעות ,הוא רק ׳בשוכח׳ .ושאלו האמורא השני שלשון
׳הלכה בשוכח׳ היא תמוהה ,שהרי ׳הלכה׳ היינו לכתחילה ,ו׳בשוכח׳ משמע
שזהו דיעבד ,ותירץ ,שבאמת אף לכתחילה ניתן לקרוא קריאת שמע עד שעה
שלישית ,אך אמרו שזהו ׳בשוכח׳ כדי לזרז את האדם לקוראה עם הנץ החמה.
הרי שהותר לו לגנוב את דעת האדם ולומר לו דין רק כששכח כדי לגרום לו לקיים
מצוה מן המובחר [והעיד שהגרי״י פישר זצ״ל הסכים לראייתו[ .ועיין ברמב״ן
מלחמות ברכות ב ע״ב שנראה שפירש הירושלמי שבאמת להלכה אין לסמוך על
רבי יהושע וכ״כ הגר״א בשנות אליהו ולדבריהם ליכא ראיה] .אמנם אין הכרח
שזו גניבת דעת בכה״ג שאומרים שניתן לסמוך על רבי יהושע כששכח .כיון
שגם יכול להתפרש שהטעם שאומר כן בשכח מפני שאין ראוי לסמוך על דברי
רבי יהושע לכתחילה ,שהרי על האדם להיות מהדר במצוות ,ואין זה דומה כלל
למקרה של רבי חנינא שאמר שאין בנו פדוי ,שהוא דבר שאינו נכון כלל .וגם נראה
שאין להביא ראיה לכל מצוה מן המובחר שהרי חזינן שבקריאת שמע הקפידו
חכמים יותר על כך משאר מקומות ,כמו דחזינן בגר״א הנ״ל .ועוד שיש בו מנהג
ותיקין של ׳יראוך עם שמש' ,שזו קפידא מיוחדת .אמנם עיקר דבריו יתכנו לדעת
החת״ם והגרשז״א שיובאו לקמן ,שלטובת הנגנב מותר לגנוב דעתו ,וא״כ ה״ה
באופן זה היות שהוא לטובתו שיקיים מצוה מן המובחר.
 7והגם שבמקרה של רבי חנינא היה נראה שהפודה עומד להפסיד ממון ,אפשר
לדחות זאת בכמה דרכים :א .הגמרא אומרת שרבי חנינא היה נוהג להחזיר את
הממון שקיבל בפדיון הבן ,ולכן נמצא שבסופו של דבר לא הפסיד הפודה כלום.
ב .פדיון הבן הוא חוב ממוני מהישראל לכהן לדעת הרבה אחרונים [עי׳ חזו״א
אהע״ז סי׳ קמח ד״ה הוא לפדות] ,ולכן שם הפודה בעצם היה חייב ממון ,אלא
שרצה לנקוט דרך לקבל את כספו בחזרה ,ורבי חנינא רק מנע ממנו מלהצליח
בכך ,אבל לא הוציא ממנו ממון שלא היה חייב.
 8כך היה נראה פשוט מהק״ו שכתבנו ,שהרי אם מותר לעשות כן כדי לגרום לו
לקיים מצוה ,ודאי מותר לעשות כן כדי למונעו מעבירה ,וההלכות משפט בביאורו
לסימן רכז סעיף ז (עמוד עח) הוכיח כן מהמבואר במסכת בבא מציעא (נא ,א),
בחני עובדי של ורשכי וכיפי ,שהקונה קנה הגם שידע שיש אונאה במקח ,וכוונתו
היתה שאחר כך יתבע את האונאה וישאר עם החפץ במחיר הנכון ,ומשמע
מהגמרא שאין בכך איסור של גניבת דעת ,המחבר הנ״ל כותב שהטעם הוא משום
שהמוכר לא הפסיד בכך כלום ,ואם כן הוא הדין בכל מקדה של אחד שרוצה לעבור
עבירה ,שמותר לגנוב את דעתו כיון שאץ הנגנב מפסיד בכך כלום ,ואדרבה ,מרויח
שאינו עובר עבירה .וכן פסק בספר תורת היולדת (בהגהה בסוף פרק נט) במקרה
של אבל ששומר הלכות אבילות אבל לא הלכות שבת ,וחל יום שביעי של אבילותו
בשבת ,ובאמת מצד הדין אבילותו מסתיימת בבוקר של יום השבת (מדין מקצת
היום ככולו) ,אך מותר לשקר ולומר לו שאבילותו מסתיימת רק בסוף השבת ,כדי
שעל ידי זה ימנע מחילול השבת ,ולמד כן בק״ו מכך שמותר לשנות מפני השלום,
וכל שכן שמותר לעשות כן כדי למונעו מעבירה .אמנם ניתן לפרוך טעם זה ,שהרי
מצינו שהקב״ה התיר למחוק את שמו כדי להשכין שלום בין איש לאשתו ,ולא
התיר לעשות כן כדי שלא יעבור אדם על איסור לאו ,ואם ק רואים שהשלום יותר
חשוב מלאו ,ויתכן שגם שקר הותר מפני השלום ,אך לא הותר כדי למנוע עבירה.
אמנם לדברינו הנ״ל הדין נכון ופשוט בלאו הכי ,כיון שמניעת עבירה ודאי עדיפה
מקיום מצוה בצורה של לכתחילה .ובאמת הדין מבואר במסכת שבת (קלט ,א)
׳שלחו ליה בני בשכר ללוי ,כילה מהו ...שלח להו כילה חזרנו על כל צידי כילה ולא
מצינו לה צד היתר .ולישלח להו כדרמי בר יחזקאל ,לפי שאינן בני תורה׳ ,כלומר,
שנמנע לוי מלומר להם צד היתר שהיה ידוע לו ,ואף שיקר ואמר להם בפירוש
שאין בזה צד היתר ,מחשש שיבואו לידי עבירה מאחר ואינם בני תורה .וכן כתבו
תוספות (ב״ק צט ,ב ד״ה מנעך) .ולדעת רש״י בכריתות (ח ,א ד״ה נכנם לב״ד),
מותר לומר דין שאינו נכון ,ואפילו לקולא ,כדי שלא יעברו על עבירה אחרת!
 9דין זה ,שניתן לרמות בכה״ג ,מבואר בחפץ חיים בציור השלישי בסוף הלכות
רכילות סעיף ח ,שאסור לומר לצד אחד של השידוך שהצד השני רוצה לרמותו,

 .2ההיתר הנ״ל לגנוב את דעתו של מי שאינו רוצה לעשות מה שמוטל
עליו ,ניתן לכל מי שמכיר את המצב ,ואפילו אם על פי הדין אין למרמה
את הסמכות לכוף על ידי אמצעים אחרים ,10כיון שאינו בית דין וכדומה".
ולכן ,יתכן שכל מי שמכיר אדם בעל אמצעים ויודע שאינו נותן צדקה
בשיעור שמוטל עליו לתת על פי הדין ,מותר לו לרמותו ולהוציא ממנו
ממון לצורכי צדקה ,הגם שיחיד אינו מוסמך לכוף באמצעי כפיה על
הצדקה" .וכן בוודאי אם אחד יודע בבירור שאדם אחר מחזיק בממונו
שלא כדין ,שמותר לו לגנוב את דעתו כדי שיוחזר אליו ממונו" ,וכל
שכן שמותר לגנוב דעת חבירו כדי שאותו אחד לא יקח ממנו את
ממונו שלא כדיך .1וכן אם אחד רואה שבני ביתו אינם קמים בזמן כדי
אם גם הוא מרמה את הצד השני ,כיון שעדיף שתצא רמאותו של זה ברמאותו
של זה .במקרה הזה בנוסף לטעם שמותר לרמות כדי למנוע עבירות יש היתר כיון
שאף שכוונת השני לרמות ,הרי בסופו של דבר אין כאן רמאות ,שהרי יצא זה בזה.
 10אפשר להוכיח כן מחלק מהדוגמאות שהבאנו בדין הקודם ,כי אמנם במעביד
ובורח מבית האסורים וחליצה ניתן לדחות שההיתר הוא משום שאנו מתירים
לאדם לרמות כדי שלא יפסיד ,ויש להסביר את ההיתר לרמות משום עביד איניש
דינא לנפשיה ,ודין זה נותן לאדם תמיד כח לכוף את חבירו כשהלה בא להפסידו,
כמבואר בב״ק (כח ,א) וחו״מ (סי׳ ד) .אמנם כשמדמים את האדם שאינו רוצה
ליהנות מנכסי עצמו לא שייך בזה הטעם של ׳עביד איניש' ,וכן הסבא שמרמה
את חתנו כדי שילמד עם בנו ,אין בזה משום עביד איניש דינא לנפשיה .ובנוסף,
מבואר בגמרא ביבמות (קו ,א) שאם היבם רוצה לייבם ,לא רק שמותר לאשה
להבטיח לו ממון [בשקר] תמורת החליצה ,אלא אף לרב מותר לומר כן ,ואף
שלגבי הרב ודאי לא שייך ׳עביד איניש דינא לנפשיה',
 11האחרונים נחלקו האם צריך בית דין כדי לכוף לקיים מצות עשה או לא ,דעת
הקצות החושן (סי׳ ג ס״ק א) היא שהמבואר במסכת כתובות (פו ,א) שיש כח
לכפות על קיום מצות עשה נאמר רק לגבי בית דין ,ואילו אדם פרטי אינו יכול
לכפות את חבירו על כך ,ואילו דעת הנתיבות המשפט (סי׳ ג ס״ק א) שכל יחיד
יכול לכוף את חבירו שאינו מקיים את המצוה המוטלת עליו (יעויין בדבריהם
בטעם כל אחד ,ויעוי׳ במשובב שהשיב על השגות הנתיבות ,ואכמ״ל) .ויש להוסיף
שלענין צדקה ,שזהו אחד הנידונים כאן ,ודאי אין אדם יחיד יכול לכפות ,אף לדעת
הנתיבות המשפט ,וכמבואר בגמרא בבא בתרא (ח ,ב) שכפייה על צדקה היא
שררה ,ואין יחיד יכול לעשות כן .ועוד יש להעיר בענין צדקה ,שיתכן שגם הקצות
החושן יודה שאין צורך בבית דין ,כיון שבצדקה יש גם איסור ׳לא תעשה׳ של ׳לא
תאמץ׳ ו׳לא תקפוץ' ,ויתכן שבזה גם הקצות החושן יודה שאין צורך בבית דין,
ונחלקו בזה האחרונים ,יעויין במילואי חושן סימן ג הערה .20
 12בספר צדקה ומשפט (פ״ז הערה ה) הביא מהשבט הלוי (ח״ב קיט) שבמקרה
שאפשר לכוף על הצדקה ,כגון במי שאינו נותן כפי חיובו ,מותר גם לרמות ,והעיר
על כך הצדקה ומשפט שאם כן יצטרכו שנים או שלשה ,כי אדם יחיד אינו יכול
לכוף על הצדקה .אולם לפי מה שכתנו לעיל נראה שזה לא מוכח ,ולכמה שיטות
גם לא מסתבר ,כי אמנם לכוף על ידי אמצעי כפיה צריך שנים או שלשה ,וכמו
שכתבנו בהערה הקודמת ,אבל אם רק מרמים ועל ידי זה התורם נותן מדעתו,
מסתבר מאוד שלדעת הסוברים שבצדקה אף פעם לא צריך שלשה וכל הטעם
שצריך שנים ולא די ביחיד הוא משום שררה ,כמבואר בבבא בתרא (ח ,ב) ,והטעם
שזו נחשבת שררה הוא משום שיש להם כח למשכן על הצדקה ,אם כן זהו דווקא
אם כופים ממש ,אבל אם רק מרמים אותו וגורמים לו לתת מדעת( ,אין זו שררה,
ואף יחיד יכול לעשות כן .ולאלו הסוברים שלכוף על הצדקה צריך שלשה ,יש
להסתפק אם גם כאן יצטרכו שלשה ,כי למרות שמצינו שיחיד אינו יכול לכוף את
היבם לחלוץ ,אף כשהדין נותן שיחלוץ ,ובכל זאת רשאי היחיד לרמות את היבם
ולגרום לו לחלוץ ,ולכן היה נראה שהוא הדין כאן שרשאי אדם יחיד לרמות את
המחויב בנתינת צדקה .אמנם עדיין יש להסתפק בזה מצד אחר ,דכיון שהלה נותן
את המעות בטעות ,אם כן מעיקר הדין אין הממון שייך לצדקה ,ויתכן שיש צורך
בשלשה ,שהם בית דין ,שיחליטו את הממון לצדקה.
 13מבואר כן ביומא (פג ,ב) שרבי יהודה ורבי יוסי התארחו אצל אדם והפקידו
אצלו את מעותיהם ,והלה הכחיש זאת ולא רצה להחזיר להם ,הלכו ואמרו
לאשתו שבעלה אמר להם שתתן להם את המעות ,ונתנה להם ,הרי שגנבו את
דעתה כדי להציל את ממונם.
 14זה פשוט מכח הק״ו .וגם יש להוכיח כן מהמשנה בנדרים (כז ,ב)" ,נודרין
להר־גין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה ,אף על פי שאינו תרומה ,שהן של בית
המלך ,אף על פי שאינן של בית המלך" .וכן פסק בשו״ת אבני ישפה (ח״ב סי׳
קז) במקרה של שוטר שטעה וכתוצאה מטעותו רצה לחייב מישהו קנס ,שמותר
ל׳פושע׳ לדבר עם השוטר בשפה זרה כדי שהשוטר יטעה ויחשוב שהוא תייר
שאינו יודע עברית ויפטור אותו ,וביאר את טעם ההיתר ,כיון שה׳נאשם׳ עביד
דינא לנפשיה ,וכמו שמותר לו להציל וליטול את ממונו בדרך אחרת ,ואינו נקרא
גנב ,כמבואר בגמרא (ב״ק כח ,א) ,הוא הדין שמותר לו לגנוב את דעתו כדי להציל

» המשך בעמוד הבא

להספיק לקרוא קריאת שמע בזמנה ,מותר לו להזיז את מחוגי השעון
כדי שיחשבו שכבר מאוחר ויקומו ,ועל ידי זה יספיקו לקרוא קריאת
שמע בזמנה.15
 .3כמו כן מותר לגנוב דעתו של אדם ,אם המטרה היא שעל ידי זה הנגנב
ילמד יותר טוב“ ,או יזדרז לקיים מצוה.
את כספו.
ויש לתמוה על מה שכתוב ב׳הישר והטוב’ (ח״ד עמ׳ רא) לגבי היתר עיסקא ,שאם
הלוה לא הרויח כלום וממילא הוא יודע שאינו חייב בריבית ,ובמקום להשבע שלא
הרויח ,כתנאי העיסקא ,הוא סיפר (חוץ לבית דין) למלוה סיפור שאינו אמת,
ומחמת כן ויתר לו המלוה על תשלומי הריבית ,שהוא עבר על איסור של גניבת
דעת ,וכתבו כן מסברא ללא כל ראיה .וזה תמוה ,כי כל מה שעשה הלוה הוא למנוע
את המלוה מלגבות כסף שלא כדין ,כיון שאם באמת הלוה לא הרויח כלום ,אינו
חייב כלום ,וכמו שכתב בעל המאמר בעצמו בהמשך דבריו ,ובזה אין איסור גניבת
דעת ,וכמו שנתבאר .ובפרט שבמקרה שמדובר שם לדעת רוב הפוסקים הלוה
לא היה חייב כלל שבועה מצד הדין ,ומשני טעמים :א .היה ידוע לבעל הממון
שללוה ה׳מתעסק' לא היו שום עסקים חוץ מהדירה הזו ,כך שידע המלוה שלא
הרויח הלוה כלום ,ובאופן כזה אין חיוב שבועה .ב .לפי הרבה פוסקים וביניהם
נשיאי 'הישר והטוב' ,הגרז״ג גולדברג והגר״מ שפרן ,אם לפי השטר עיסקא היה
צריך המתעסק להרויח  36%אין שום חיוב שבועה ,כיון שלא מסתבר שהרויח
כ״כ הרבה ,ולכן בסך הכל ה׳רמאי׳ הצליח להוריד מעליו שבועה שלא היה חייב
בה מצד הדין ,והרי זה דומה למה שכתב הש״ך (עה ,נז) שמותר ליורש לומר 'איני
יודעי כדי לפטור עצמו משבועה ,הגם שבאמת הוא יודע שאינו חייב.
 15בספר התעוררות תשובה (ח״ד סימן יט) הסתפק בזה ,ולא מצא הוכחה
להתיר ,אבל לפי מה שהתבאר לעיל ,בשני הדינים אלו פשוט שיהיה מותר לעשות
כן ,כיון שמוטל עליהם במצות עשה לקרוא קריאת שמע בזמנה .בקובץ ׳האהל׳
(שנה ג חלק ד עמוד סו) כתבו לגבי האדם הממונה מטעם הישיבה להעיר את
הבחורים בבוקר ,שמותר לו להזיז את מחוגי השעון כדי שיקומו לתפילה בישיבה,
הגם שלא היה שם חשש שיעבור זמן קריאת שמע ,אלא שמטעם הישיבה היו
צריכים לקום בזמן התפילה של הישיבה ,ונימקו זאת בכך שחידשו שאין איסור
גניבת דעת כשעושים כן בשביל טובת הנגנב .ועיין מה שכתבנו אודות הטעם הזה
בהערה הבאה .אמנם נראה שלא צריכים להגיע לטעם הזה ,כיון שמותר לישיבה,
ולפעמים אף מוטל עליה ,להעיר את כל מי שלן בפנימיה של הישיבה כדי לעמוד
בסדרי הישיבה ,שהרי תפקיד הישיבה הוא לחנך את התלמידים ,וכיון שמותר
להם אף לכוף אותו בהדיא לקום ,מותר להם גם להזיז את השעון כאמצעי כפיה
עבור חינוכו ,בדומה להדוגמאות שכתבנו בפנים שרואים בגמרא שמותר לגנוב
דעתו של מישהו כדי שיעשה את המוטל עליו ,דכיון שמותר לכוף לכן מותר גם
להשתמש בגניבת דעת כאמצעי כפיה ,ועיין עוד בהערה הבאה.
 16כן פסק) הרמב״ם (תלמוד תורה ד ,ו)" ,ויש לרב להטעות את התלמידים
בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן ,וכדי שידע אם זוכרים הם מה
שלמדם או אינם זוכרים" ,והביא זאת המחבר בשו״ע (יו״ד רמו ,יב) ,והוזכרו כאן
שתי סיבות :א .כדי לחדדן .ב .כדי לבחון אותם .וכן מצינו בהרבה מקומות בגמרא
שרבי אמר לתלמידו דבר שלא נכון או שינה בדיבורו ׳לחז־ודי' ,ובדרך כלל כוונת
הגמרא בלשון 'לחדודי׳ אינה כמו שנקט הרמב״ם [כדי לגרום להם ללמוד יותר טוב],
אלא כדי לבחון את התלמידים[ ,וכמו שנביא בהמשך מדברי תוס׳] כגון בברכות
(לג ,ב) שרבה שיבח צורבא מרבנן שאמר בתפילתו ׳אתה חסת על קן ציפור אתה
חוס ורחם עלינו' ,הגם שידע רבה שאין להתפלל כן ואינו ראוי לשבח על כך ,אלא
עשה כן לחדודי לאביי ,והיינו לבוחנו אם ישיב לו שאין להתפלל כן .וכן ביבמות
(עה ,ב) 'אמר ליה רבינא למרימר הכי אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא ,הלכתא,
בין בקולמוס בין כמרזב ־ כשרה .מיהו מיבעיא ליה ,למטה מעטרה או למעלה.
פשיטא דלמעלה מעטרה ,דאי ס״ד למטה מעטרה ,אפילו נכרת הגיד נמי .ורבינא,
לשבושי למרימר הוא דבעי' ,והיינו שרבינא סיפר למרימר דבר שלא היה מעולם,
רק כדי לבחון אם מרימר ישאל עליו .ובעירובין (יג ,א) 'תניא אמר רבי עקיבא ,לא
אמר רבי ישמעאל דבר זה ,אלא אותו תלמיד אמר דבר זה ,והלכה כאותו תלמיד.
הא גופה קשיא ,אמרת לא אמר רבי ישמעאל דבר זה ,אלמא לית הלכתא כוותיה,
והדר אמרת הלכה כאותו תלמיד .אמר רב יהודה אמר שמואל ,לא אמרה רבי
עקיבא אלא לחדד בה התלמידים; וכתב רש״י (ד״ה לא אמרה ר׳ עקיבא) ׳להאי
הלכה כאותו תלמיד ,אלא לחדד את התלמידים שישימו לבם לתורה ויאמרו פלפול
מלבם ,לפיכך שיבחו בפניהם; וביארו תוספות (ד״ה לחדד בו את התלמידים) ׳אין
לפרש כמו בשאר דוכתי לידע אם ידעו להשיב על דבריו ,דמאחר שאמר שלא אמר
ר׳ ישמעאל דבר זה מעולם היו יודעים שלא אמר כי אם לשבח' ,ואם כן זו התכלית
הראשונה שהזכיר הרמב״ם( ,לפי תוס׳ במקרה הזה לא הטעה אותם כלל ,שהרי
הבינו משאר דבריו שבאמת אינו סובר כן להלכה) ,וזהו מה שמכנה הרמב״ם ׳כדי
לחדדן; וכן מצינו בתוספתא דאהלות (טז ,ד) שהלל או ר׳ יוחנן בן זכאי אמר שלא
ידע דין ,כדי לזרז את התלמידים לעמול כדי שהם לא ישכחו את מה שלמדו ,ואם כן

 .4יש פוסקים הסוברים שמותר לגנוב דעתו של אדם אחר ,אם כל
כוונת המרמה היא לטובת המרומה ,והתוצאה של גניבת הדעת היא אך
ורק טובת המרומה .17ולפי זה ,מותר לומר למי שרגיל לאחר ,שהרכבת
תצא בזמן יותר מוקדם מהזמן האמיתי ,כדי לגרום לו להגיע בזמן.
ולכל הדעות מותר לגנוב דעתו של אדם אחר אם התוצאה היא הצלת
המרומה מבושה 15או כדי להשכין שלום’.1
רואים שיש כמה סיבות שמותר לגנוב דעתו של התלמיד א .כדי לבחון אותו .ב .כדי
לגרום לו ללמוד יותר טוב .ואם נאמר שכל דבר שהוא לטובתו מותר לגנוב דעתו ,אז
ודאי מובן ,ואם נאמר שלא תמיד מותר הדבר ,על כל פנים מוכח מכאן שאם מטרתו
היא שמישהו ילמד יותר טוב ,מותר .בקובץ בית אהרן וישראל (גליון נה שנה י קובץ
א עמוד טו) ביאר שאין איסור של שקר כשהתועלת מרובה מהחסרון והביא דין זה
כאחת הדוגמאות לכך ,וכן לפי ההגדרה של השואל ונשאל שהבאנו לקמן בהערה,
ששקר שנעשה כדי להגיע לאמת הוא מותר ,גם כן מובן היטב דין זה .ונראה ,שלפי
ההסברים הללו ,הגם שהרמב" ם מציין דין זה לגבי רב ותלמיד ,בכל זאת כיון שהטעם
שייך גם אצל אנשים אחרים ,אם כן הוא הדין שכל אחד יכול לעשות כן ,אלא שדבר
זה מצוי יותר אצל רב ותלמיד .ואכן כך הביא ב׳תתן אמת ליעקב' (ה ,מח) את דברי
הבן יהוידע בפירושו לשבת (סג ,א) ,שהבין שזה הפשט בגמרא לפי הערוך (דלא
כתום׳ ע"ז כב ,ב) במש״כ "אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש שני תלמידי
חכמים המדגילים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא אוהבן" ,דמדובר בשני חברים
שמותר לאחד לגנוב דעתו של חבירו כדי לחדודי.
 17הבאנו בעלון  45בהערה  17שלפי דעת החתם סופר אפשר ללמוד מהגמרא
חולין (צד ,א) שכל גניבת דעת שהיא לטובת הנגנב ,מותרת .וכן הבאנו שלפי
הבנת הספר הערות להגרי״ש אלישיב בדעת רש״י ,אין היתר זה שייך בכל מקרה,
ואפילו משום כבודו של המרומה ,אלא אם כן כתוצאה מגניבת דעת המרומה הוא
מתכבד בין הבריות ,אבל אם אינו כלפי שאר בריות ,אסור ,הגם שעושה כן משום
כבודו .אמנם בספר תתן אמת ליעקב (ה ,לט) מעיד המחבר ששאל את הגרי״ש
אלישיב אם מותר למי שאשתו שואלת אותו כמה זמן נשאר עד שבת ,לשנות
ולומר פחות זמן ממה שנשאר באמת ,והתיר ,אם היא מתעצלת בחינם ויכולה
להזדרז .ולפי החת״ס מובן הדבר מאוד ,כיון שעושה כן לטובתה .אבל לשיטתו
קצת צ״ע מה מקורו ,אם לא שנאמר שזה דומה למה שכתבנו בדין  ,1כיון שיש
מצוה להזדרז לקבל שבת ,וכמו שכתוב בגמרא (בבא קמא לב ,א) .גם אפשר
ליישבו עפ״י מה שהבאנו בהערה הקודם מהקובץ בית אהרן וישראל שתלוי בכל
מקרה אם התועלת מרובה מההפסד ,וצריכים לשקול בכל דבר אם הריוח מצדיק
את ההפסד ,אמנם קשה לומר כן בשיטת ספר הערות ,דבפשוטו אפילו אם יהיה
למרומה כבוד בינו לבינו הרי זה עדיף לו ,למרות החסרון שמגיע לו ,מהשקר
שחושב בטעות שההוא אוהב אותו ,וצ״ע .ובקובץ האהל שהבאנו לעיל הערה 11
הסתמכו על הגמ׳ הזאת בחולין ,ולפי מה שכתבנו תהיה הראיה תלויה במחלוקת
הנ״ל .ובספר מעדני שלמה עמודים  151,152העיד המחבר שהגרש״ז אויערבאך
אמר לו שמותר אפילו אמירה של שקר אם הוא לטובת השומע ,ואם כן אפשר
ללמוד שסבר שמותר לגנוב דעת של בן אדם אם הוא רק לטובתו ,וכמו שיתבאר
להלן הערה  .16לדוגמא ,הוא מעיד שהגרשז״א פסק לו שמותר לאשה לומר שקר
לילדים שלה כדי להסתיר מהם העובדא שהיא הולכת למקוה ,כיון שהוא לטובתם
שלא ידעו את האמת .וכן מותר לומר למי שתמיד מאחר שהרכבת יוצא בשלש
ורבע הגם שהוא באמת יוצא בשלש ועשרים ,כיון שמשקר לטובת השומע .ועוד
דוגמא אמר לו שמותר לאשה לעשות מעשים כאילו הולכת למקווה הגם שהיתה
נמנעת מללכת ,כדי שבני ביתה לא ילמדו להקל בהליכה למקווה .יש לציין שלפי
החת"ס והגרשז״א אם רוצים לעשות לאדם מסיבה בהפתעה ,מותר להם לומר לו
לבוא בזמן מסוים למקום מסוים מטעם שאינו אמיתי ,כדי שבסוף יופתע .ואולי
לכו״ע יהיה מותר כיון שמסתמא ניחא ליה לבן אדם שיגנב דעתו כדי שישמח
יותר בסוף ,וגם בסוף ידע את האמת .אמנם בספר תתן אמת ליעקב (ה ,קיד)
מעיר המחבר שהגרי״י פישר אסר לומר מילה של שקר במקרה הזה .ויתכן שרק
אסר לשקר בדיבור ,ולא אסר גניבת דעת ,כי לשונו היא רק ׳דאין שום היתר לשקר
עבור זה; ולא מסתבר לחלק שפה זה לא צורך כל כך שיערכו מסיבה עבורו ,כיון
שסוף כל סוף כוונת גונבי דעתו היא רק לטובתו .ואם כן גם לדעתו אפשר להזמין
מישהו ולהגיד לו שרוצים שיבוא בגלל סיבה מישנית ,שהיא אמת ,ולהסתיר ממנו
שיש להם עוד טעם ,יותר חשוב ,שמחמתו רוצים שיבוא .כיון שלומר את הסיבה
המשנית בלי לומר את הסיבה העיקרית אין זה שקר ,אלא גניבת דעת.
 18על פי הנ״ל וכן ניתן ללמוד מהסמ״ע רכח,ח.
 19יש ללמוד כן מיבמות סה ,ב ,שם מבואר שמותר לשנות מפני השלום ,ואם
מותר לדבר שקר בהדיא מפני השלום ,כל שכן שמותר רק לגנוב דעת ,וכמו שכתב
הפתח״ח (ח״ד פרק טו הערה לו) שבכל מקרה שמותר לשקר כל שכן שמותר
לגנוב דעת .והסבר הדבר הוא כיון שיש שני איסורים שיכול אדם לעבור על ידי
גניבת דעת ,א) משום שזה כמו גזל .ב) משום שקר ,וכמש״כ רבינו יונה (ג ,קפד),
ולכן אם מותר לדבר שקר ממש בהדיא ,כל שכן שמותר אם אינו מדבר כן בהדיא,

»המשך בעמוד הבא

 .5מי שטועה בידיעת האמת ,ומחמת טעותו הוא מסרב לעשות דבר
מסוים 20או מונע מאחרים לעשות דבר מסוים ,ואם היה יודע את האמת
היה מסכים ,21לדעת הרבה פוסקים מותר להטעותו כדי שיסכים.22
ורק מגיע לאותם תוצאות שלא על ידי דיבור של שקר .וכן מצינו בהדיא אצל
אהרן הכהן שגנב דעתם של בעלי המחלוקת כדי לעשות שלום ביניהם ,כמבואר
באבות דרבי נתן (יב ,ג)" ,שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה ,הלך אהרן וישב
לו אצל אחד מהם ואמר לו ,בני ,ראה חברך מהו אומר ,מטרף את לבו וקורע את
בגדיו ,אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי ,בושתי הימנו שאני הוא
שסרחתי עליו ,הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו .והולך אהרן ויושב לו אצל
האחר ,וא״ל ,בני ראה חברך מהו אומר מטרף את לבו וקורע את בגדיו ,ואומר אוי
לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי ,בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו,
הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו .וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה".
 20כן מצינו בכמה מקומות בשי׳ס באופנים שונים :לדוגמא ,בפסחים (קיב ,א)
איתא '׳אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול״ ,וביאר רש״י (ד״ה אם בקשת ליחנק
וד״ה היתלה) ,אם רצונך "לומר דבר שיהיה נשמע לבריות ויקבלו ממך,אמור בשם
אדם גדול" .וכן בעירובין (נא ,א)" ,אמר ליה :סמוך עלי .דתניא ,רבי יוסי אומר ,אם
היו שנים ,אחד מכיר ואחד שאינו מכיר ,זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ,זה
שמכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני .ולא היא ,לא תנא ליה כרבי יוסי אלא
כי היכי דליקבל לה מיניה ,משום דרבי יוסי נימוקו עמו" ,והיינו שרבה אמר לרב
יוסף דין בשם רבי יוסי הגם שרבי יוסי לא אמרו ,כיון שרצה שרב יוסף יסמוך עליו.
ופסק כן המגן אברהם בסימן קנו .אמנם היינו דווקא בדבר שיודע בבירור שכך
הדין ,ורק לא היו מוכנים לקבל ממנו הדין כיון שלא סמכו עליו ,ואם היו יודעים
היו מקבלים ,ולכן אפשר לרמות אותם על ידי שיאמר שכך שמע מאדם גדול ,הגם
שאינו אמת .וכמש״כ הברכי יוסף (יורה דעה רמב ,כט) "אם מכיר באותה שמועה
שהיא כהלכה ואין מקבלין אותה ממנו ,אומרה משם רבו כדי שיקבלו ממנו ,ואם
אין ברור לו שהלכה היא ,אל יתלה ברבו" .וכן בפסחים (כז ,א) "קסבר שמואל
הלכה כרבי מחבירו ,ולא מחביריו ,ובהא אפילו מחביריו .וסבר אתנייה איפכא ,כי
היכי דניקום רבנן לאיסורא" ,דהיינו ששמואל סובר שכך הדין ,ואם היו יודעים
שכך הדין היו מקבלים ממנו ,רק שלא ידעו זאת ,ולכן הוא אמר להם בלשון רבים
כאילו כך סוברים החכמים ,הגם שבאמת היתה זו דעת יחיד .והגם שגם בזה כתב
החיד״א בשו״ת יוסף אומץ שרק גדול כמו שמואל יכול לעשות כן אבל מכל מקום
מוכח כאן היסוד שאין זו גניבת דעת כיון שהיו מוכנים לקבל ממנו אם היו יודעים
את האמת .ובשו״ת שואל ונשאל (ח״ה יו״ד סי' פז ס״ק יב) הבין בברכי יוסף הנ״ל
שההגדרה היא כך" ,אלמא דהשקר למען בירור האמת שפיר דמי" ,ומזה למד
חידוש רין שמותר לאשה שיודעת שהיא באמת טהורה ,ורק שהטעם האמיתי
שלה לא יתקבל כאמתלא לפרש מה שאמרה בהתחלה 'טמאה אני' ,שמותר לה
לשקר ולומר אמתלא אחרת שאינה אמת ,כדי שיטהרו אותה.
ואמנם יש להעיר שלא תמיד מותר לומר שקר כדי להגיע לאמת ,כיון שלפעמים
יש בזה בעיות אחרות ,כמו שמצינו שנחלקו הרבה פוסקים אם מותר לדיין לומר
׳איני יודע׳ כשרואה שהרוב נגדו והוא בטוח שהם טועים ,ועל ידי שיאמר ׳איני
יודע׳ יצטרכו להוסיף דיינים ,ועל ידי זה יגיעו לפסק אמיתי ,והטעם של הפוסקים
האוסרים אינו משום גניבת דעת ,אלא מטעם אחר וכמו שכתב ע״ז באריכות
בשו״ת יביע אומר (ח״ב חו״מ סי׳ ג).
 21כן מצינו בברכות (נג ,ב)" ,רבה בר בר חנה הוה קאזלבשיירתא ,אכל ואשתלי
ולא בדיך ,אמר היכי אעביד ,אי אמינא להו אנשאי לברך ,אמרו לי בריך ,כל היכא
דמברכת לרחמנא מברכת .מוטב דאמינא להו אנשאי יונה דדהבא .אמר להו אנטרו
לי דאנשאי יונה דדהבא ,אזיל ובריך ,ואשכח יונה דדהבא" .והיינו שהם לא היו
מוכנים לחכות לרבה ב״ב חנה עד שיחזור למקומו ויברך ,כיון שלא ידעו שיש ענין
כל כך חשוב לחזור ולברך במקום אכילתו ,אבל אם היו יודעים זאת היו מסכימים,
כמו שהסכימו להמתין לו כשאמר ששכח יונה של זהב ,ולכן כשהטעה אותם לא
עבר משום איסור של גניבת דעת ,כיון שסירובם להמתין נבע מחסרון ידיעה (הבן
יהוידע והעיון יעקב תירצו מדוע מה שאמר לא היה שקר ,אבל עדיין לולא דברינו
היה צריך להיות גניבת דעת ,כי לא היה מוטל עליהם לחכות לו בגלל שהוא רצה
להחמיר על עצמו .אם לא שנאמר טעם אחר ,עפ״י דברי הסמיכת חכמים שכתב
שם מטעם אחר שבני השיירא שם היו גויים ,ונאמר שאין גניבת דעת בגויים
בכה״ג ,וכמו שכתבנו בעלון  45דין  4לדעת הב״ח .אבל רוב הפוסקים אינם סוברים
כן ,וכמו שכתבנו שם ,וגם הבן יהוידע חולק על הסמיכת חכמים בזה).
 22אמנם מדברי האגרות משה (ירד ח״ג סי׳ קלג) היה נראה לכאורה שהוא חולק
על כך ,וכדלהלן .בגמרא בחולין (צד ,א) איתא" ,לא ימכור אדם לחבירו סנדל של
מתה בכלל של חיה שחוטה ,מפני שני דברים ,א׳ מפני שמתעהו ,א׳ מפני הסכנה",
וכתב על זה האג״מ שאף אם יודע המוכר שלא מתה הבהמה מחמת נשיכת נחש,
וממילא אין בזה סכנה ,מכל מקום יש בזה משום אונאה ,והטעם לכך ,כי אם היה
אומר לו שמתה ,אך לא מחמת נשיכת נחש ,לא היה מאמינו .ועתה שאומר לו שהיא
נשחטה ,וסומך עליו ,זו גס כן אונאה האסורה .ודימה זאת לדין המבואר בשבועות

ולפי זה ,אדם זקן שאינו שוקל את עניני רפואתו בצורה אובייקטיבית,
ולכן הוא מסרב לעבור טיפול שלפי דעת הרופאים הוא לטובתו ,מותר
להטעותו כדי שיסכים לכך .וכן הורה שאינו מבין חשיבות של לימוד
התורה ,ורוצה למנוע מבנו ללמוד שנה נוספת ,וברור שאם היה מודע
לחשיבות לימוד התורה היה מסכים לכך ,מותר לבן להטעות את אביו
שיחשוב שאחרי שנה נוספת של לימוד יפסיק ללמוד ,הגם שאין בדעתו
לעשות כן ,ואין בכך משום גניבת דעת“.
 .6הפוסקים הקדמונים הזכירו שני איסורים שמכשף של פעם היה עלול
לעבור :׳לא תעוננו' ,ו׳גניבת דעת׳ .2,פוסקי זמננו נחלקו בקשר להצגה
(לא ,א) לגבי עדות ממון ,שאם שלשה בני אדם נושים מנה באחד ,אסור להם לגבות
ממנו על ידי שאחד מהם יתבענו ושנים מהם יעידו נגדו ,משום שנאמר ׳מדבר שקר
תרחק' ,ומוכח שאף שהדבר הוא אמת ,והלוה כופר בשקר ,מכל מקום אסור להם
לעשות כן ,והטעם הוא כנ״ל ,דכיון שאם היו בית דין יודעין את האמת שהמנה שייך
גם להם ,לא היו מקבלים את עדותם ,כיון שהם פסולי עדות ,ורק על ידי שקר גרמו
לבית דין להאמין להם ,הרי זה אסור .וכעין זה הוא אונאה דכאן ,אלא שלא שייך
כאן האיסור של ׳מדבר שקר תרחק' ,שלא נאמר אלא לגבי המשקר במושב בית
דין ,אבל אסור הדבר גם כאן ,מדין אונאה ,דלא גרע זה מגניבת דעת שגם כן אסורה.
עכת״ד האגרות משה .והיה נראה שסובר שאף שהמוכר יודע שלא מתה הבהמה
מנשיכת נחש ואין בה סכנה ,מכל מקום כיון שאם היה אומר לקונה את האמת
שהיא מתה ,אך לא מתה מנשיכת נחש ,לא היה הקונה מאמינו ,והיה חושש בטעות
שמא מתה מנשיכת נחש ויש בה סכנה ,אסור להסתיר ממנו את האמת וחייב לומר
לו שהבהמה מתה ולא נשחטה .ולפי זה צ״ע כיצד יישב האג״מ את דברי הגמרא
שהבאנו ,שמוכח משם שמותר לומר דבר בשם גדול אף שבאמת אותו גדול לא
פסק כן ,כיון שהאומר יודע בבירור שהפסק אמת ,ואף שאם לא היה אומר זאת
בשם הגדול לא היו מקבלים ממנו ,והיה השומע מחמיר בחינם ,ולפי סברתו של
האג״מ צריך לגלות לו את האמת ולתת לו להחמיר בחינם ,וכמו לגבי מנעל מעור
של מתה ,שעל המוכר לומר לו את האמת ,אף שמחמת כן יחמיר בחינם .וכן קשה
עליו מהגמרא בברכות (נג ,ב) שהבאנו בהערה הקודמת ,לגבי המעשה ברבה בר בר
חנה ששכח לברך ברכת המזון ,אם לא שנאמר שצורך מצוה שאני .והאג״מ עצמו
מודה שאין לו ראיה מהגמרא בשבועות ,שם אסרו את הדבר משום 'מדבר שקר
תרחק׳ ,כיון שזהו דין מיוחד בבית דין ,והפשט שלו בגמרא בחולין הוא פשט מחודש.
[עי׳ בספר משנת פיקוח נפש סוף סי' ב שיישב את קושיתו באופן אחר] .גם צריך
עיון בדברי האג״מ ,כי לכאורה הוא סותר את עצמו ,כיון שפסק במקום אחר (או״ח
ד קיח) שמותר לבעלת תשובה לומר שנבעלה פעם אחת כשמעדה ,הגם שבאמת
נבעלה כמה פעמים ,והוא הסביר שהטעם הוא משום שעכשיו שחזרה בתשובה
בודאי היא לא תעבור שוב את העבירה ,וזה קשה כי לפי מה שכתב האג״מ בסנדל
אין תועלת בכך ,כיון שאם היתה אומרת את כל הסיפור ,לא היה מסכים להתחתן
איתה .ויש ליישב את הסתירה בדבריו ,שהוא היקל בפנויה בגלל שאחרת יהיה
קשה לה למצוא שידוך ,וכמש"כ בגליון  43דין  .2ויותר נראה לומר ,ובזה יוסרו ממנו
כל הקושיות הנ״ל ,שהאג״מ מתכוון לאסור רק במקרה של הבהמה שמתה ,שאם
היה אומר לו את האמת ,אזי על פי הדין היה אסור לו להאמין שלא מתה הבהמה
מחמת נשיכת נחש ,ונמצא שבגלל ההטעיה של המוכר הוא מאמין לו שלא כדין,
אבל כשאין איסור להאמינו גם האג״מ מודה שרשאי להטעותו .וכן משמע מלשונו,
שכתב "אלא מצד שמכשילו בהאיסור ,שהיה אסור לו לקנות ממנו אם היה אומר
לו שהיא מבהמה מתה שיודע שמתה כדרכה שלא מנשיכת נחש ,משום שמחשש
סכנה היה אסור לו להאמין לסתם ע״א ,מחשש שמא מחמת שאינו חושש למיעוטא
משקר לומר שיודע שאינו מנשיכת נחש ,ובאמירתו שהוא משחוטה לא עלתה על
דעתיה לחשוש שמשקר" ,וכן כתב בהמשך "שבמתנה שאין להנותן שום ריוח היה
נאמן לומר שיודע שליכא סכנה" ,ואם כן רואים שגם הוא מסכים שבעלמא מותר
להטעות בן אדם להסכים לדבר שהיה מסכים אם היה יודע את האמת.
 23התייחסנו כאן רק לגבי הנידון של גניבת דעת ,אך יש לציין שבדרך כלל אין
בזה שאלה של כיבוד הורים ,כמבואר בשו״ע (יו״ד ו־מ ,כה).
 24בענין לא תעוננו נחלקו הרמב”ם והרדב״ז כי זה לשון ספר המצוות לרמב״ס
(מצות ל״ת לב) "ובכלל אזהרה זו גם כן איסור פועל החרטומים .ולשון חכמים
(סנהדרין סה ,ב ספרי) מעונן ,זה האוחז את העינים .והוא מין גדול מן התחבולה
מחובר אליו קלות התנועה ביד ,עד שיתדמה לאנשים שיעשה ענינים אין אמיתות
להם .כמו שנראה אותם יעשו תמיד שיקח חבל וישים אותו בכנף בגדו לפני העם
ויוציאהו נחש .וישליך טבעת לאויר ואחר כן יוציאהו מפי אדם אחד מן העומדים
לפניו .ומה שדומה להם מפעולות החרטומים המפורסמים אצל ההמון .כל פועל
מהם אסור .ומי שעושה זה יקרא אוחז את העינים .והוא מין מן הכשוף .ומפני
זה לוקה .והוא עם זה גונב דעת הבריות .וההפסד המגיע מזה גדול מאד .כי ציור
הענינים הנמנעים תכלית המניעה אפשריים אצל הסכלים והנשים והקטנים
רע מאד ויפסיד שכלם וישיבם להאמין הנמנע והיותו אפשר שיהיה" .וכן כתב
הרמב״ם ביד החזקה (הלכות עבודה זרה יא,ט) "וכן האוחז את העינים ומדמה
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של ׳קוסם׳ הנהוג בזמננו ,שאינו עושה דברים על ידי כישוף אלא רק על
ידי תחבולות וזריזות הידים :יש מי שאוסר בכל ענין ,משום ׳לא תעוננו׳“
יש שהתירו אם מראה את התחבולות שלו לקהל ,וממילא גם אין איסור
של גניבת דעת‘ .2ויש שפסקו שדי בכך שיאמר לקהל שמה שהוא עושה
הוא על ידי תחבולות הידים ואינו מופת ,27ואינו צריך להראות להם כיצד

הוא עושה זאת .ויש שהתירו אפילו בלי אמירה ,הואיל והיום מפורסם
שאין לקוסם כוחות על טבעיים ,אלא ידוע שהוא עושה הכל בתחבולות
וזריזות .28ולגבי איסור של גניבת דעת ,מסתבר שבזמננו בכל ענין לא
יהיה איסור זה ,אפילו אם לא יאמר כלום ,כיון שידוע שאין לו כוחות
מיוחדים אלא פועל באמצעות תחבולות וזריזות ידיו.2,

בפני הרואים שעושה מעשה תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ,ולוקה".
ובהלכה טו שם כתב "האוחז את העינים והוא שיראה שעשה ,והוא לא עשה,
לוקה מכת מרדות" ,מבואר שהרמב״ם סובר שכל אחיזת עינים ואפילו אם עושים
אותה ע״י "קלות התנועה ביד" אסור גם משום לא תעוננו וגם משום גניבת דעת,
והמפרשים התקשו בדבריו ,למה במקום אחד כתב שיש מלקות ובמקום אחר
כתב שאין בו אלא מכת מרדות ,ובשו״ת הרדב״ז (אלף תרצ״ה ה,תקפה) כתב
ישוב לדברי הרמב׳ים והמשיך בביאור דברי הרמב״ם במה שכלל "אחיזת עיניים
ומדמה לפני הרואים מעשה תמהון והוא לא עשה" שהוא מה שקוסם עושה ,בלאו
של לא תעוננו" ,הוא ז״ל (הרמב״ם) אזיל לשיטתיה ,דס״ל שהכל הבל ואין שם
לא אחיזת עינים ולא כישוף ,אלא הכל תחבולה .אבל האמת הוא שיש מעשה
כשפים ומעשה שדים ומעשה אחיזת עינים בפועל" ,דהיינו שבא הרדב״ז וחלק
על הרמב״ם (שם וגם בספר מצודת דוד מצוה סא) במה שאוסר אחיזת עיניים
משום לא תעוננו אפילו אם אינו משתמש בכישוף ולא בשדים ולא בשום כחות
אלא ע״י קלות התנועה ,אך הוא מסכים עם הרמב״ם שבכל זאת יש איסור של
גניבת דעת ,וז״ל בהמשך" ,מכל מקום מודה אני שיש איסור גניבת הדעת" .נמצא
שנחלקו לגבי הפעולות שנעשו ע״י קלות התנועה אם הם אסורים משום ׳לא
תעוננו׳ ושניהם מסכימים שיש איסור גניבת דעת.
 25האוסר בזמננו בכל ענין הוא היביע אומר (חלק ה יורה דעה סי׳ יד) שהכריע
כהרמב״ם וז״ל ״והנה הגם שב' הב״ח (סי׳ קעט) שהסמ״ג (מל״ת נג) ס״ל שכל מיני
אחיזת עינים אינם אלא ע"י כישוף .ע״ש .נראה שאין לנו לזוז מדברי הרמב״ם,
שמחמיר גם באחיזת עינים שלא ע״י כישוף .ובפרט שכ״כ גם בס׳ החינוך (סי׳ ת),
שהאוחז את העינים הוא ע״י תחבולה יחובר אליה קלות היד ועוצם מהירותה עד
שיראה לבני אדם שעושה מעשה פלא ,כמו שיעשו תמיד שיקחו כלי וישימוהו
בכנף בגדיהם ואח״ב יקחו חבל לעיני האנשים ויוציאוהו נחש ,וכן ישליכו טבעת
באויר ויוציאוה מפי אחד מן העומדים לפניהם וכיו״ב ,והעושה כן נקרא מעונן
ולוקה" .והוסיף וכתב "ואפשר עוד שגם להסמ״ג והרדב״ז איסורא מדרבנן מיהא
איכא בכל גומא" .אמנם מש'׳כ שהרדב״ז אוסר מדרבנן משום לא תעוננו אינו
נראה כי כוונתו הוא משום גניבת דעת כמבואר במה שהבאנו למעלה .עכ״פ
מבואר מדבריו שסובר הלכה למעשה שגם היום ששכיחי קוסמים אסור להיות
קוסם ולא מועיל שיגיד לציבור שאינו אמיתי כיון שחושש לאיסור של לא תעוננו.
וכן חזר על משנתו ביחוה דעת (ג ,סח).
 26כן כתב בספר כרם שלמה להגר״מ גרום ,בפירושו ליו״ד סי׳ קעט סעיף טו
בס״ק לז ,בשם הגרי״ש אלישיב "אסור לעשות מעשה אחיזת עינים גם אם אומר
קודם שכל פעולותיו אינם אלא אחיזת עינים ,אמנם במראה קודם אופן המעשה
אשר עומד לעשותו במהירות ,שרי" .ולא מבואר דבריו כמה פעולות צריך להראות
מתחילה ,וגם לא ביאר מדוע לא די באמירה ,וגם מדוע הוא סובר שאין בזה משום
לא תעוננו .ונראה שמה שמצריך להראות אינו בגלל גניבת דעת ,כי מצד גניבת
דעת די באמירה ,כמו שמוכח בגמרא (חולין צד ,ב) במעשה של ר׳ ספרא ורבא.
אלא הביאור הוא שמסכים עם היביע אומר שצריך לחוש לשיטת הרמב״ם שיש
איסור של לא תעוננו ,ורק שאם קודם מראה כל פעולה אז אינו אוחז את העינים
כי כבר ראו את הפעולה ורק עכשיו הוא עושה את הפעולה בצורה מהירה (ואולי
סובר כן גם אם רק מראה חלק מהפעולות מאותו סברא שמה שיעשה אחר כך לא
יחשב אחיזת עיניים) .ואם אינו עושה פעולה של אחיזת עינים אינו אסור אפילו
לדעת הרמב״ם .ויתכן מאוד שהיביע אומר יסכים לו.
 27זו שיטת שו״ת דברי יציב (יורה דעה סימן נז) ,וזה לשונו",אמנם לענ״ד לחלק
בזה ,דהאיסור בזה כשאוחז את העינים ואומר שהוא עושה דבר פלא באיזה כח
עליון וכדו' ,שאז חייב אף שאינו עושה שום מעשה כשוף אלא בזריזות ידים ,וכמ׳יש
הרמב״ם והחינוך בטעם הדבר שיטעו מזה להאמין שיתכן ענינים על טבעיים בלעדי
כח הבורא ית"ש ח״ו ,משא״כ כשמגלה להם במפורש שעושה זאת בתחבולות
וזריזות ידים ,אין בזה משום מעונן כיון שהכל יודעים שהוא מלומד בכך ,ואפילו
משום גניבת דעת ליכא ,והרי זה כמפליג בספינת אויר ושאר ענינים של פלא
שהומצאו בזמנינו ודו״ק" .והוסיף וכתב" ,ויש לומר שגם להאוסריס ליכא בזה משום
לא תעונן או משום מראית העין ,כיון שאומר בפירוש שהוא מלומד להראות ענינים
כאלו ואין בזה אלא חכמה מסויימת לעשות כן וכל אחד יכול להתלמד לעשותה,
וליכא החשש שיטעו לומר שיש בזה כח עליון ויצא להם סיבה לכפור בעיקר כדברי
החינוך הנ״ל וז״ב" .וזו גם שיטת הג״ר יהושע קוטנא ביבין דעת (בהערות על סימן
קעט ,עמוד קיט ,ג)" ,כשאומר שאינו עושה שום פעולה רק שמטעה הרואים ...ועל
זה סמכו בדורות הראשונים שעשו בדחנים מעשים זרים" .אמנם לפי הדעה הזאת
בכל הדורות היה מותר לעשות כן ,ולמעשה המשמעות של הרבה אחרונים וביניהם

החכמת אדם (פט ,ו) והקיצור שו״ע (ס״ס קסו) הוא שלא די באמירה.
 28בניגוד לדיעות הקודמות ,הפוסקים העומדים בדעה זו סוברים שמה שרגילים
לעשות היום מותר גם לדעת הרמב״ם .אחד הסובר כן הוא האגרות משה (יורה
דעה חלק ד תשובה יג) ,והוא חולק על הש״ך וסובר שהרמ״א ומהרש״ל סוברים
שגם לפי הרמב״ם אין איסור של לא תעוננו כשעושה פעולה על ידי מהירות הידים
כיון שהוא דבר טבעי ורק שלא כל אחד מסוגל לעשות כן .והרמב״ם כלל באיסור
של לא תעוננו רק דברים שאינם טבעיים בין אם נעשים עם או בלי כישוף .והיות
שידוע היום שמה שעושים אינו אלא על ידי מהירות הידים לכן הוא מותר אם
הקוסם אינו אומר שיש לו כוחות מיוחדים .והוא מזכיר שהחכמת אדם אינו סובר
כן ,אבל הוא חולק עליו .גם בשו״ת בצל החכמה (חלק ד סימן יג) מתיר ,ומטעם
אחר ,שהוא סובר [כמו האגרות משה] שגם הרמב״ם מסכים שמה שעושים היום
מותר ,וז״ל "נדון שלפנינו ,נראה לפי האמור שאין לו ענין עם אחיזת עינים כלל,
כי כאשר רואה הצבור בתחילה על כף ידו של הבדחן שני מטבעות (זה הדוגמא
של הקוסם השואל) כן הוא האמת שנמצאים שם שני מטבעות ,וכאשר הם
רואים שם לבסוף רק מטבע אחד כן הוא האמת שאין נראה שם רק מטבע אחד,
והתמהון שאצל הצבור איך נעלם אחד מן המטבעות ע״י שמע׳־כ קפץ את ידו ולאן
הוא נעלם ,אין בזה סגירת עין והטעתה שהרי לא נדמה לצבור המסתכל כאילו
נעשה דבר שלא נעשה באמת או שלא נעשה דבר הנעשה באמת ,כי בעת קפיצת
היד היו שני המטבעות מכוסים מעיני הצבור ולא ראו אותם כלל כמנהגו של עולם.
נמצא אין כאן בעיני הצבור רק חידה סתומה ולא אחיזת עימם כלל .דדוקא באוחז
בידו נחש ועושה שיהי׳ נדמה להרואה שהוא חבל או שאוחז בידו טבעת ועושה
תנועה שיהי׳ נדמה להרואים שזרקו לאויר ובאמת הוא ממשיך להחזיקו בידו זה
הנקרא אחיזת עינים שעושה שיהי׳ נדמה לבני אדם שרואים דבר שבאמת אינו
במציאות .לא כן בנדוננו שכשרואים בתחילה שני מטבעות מונחים על כף היד וכן
מה שרואים שם בסוף רק מטבע אחת כך הוא האמת והמציאות ,ובינתים כשקופץ
ידיו אין הצבור רואה כלום לא טבעת אחד ולא שנים כמנהגו של עולם שאי אפשר
לראות דבר המכוסה .נמצא בנד״ד אין הצבור רואה אפי׳ רגע אחד דבר שאינו כך
במציאות ,וממילא שאין כאן אחיזת עינים כלל אלא תעלומה וחידה ,לאן נעלם
הטבעת השני בשעה שהיד היתה סגורה .ויצירת חידה כזו נראה שאין בה איסור
כלל .דלחכמים שדורשים (סנהדרין ס״ה ב) לא תעוננו זה האוחז את העינים ,הוי
הוראת מלת "תעוננו" מלשון עינים כמבואר בחי׳ הר״ן (שם ד״ה וחכמים) ,ונמצא
כל שאין כאן סגירת עינים והטעתה לא אסרתה תורה" .ורק צריך עיון לדבריו,
כי נראה שהקוסמים היום עושים גם פעולות שלפי הגדרתו הם אחיזת עינים.
גם בתשובות והנהגות להגר״מ שטרנבוך (א ,תנה) הוא סובר שגם לפי הרמב״ם
מותר ,ודבריו קרובים לדברי האגרות משה ,וז״ל" ,ובזה מפורש בדבריו שכל זה
בעושה בכעין כישוף ושיש לטעות שהוא כישוף ,וכשעושה כן עובר גם בגניבת
דעת הבריות ,ולפי״ז י״ל שכל שהכל יודעים ומכירים שאין זה מעשה כישוף כלל
ואינו אלא מעשה ידים ותחבולה שהוא אומר להם כן מראש שאין בזה כלל מקום
לטעות או גניבת דעת מותר מדינא ,ועיין היטב בשו״ת הרדב״ז סי' אלף תרצ״ה.
(וע״ע בחינוך שם) ,וכן סיפר לי חמי זצ״ל ששמע מפי רבינו החזו״א זצ״ל שאין
בזה איסור כישוף כשיודעים ומכירים שאין זה לכישוף ממש רק ״חכמות" וצ״ב״.
והתשובות והנהגות חשש שלא כולם יודעים שאין זה ענין של כישוף ולכן הקפיד
שיתלו פתק שמה שעושה אינו כישוף אלא חכמה בלבד .ולכאורה גם הוא מודה
שבציבור הרגיל בזה ויודעים שאינו מעשה כישוף אין מן הצורך לעשות כן.
 29כי היום שכיחי בינינו קוסמים ואדם שקול לא יחשוב שיש לו כוחות מיוחדות
ולכן מי שיטעה בזה יהיה בגדר של איהו דאטעי אנפשיה ,וכמו שכתבנו בפתיחה
לעלון  .44ובאמת כל פוסקי זמננו שדנו בשאלה הזאת דיברו רק אודות האיסור
של לא תעוננו .והגם שמגיעים להופעות אלו ילדים קטנים שעלולים לטעות,
מכל מקום כיון שכשיתבגרו יעמדו על כך שאין לקוסם כוחות מיוחדים ,לא מצינו
שיהיה בכך איסור .וכמו הרבה מעשים שגדול עושה וילד קטן טועה בהשערותיו
[כמו שמסתתרים מהקטן ,והוא חושב שהגדול ׳איננו'] ,ולא שייך החשש שהזכיר
הרמב״ם .וכל אלו שחייבו לגלות הזכירו רק את האיסור של 'לא תעוננו' ,ולא את
האיסור של 'גניבת דעת' ,וכמש״ב לעיל.

הרב אברהם בוטרמן
דייןבביה״ד נתיבות חיים

בענין ההשלכות ההלכתיות מחוק בתים משותפים והתקנון המצוי
מתוך שיעור שנאמר ביום עיון בעניני ועד בית
הגדרת הבעלות בבית משותף
כפי שהוזכר במאמר שפורסם בעלון מם׳  ,37מאחר ובד״ב רשום בחוזה
המכר שהדירה תרשם כחלק מבית משותף הרי שהזכויות שיש לכל
אחד בקרקע הוא ע״פ הכתוב בחוק .גם אם הקבלן לא התחייב בחוזה
המכר לרשום את הבנין כבית משותף ,הדין כן מצד מנהג המדינה ,שכן
ההלכה היא שכל הדינים המבוארים בגמ׳ ובפוסקים מה כלול במקח ומה
אינו כלול אינם רק במקום שאין מנהג ,אבל במקום שיש מנהג המנהג
קובע .הדבר נוגע לזכויות בגגות ובקרקע המוצמדת לדירות ועוד כפי
שהארכנו במאמר הנ״ל.

התחייבויות הדיירים זה לזה
להלן נביא בקצרה כמה מהנידונים המצויים שבהם יש סתירה בין ההלכה
לבין החוק והתקנון ואח״כ נדון האם ומתי יש לנהוג לפי החוק והתקנון?
א .נידון שנוגע לבתים רבים מאד הוא התשלום על החזקת המעלית ,לפי
העולה מסעיף  3.1.59כל השכנים חייבים להשתתף בהחזקת המעלית,
ואף השכנים המתגוררים בקומת קרקע ,שאינם נהנים כלל מהמעלית,
חייבים להשתתף בהוצאות הכרוכות בהחזקתה .לפי ההלכה ,חלוקות
הדעות בענין רוב הדעות נוטים לחייב את בעל קמת קרקע גם לפי
ההלכה אולם יש שפטרו [עיין עלון המשפט  ,43ו ,45דעתם של הרה״ג,
הרב זעפרני והרב נוסבוים .ודעת ההרה״ג הרב שפרן עלון מס׳  44אות
יב ].הנידון מתבסס על דברי מהר״י מינץ ,שרק שותף שנהנה  -אפילו
קצת  -מהנכס המשותף ,חייב הוא בהוצאות ,אבל כשאין לו הנאה כלל,
פטור ודברי הרמ״א סי׳ קס"ג סוף ס״ג והסמ״ע שם סקל״ב ,עיין בעלונים
הנ״ל שהאריכו בזה].
ב .נידון מצוי נוסף ,כאשר יש סתימה בצינור הביוב בקומות העליונות,
ואין הדבר מפריע כלל לדיירי הקומות התחתונות ,שלפי ההלכה הדיירים
שאינם סובלים מהנזק אינם חייבים להשתתף בהוצאות תיקונו ,וכל שכן
שהדיירים מהכניסות האחרות אינם חייבים בדבר ,ואילו לפי החוק ,כל
השכנים חייבים להשתתף בהוצאות אלו.
ג .כאשר יש חדירת מי גשמים ממרפסת לדירת השכן ,והנזילה אינה
מזיקה כלל לבעל הפנטהאוז עצמו ,אלא רק לשכניו התחתונים ,שלפי
ההלכה יש הסוברים שהעליון אינו חייב לשלם את הוצאות התיקון,
ואילו לפי התקנון המצוי חייב בעל הרכוש שממנו מגיע הנזק לתקן את
הנזק? ואף המנהג בזה אינו ברור.
יש להדגיש כי בדברים שיש מנהג ברור הולכים אחר המנהג[ .יש להעיר
שגדר ׳מנהג׳ בענינים אלו מבואר בנחל יצחק (סי׳ ס״א סק״ה ענף ג׳)
שכולם נוהגים כן ,ולא די ברוב .אם כי מסתבר שאף אם יש בודדים
היוצאים מן הכלל אין זה פוגם במנהג ,ובטלה דעתם ,שהרי לא שייך
כמעט שממש כולם ינהגו כן ,בפרט בציבור גדול].

האם החתימה בחוזה על קבלת החוק ו׳התקנון המצוי׳ מחייבת
את הדיירים
בעת רכישת דירה ,חותם הלוקח על חוזה מפורט הכולל את כל עניני
 1חשוב לציין כי ישנו חוק בתים משותפים בו כתוב את החוק של הבית משותף
ובתוכו גם כמה סעיפים בקשר לתקנון שהדיירים יכולים לעשות ביניהם ולרושמו
אצל רשם המקרקעין ובאם לא עשו תקנון הרי שיראו את התקנון המצוי
כתקנון שנרשם ע״י בעלי הדירות .ישנם חובות של הדיירים הכתובות בחוק ויש
שמופיעים בתקנון המצוי.
 2דבר זה לא מפורש בתקנון רק כך היא הפרשנות המקובלת של סעיף  3ב
כדלהלן .:הזכות לתבוע תיקונים [תיקון :תשל״ז] (א) בעל דירה זכאי לדרוש
מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף ,שאי ביצועו עלול לפגוע
בדירתו או בערכה( !.ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון
בדירה האחרת ,שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון .ע״כ .ולא
מבואר האם תמיד חייב בעל הדירה או רק כאשר הנזק שמגיע מהדירה האחרת
מחמת החיסרון באותה דירה.

הדירה ,ובכללם את עניני ועד הבית ,ובדרך כלל מתחייב שם הלוקח
לקבל את הדינים הנובעים מכח ׳חוק בתים משותפים? כאמור לעיל,
במקרים רבים קבלה זו היא בעצם קבלה של דינים העומדים בסתירה
לדין תורה.
דעת הגר״ג קרליץ ,כפי שהביא בשמו הרב רובין (צהר ח״א עמוד פב)
שאין כל תוקף להתחייבות זו ,אלא הרי זה כמקבל על עצמו את חק
הערכאות בעניני ממונות ,שהדבר אסור ,ואין קבלתו קבלה .המקור לכך
שאין אדם יכול לקבל על עצמו את משפטי הגויים [אף שבדרך כלל
קיימא לן שכל תנאי שבממון קיים] ,הוא מדברי הרשב״א בתשובה
(ח״ו סי׳ רנד) ,שכתב לגבי נידון של ירושת הבעל ,מדין תורה הרי הבעל
יורש את אשתו ,אך בדיני הגויים [של אותו זמן] אין הבעל יורש את
אשתו ,והשואל שם טען שכיון שהכל יודעים שהמנהג הוא כדיני הגויים,
ממילא הרי זה כאילו נשא את אשתו על דעת כן שלא יירשנה .והרשב״א
שם השיב שאמנם אם היה הבעל מתנה כן בנישואין היה תנאו קיים
[ויתר על כן ,אם המנהג הוא להתנות כן ,אף מי שלא התנה כן  -הרי זה
כאילו התנה] ,אבל בנידון שם ,שהטענה היתה מחמת משפטי הגויים
אין הדבר כן ,וזה לשון הרשב״א ,׳ומכל מקום לנהוג כן מפני שהוא
משפט גויים באמת נראה לי שאסור ,לפי שהוא מחקה את הגויים ,וזהו
שהזהירה תורה לפניהם ולא לפני גויים ,ואע״פ ששניהם רוצים בכך והוא
דבר שבממון .שלא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם
שייקרו את חקות הגויים ודיניהם ,ולא עוד אלא אפילו לעמוד לפניהם
לדין אפילו בדבר שדיניהם כדין ישראל? והוסיף שם הרשב״א בלשונות
חריפים וכתב ׳ובכלל עוקר כל דיני התורה השלמה ,ומה לנו לספרי
הקודש המקודשים שחברו לנו רבי ואחריו רבינא ורב אשי ילמדו את
בניהם דיני הגויים ויבנו להם במות טלואות בבית מדרסי הגויים חלילה
לא תהיה כזאת בישראל ח״ו שמא תחגור התורה עליה שק׳ [והאריך
שם בדבריו עוד לדון מדוע לא שייך בזה הכלל של ׳דינא דמלכותא דינא?
אמנם אין כאן מקום להאריך בפרט זה ,שכבר הילכו בו נמושות].
על כל פנים עולה מדברי הרשב״א שלא שייך לדון מצד ׳תנאי שבממון׳
שיחולו על הצדדים דיני וחוקי הגויים ,אף אם קיבלום עליהם ,אלא אין
בקבלתם כלום ,ודנים אותם כפי דיני ישראל .ומכח זה פסק הגר״נ קרליץ
שאין קבלת ההתחייביות שבחוק מחייבת את הדיירים[ .אמנם הגרנ״ק
נקט שם שאף שהחוק אינו מחייב ,מכל מקום אם כולם נוהגים כן ,אף
שהמנהג הוא מחמת החוק ,מכל מקום סוף סוף זהו מנהג ,ואז חייבים
לעשות כן מכח המנהג .אמנם לכאורה מדברי הרשב״א הנ״ל נראה לא
כן ,אלא מה שכולם נוהגים שלא כדין מכח חוקי הגויים אינו נחשב כמנהג
המחייב ,ואדרבה ,אולי הוא חמור יותר].

באופן שהחוק אינו מחייב מצד עצמו ,אלא רק מהווה פירוש
ללשון בני אדם
להלן נביא אופנים בהם לא נאמרו דברי הרשב״א עיקר דברי הרשב״א
הנ״ל ,שאין לילך אחר מנהגי ודיני הגויים אפילו בדבר שבממון נפסקו
להלכה בשו״ע (שסט ,יא) ,ומחמת כן אם מתה האשה בעלה יורשה ,ואין
קרובי האשה יכולים ליטול את ממון הירושה בטענה שכן הוא המנהג
באותו מקום .אמנם ,הריב״ש (סי׳ נב) כתב בנידון של אדם שכתב שטר
צוואה ,וכתב בו שיהיו נכסיו למי שראוי ליורשו ,ואחריו לפלוני ,שמצד
ההלכה הדין הוא שאין ה׳אחריו׳ זוכה כלל ,אלא הראוי ליורשו זוכה
לעולם ,ומכל מקום אם כתב כן במקום שנוהגים לפי משפטי הגויים,
שהם סוברים שגם בראוי ליורשו מועילה כתיבת ׳אחריך? זוכה ה׳אחריך׳
בנכסים לאחר מות הראוי ליורשו .והרמ״א עצמו ,שפסק לעיל כדעת
הרשב״א ,פסק (סי׳ רמח ,א) כדברי הריב״ש הללו ,ולכאורה סתר משנתו.
ובעיקר דברי הריב״ש נחלקו הפוסקים ,יש שהבינו שאכן הוא חולק
לגמרי על שיטת הרשב״א הנ״ל ,והוא סובר שבדיני ממונות אזלינן בתר
המנהג ,אף שהוא מבוסס על מנהג הגויים .ראה בשו״ת בעי חיי (חו״מ
»המשך בעמוד הבא

ח״א סי׳ קנח) שהבין כן ,ופסק הלכה כהרשב״א .וכן הבין התשב״ץ (ח״א
סי' סא) את שיטת הריב״ש ,והאריך לחלוק על דבריו [אף שלא הזכיר
בדבריו את תשובת הרשב״א הנ״ל] .אמנם יש מהפוסקים שיישבו את
דברי הרשב״א עם דברי הריב״ש באופנים שונים.3
והתירוץ הנוגע לנידון דידן הוא מה שכתב בנתיבות המשפט (רמח
סק״ג) שטעמו של הריב״ש הוא כיון שהדין שמי שנותן למי שראוי
ליורשו ואחריו לפלוני אין האחר זוכה ,טעמו שהנותן לראוי ליורשו
כוונתו לירושה וכן הוא בלשון התורה ולא למתנה וירושה אין לה הפסק.
אבל כאשר באותו מקום נהגו כמנהג הגויים ,שאחרי מיתת הראוי
ליורשו זוכה ה׳אחריך׳ בנכסים ,ולא היתה לשונם לשון תורה וממילא
לא היתה כוונת המצווה שיבואו הנכסים לידו בתורת ירושה ,אף שהוא
ראוי ליורשו ,אלא בתורת מתנה ,וכיון שכך יש למתנה זו הפסק .ובזה
אף הרשב״א יודה כיון שאין הולכים בזה אחר מנהג הגויים ,וממילא
יש לפרש את לשון המצווה כפי מציאות המנהג באותו מקום ,שהרי
זו היתה כוונתו בצוואתו ,ובכה״ג שכוונתו למתנה אף מדין תורה זוכה
ה׳אחריך׳ .וכן מבואר בחתם סופר (חו״מ סי׳ קמב),
העולה מדין זה ,שאף במקום שהחוק כשלעצמו אינו יכול לחייב ,כיון
שהוא סותר את דין התורה ,מכל מקום כאשר החוק מפרש את הלשונות
שבשטר יש לפרש את הדברים ככוונת החוק ולכן גם בענין הבעלות
בחלקי הבית המשותף יש ללכת לפי החוק שכן הוא מסביר מה קנה
כל דייר.
במקום שלא שייך לנהוג כפי דיני התורה ,לדברי הכל הולכים אחר
דיני הגויים
בשו״ת מהרש״ך (ח״ב סי׳ רכט) דן בסוחרים שעשו עיסקא בעיר וינציא,
שם היה המנהג בין הסוחרים לדון ביניהם על פי כללים שלהם ,שלא
כפי דין תורה ,וכל העיסקאות נעשו על סמך מנהג זה ,ועתה רוצה אחד
הסוחרים לדון במקום אחר לפי דין תורה ,וכתב על זה שאין הדין עמו,
כיון שהעסק נעשה במקום שלא שייך לדון בו עפ״י דין תורה ,שהרי
כל צורת עשיית העיסקאות שם מושתתת על דיני הסוחרים הנוהגים
באותו מקום ,ובודאי שאם היה הלה יודע שידונו לפי דין תורה לא היה
מתעסק עימו כלל ,א״כ אינו יכול כעת לתובעו שילך עמו לדין תורה ,אלא
דן איתו לפי מנהג הסוחרים שבונציא.
ובשו״ת בעי חיי (חו״מ ח״א קנח) הביא את דבריו ,והקשה עליו מדברי
הרשב״א הנ״ל ,שאין לקבל את חוקי הגויים בדיני ממונות כנגד דין תורה.
ותירץ ,שיש מקומות שאינם יכולים לנהל את המשא ומתן שלהם על
פי דין תורה גמור ,ואם יעשו כן לא יהיה להם קיום והעמדה ,ובאופנים
אלו מותר להם לנהוג כפי מנהגי הסוחרים בדיני ממונות ,אף שהם דיני
הגויים ,ובלבד שלא ילכו לדון לפני ערכאות של גויים ממש .משא״ב
בירושה וכדומה [שבזה דיבר הרשב״א] שאין זה ענין לקיום המשא
ומתן כלל ,שבזה אסור לרון בדיני הגויים אפילו בלי ללכת לפני הערכאות
שלהם.
ולפי זה יש לרון בענין חוק בתים משותפים ,האם הוא נכנס לגדר שכתב
המהרש״ך ,שאי אפשר לדון בענין אחר ,שכן אם כוונת המהרש״ף שהיה
מן הנמנע לנהוג כד״ת כי המו״ם בזה כולל גם גויים או אנשים שאינם
שומרי תו״מ ,וכן הנידונים בזה כוללים ענינים שלא שייכים בהם קנינים
וכדומה ,וא״כ בבית משותף כשכולם שומרי תו״מ אין מונע מלנהוג כד״ת.
אולם יעויין במנח״י (ח״ז סי׳ קכ״ו) שלמד מהתרה״ד שכל השתתפות
של כמה אנשים בדבר שרגיל דו״ד ביניהם קשה ללכת לפי דין תורה,
ויכולים לקבוע לעצמם כללים ולנהוג לפיהם .ואם כן אפשר שיכולים
לקבוע לעצמם את החוק הכללי לדבר המוסכם ביניהם ואף לרשב״א.4.

 3הסמ״ע בסי׳ שסט ס״ק כ יישב ,שהרשב״א מיירי בדבר הנקבע בעת הנישואין,
שהשואל טען שהבעל נשא את אשתו על דעת שלא יירשנה ,ובזה סובר הרשב״א
שכיון שבאותה שעה לא חשב הבעל כלל על שעת מיתה ,וגם לא גילה את דעתו
בענין זה ,אץ לומר שכך היתה כוונתו .ואילו הריב״ש מיידי בכתיבה שנעשתה
בצוואה בשעת מיתה ,ובזה ודאי היתה דעתו כפי מנהג המקום ,אף שהוא מבוסם
על דיני הגויים .אמנם יש לעיין כי מדברי הרשב׳יא מבואר שאף אם קיבלו עליהם
מרצון מנהגים אלו לא מהני.
 4עי׳ ישורון כרך י״א תשובת אחד מגדולי הדיינים בענין המהרש״ך ,ובס׳ פרי
אליהו.

באופן שקיבל על עצמו דיני הגויים ,אף דייני ישראל דנים לפי
הזכויות שיש בדיני הגויים
נידון נוסף בדברי הרשב״א,
הטור (סי׳ כו) כתב בשם הרי״ף ובעל התרומות שאם נכתב בשטר ההלואה
שידונו את עניני ההלואה בדיני עכו״ם ,אם יש למלוח זכות בדיני עכו״ם
יותר מבדיני ישראל ,חייב הלוה לפי דיני העכו״ם [והפוסקים דנו אם גם
ידונו לפני העכו״ם או לא ,ואכמ״ל בזה ,]56וכשהתחייב במפורש לדון לפי
זכויות העכו״ם ן פסקו להלכה הרבה פוסקים שמועיל ,ראה בלבוש (שם)
בתומים (שם סק״ד) ובנתיבות המשפט (סי׳ סא ?)? ולכאורה קשה
כיצד מתיישב דין זה עם דברי הרשב״א הנ״ל ,שאין מועיל מנהג אפילו
בדיני ממונות ,לרון כדיני הגויים.
ובישוב הדבר יש להביא את דברי הלבוש גבי עיקר דינו של הרשב״א,
שאין לדון במנהגי הגויים בדיני ממונות ,שכתב שאיסור זה הוא
כשנוהגים כן בסתמא ,כיון שבכך הם מחקים את דיני הגויים ,אבל
אם התנו ביניהם בפירוש לנהוג בדין מסוים כדיני הגויים ,הרי זה תנאי
שבממון ,וקיים .ולכאורה טעם החילוק הוא כך ,שהאיסור הוא לקבל את
חוקי הגויים בתור חוקים כלליים ומחייבים ,אבל כשעושים תנאי על חוק
מסוים הרי אין הקבלה על ׳חוקי הגויים׳ אלא על הסכם מסוים ,ובמקום
לפרט את תנאי ההסכם הם מציינים שזהו כחוק פלוני של הגויים ,והרי
זה כ׳מראה מקום׳ ,ולא כקבלת משפטי הגויים ,ולכן מותר .וכך יישב
באולם המשפט את דעת בעל התרומות עם דברי הרשב״א.
ועוד נראה לבאר את דברי הלבוש בשיטת הרשב״א ,שהאיסור לדון
בדיני הגויים הוא רק כשדנים על פיהם בהרבה ענינים אחרים ,שבכולם
משפט הגויים הוא הקובע ,ומכח זה רוצים לומר שגם בדינים אחרים
בניהם יקבעו דיניהם וע״ז אמר הרשב״א שזו עקירת דין תורה .7אבל אם
בנידון אחד מסוים דנים לפי משפטיהם ,הרי זה כאילו התנו ביניהם על
אופן זה שיהיה כך וכך ,ובזה אין איסור.
ועל כל פנים ,לפי יסוד זה של בעל התרומות ,וכפי שהסכימו לו
האחרונים ,יש לומר בהיפך ממה שהבאנו לעיל מהגרנ״ק ,ויהיה הדין
כך :בדברים שקיבלו עליהם בפירוש לנהוג כפי החוק ,והיינו כשכתבו
בחוזה שיהיה כפי התקנון המצוי וחוק בתים משותפים ,תהיה זו קבלה
המועילה וחייבים לנהוג על פיה .ואילו במקום שלא קיבלו כן ,אף שכן
הוא המנהג ,אינם חייבים לנהוג כן ויתכן שאף יהיה אסור לנהוג כן ,שהרי
קבלת משפטי הגויים בסתמא  -אסורה[ .וזהו בהיפך מדברי הגרנ״ק
שכתב שהולכים אחר המנהג ,אף שהוא כפי החוק ,ואין הולכים אחר
קבלת החוק שבחוזה].

האיסור הוא רק לקבל מערכת חוקים השונה מדין תורה ,אך מותר
לקבל מנהג מסוים שנח לכולם ,שלא מחמת החוק
לכאורה יש לתמוה על מנהג כל בתי הדין כיום ,שמחייבים את המעביד
לתת לעובדים פיצויים כפי החוק ,אף שמדין תורה אין חיוב כזה ,והרי
לכאורה זהו ממש נגד דברי הרשב״א ,שאוסר לקבל את דיני הגויים
במשפטי הממון ,אפילו אם כולם נוהגים כן.
וכדי ליישב זאת נראה דצריף לומר שאף לדעת הרשב״א כל האיסור
הוא כאשר כוונת האנשים היא להחליף את דיני התורה בנידון מסוים
במערכת חוקים אחרת ,וכגון בדיני ירושה ,שבזה דיבר הרשב״א,
 5עיין ט״ז סי' כו שם ,ולכאורה נראה מדבריו שלעולם אין לדון כדיני עכו״ם אפי׳
בדייני ישראל ,אולם עיי״ש שאפשר שאמר את דבריו רק באופן שהתנאי היה
לדון בדייני עכו״ם ,וכיוון שתנאי זה לא חל  -לא חל כלום ,ואף דייני ישראל אינם
צריכים לדון לפי דיני הגויים וע״ע הערה בסוף המאמר.
 6יש לציין כי חתומים בסי׳ קד ס״ק י דן בענין הווקסל [כעין צ׳ק בזמנינו] שכתוב
בו שיהיה דינו ככל הדינים הנוהגים בו ,והביא מדברי השבות יעקב שיש ללכת
אחר הכללים שלהם ,שאם יש כמה נושים בלוה ,חולקים בנכסיו לפי השטרות.
והתומים עצמו תמה ע״ז ,שאם כן עקרת דין תורה ,שהרי לפי ההלכה יש לגבות
לפי המלוים ולא לפי סכומי החובות ,הרי שהתומים חש לד״ת ,וסבר שלא מועיל
בזה תנאי .ויש לחלק ,ששם אין הנידון לגבי החוב עצמו ,אלא לגבי צורת הגביה
ודיני הקדימה ביחס למלוים אחרים ,ובזה לא מועיל תנאי .ואת דברי השבות
יעקב עצמו יש ליישב עפ״י מה שכתבנו לעיל בשם מהרש״ך ,שבמקום שלא שייך
לקיים חיי מסחר שלא כפי מנהג הסוחרים ,מותר לנהוג כן.
 7ומדויק כן בלשונו וז״ל :ואפילו במקום שהולכין במנהגי הערכאות בהרבה
עניינים ,אינם יכולין לכוף לדון כמנהגם בכל דבר מן הסתם » המשך בעמוד הבא

האיסור הוא להחליף את דין התורה שהבעל יורש את אשתו במערכת
דיני ירושה האומרת שאין הבעל יורש את אשתו .והוא הדין אם היו
מחליפים את דין 'המוציא מחבירו עליו הראיה' בכלל אחר ,וכדומה .אבל
אם ראו בני העיר צורך לנהוג ביניהם מנהג מסוים שהוא נח וטוב להם
כעת יותר ,אפילו אם לא התנו ביניהם כן תנאי גמור אלא רק נהגו כן ,הרי
מותר ללכת לפי הכללים שהנהיגו אף שאינו כתוב בתורה .ויש להוכיח כן
מסוגיית הגמרא בב״מ (קטז ,ב) שמצד הדין כשקורה קלקול בגג צריכים
שניהם לתקנו בשוה ,ואף על פי כן אמרו חכמים שכל אחד יתקן את
שלו ,כיון שראו שחלוקה זו נוחה להם יותר ,וכמבואר בנתיבות המשפט
(סי׳ קסדסק"א).
עוד נראה לומר ,שמותר לקבל את הסכמת ומנהג הגויים בדברים
מסוימים ולנהוג כן ,והאיסור הוא רק לקבל את החוקים שלהם ,שנובעים
ממערכת כללים אחרת בדיני ממונות .וכן מדוקדק מלשון הרשב״א,
שהוכיח בתשובה שם שאין לנהוג כדיני הגויים ,כי אם כן אין הלוה נאמן
לומר פרעתי ,והוסיף שאין לומר שזהו כאילו אמר הלוה למלוה ׳מהימנת
לי' ,שהרי גם בלוקח אומרים הגויים שאינו נאמן .וביאור דבריו נראה,
שאם היה גדר הדבר כאילו מאמין הלוה למלוה ,היה ניתן לקבל את דין
הגויים ,אך כיון שהם אומרים כן גם בלוקח הרי זו הוכחה שהם חולקים
על דין מוחזקות ועל דין המוציא מחבירו עליו הראיה ,וא״כ חוקים אלו
הם הפך מחוקי התורה ,וא״א לקבלם.
ויתרה מזו כתב הגאון רז״נ גולדברג( ,ישורון כרך יא) שניתן לתקן שכל
בעל יתחייב לאשתו מזונות ושאר חיובים במידה ויתגרשו ,כפי שמחייב
החוק [כדי למנוע אח״כ מהאשה סיבה לילך לערכאות] ,וכתב שאין זה
דומה למה שכתב הרשב״א לאיסור ,כי אין שום איסור להתחייב לאשה
כסף או חיובים אחרים יותר ממה שחייבה התורה ,אלא שקבלת חוק
הגויים נגד דין תורה ,כגון להחליט שאין הבעל יורש את אשתו ,היא
קבלה אסורה .אבל קבלה המוסיפה על האדם חיובי ממון ,אינה אסורה.
[ולפי זה יש ליישב גם את דברי מהרש״ך הנ״ל ,שדבריו מיירי בחיובים
מעין אלו שאינם סותרים לדיני התורה אלא מוסיפים עליהם].
ולפי זה יש לדון בענין חוק בתים משותפים ,ש׳התקנון המצוי' אינו
מערכת חוקים מחייבת ,אלא הסכמה לנהוג לפי הכללים האמורים שם
כל עוד לא הוחלט אחרת [וכל בית יכול לקבל על עצמו תקנון אחר ,לפי
ראות עיניו] ,נמצא שאין כאן קבלת חוקי גויים ,אלא הסכמה משותפת
לנהוג בענינים אלו בצורה מסוימת ,וכגון שכל שכן אחראי על היזקים
שיקרו כתוצאה מרכושו ,אף שלפי דין תורה יתכן ואינו חייב ,כיון שאין
זו קבלת חוק אלא הסכמה ממונית ,וכמו תנאי שבממון ,שהוא קיים.
וסברא זו מבארת גם את הענין שפתחנו בו ,כיצד מחייבים בתי הדין את
המעבידים לתת פיצויים ,והיינו כני׳ל ,שלא קיבלנו את חוקיהם כדבר
המחייב ,אלא הסכימו העובדים והמעבידים לנהוג לפי הסכמה זו של
חיוב פיצויים מהמעביד ,ובתי הדין דנים עפ״י הסכמה זו.8
8

אמנם בענין זה יש לדון האם יש ללכת בחיוב פיצוים אחר כל דיני הראיות

לסיכום ,אופני ההיתר בקבלת הסדר ממוני שאינו לפי דין תורה
אסור לאדם לנהוג לפי חוקים שונים מדיני התורה ,גם בדיני ממונות,
שכן מייקר הוא חוקים אלו על פני תורתינו הקדושה.
כאשר החוק משפיע על לשון בנ״א ,ודאי מפרשים על פיו את לשון בני
האדם [נתיה״מ רמח וחת״ס חו״מ קמב].
כאשר הצדדים מקבלים עליהם להדיא באופן פרטני חוק מסויים ,יש
לומר שמהני ,שהחוק הוא כמראה מקום בלבד [לבוש ,אולם המשפט,
ולמש״כ בדעת הלבוש ,א״כ כשהתנו ביניהם מותר בכל גווני].
כאשר נוהגים כן מחמת מנהג שנהגו ולא בעקבות קבלת החוק ,מותר
ככל תנאי בדיני ממונות [ע״פ דברי הרשב״א] .וכן כאשר החוק עצמו
מדבר על הסכמות בנ״א ,ואינו קובע כללים מצד עצמו ,נראה שמותר.
יש אומרים שכל חוק גוים שענינו התחייבות ממונית נוספת יתירה על
חיובי התורה ,ולא כנגדה ,מותר לקבל [הגרז״נ גולדברג].
בעניני משא ומתן באופן שאי אפשר לסחור על פי כללי התורה ,מותר
[בעי חיי ע״פ מהרש״ך].
מסקנת הדברים :נראה כי אין לאסור על הדיירים לקבל על עצמם
את כללי חוק בתים משותפים והתקנון המצוי .ובמידה וקיבלו עליהם
יצטרכו לדון לפי כל הכללים הכתובים שם אף אם לפי הדין היה אמור
להיות אחרת .לא רק במה שמגדיר את הבעלות דשל כל אחד אלא גם
בהתחייבויות ההדדיות בין הדיירים
כלל זה נכון גם לגבי הסכמים של עיסקאות עם חברות גדולות ,או
התחייבויות בחוזים שונים ללכת לבית משפט ,שאמנם אין זה ראוי
לכתחילה ואיסור גמור הוא להתדיין לפניהם אבל לקבל החיובים שלהם
יש מקרים שאין ברירה ,כגון בחתימה לבנקים או ברכישת דירות
וכדומה ,ששייכים בזה חלק מההיתרים הנ״ל’.

הכתובים בחוק ,או לפי דיני הראיות של דיני התורה .ובפשטות היה נראה לומר
שהראיות צריכות להיות לפי תורה ,וכיצד ניתן להוציא ממון שלא כדין לפי ראיות
התורה .אלא שגם בזה שייך לומר שקיבלו ע״ע להאמין ולהתחייב לפי הסכמות
אלו .וכמו שמצינו ברשב״א ששייך לנהוג שאין הלוה נאמן לומר פרעתי דהוי כאילו
התנו שמאמינו לומר שלא נפרע [לולא טענת הרשב״א שנוהגים כן גם בלוקח,
וזו ראיה שחולקים על הכלל של המע״ה] .אלא שבזה יש מקום לומר כי אם נהגו
כן מכח החוק יש איסור של לפניהם ורק מה שנובע מכח הסכמה מותר ולא מה
שנובע מכח חוק.
 9עי' בברכי יוסף (סי׳ כו אות ח) שהאריך בזה ,באופן שמקבל בפירוש שידונו בדיני
ערכאות ,ונוטה לומר שמהני לגבי זה שידונו בביה״ד לפי הכללים של הערכאות,
ומשמע שזהו דלא כרשב״א ,אא״כ נחלק ג״כ בין קבלה של היחיד לציבור כנ״ל ,או
כמהרש״ך ,או כחילוק שהבאנו לעיל כשאין החוק כנגד כללי התורה .ועי׳ מנחת
יצחק (ח״ו סי׳ קע אות כ) שאף כשכתבו כן ,ובערכאות מחייבים באסמכתא ,מכל
מקום אין אסמכתא מועיל ללא קנין בבד״ח.

״עלון המשפט״ יוצא לאור על ידי ״מכון מענה שמחה״ © ,כל הזכויות שמורות

בית הוראה לענייני ממונות "נתיבות חיים"
שע״י כולל חושן משפט אוהל יוסף

גס!

הלכות אונאה וטקח טעות סימן רנז רכח

ערוך

חלק ןמסרי״ט] ומעשה היה באחד שהראה זהב לצורף
לקנות אם הצורף יאמר שהוא טוב והבטיח להצורף ליחן
לו חצי ריוח בשברו וא״ל הצורף שזהו והב ואח״ב נתברר
שהוא נחשו/ויש טי שרצה לחייב את הצורף ע׳׳פ מ״ש
בסימן ש״ו בטבחים שנוטלין שנר מהבשרות רוצה שומר
שכר וחייב כשניבלה אע״נ דמטריסה אינו נוטל שנר
מ״ם כיון שאם היתה כשירה היה נוטל דינו כש״ש וה״נ
כיון דאם היה זהב היה נוטל חלק דינו כש״ש וחייב
בכה שטעה דטעות זה הוי כחיוב ננכה ואברה כמו

סימן רכח

במראה דינר לשולחני ונמצא רע שנתבאר שם דבשכר
חייב אף אם הוא אומן וחלקו עליו דהצורף פטור ואין
דינו בש״ש אלא כש״ח דדוקא בטבח שאם לא ניביה
היתד ,כשירה והיה נוטל שכר לבן גם כשניבלה ואינו
נוטל כלום דינו כש״ש ביון שהיה בירו ליטול שבר אבל זה
הצירף אלו היה ם* .בונן היטב היה רואה שזהו נחשת
ולא היה בידו ־ליטול שכר כלל ולכן אק דינו אלא כש״ח
ואם היה אומן ובקי פטור כבטראה דינר לשולחני בחנם
[קצה״ח ונה״מ]:

[אפור להונות בדברים ולגנוב דעת הבריות ולרמות׳ במקח וטטכר
ובו י״ד סעיפים]:

א

בש& שיש איפור אונאה במקח וממכר כך יש איסור
מן התורה באונאת דברים ונתיב ולא י ונו איש את
עמיתו ויראת מאלהיך אני ה' ודרשו חז״ל [ב״מ נח ]:דאתי
לאונאת דברים דלאונאת ממון כתיב קרא אתרינא ובי
תמכרו טמכר ונו׳ אל תונו ולבן כתיב בפסוק זה ויראת
מאלהיך לפי שהם דברים המסורים ללב דלפני בני אדם
יבול לומר שלא כוון בלל לאנותו ולצערו לכך כתיב
רראת מאלהיך שהוא ב חן לבבות וסיים הפסוק אני ה׳
שעתיר ליפרע ממך וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון
שטמון ניתן להשבק ודברים לא נתנו לחשבון ועוד ד ה
בגופו וזה בממונו וקבלה ביר וז״ל דהצועק לפני הקב״ה
על אונאת דברים נענה מיד שנפרעין מהם* נד ,בעוה׳יז
וכך אמרו חז״ל כל השערים ננעלו חו׳ן משערי אונאה
וי״א דאין מצוין על אונאת דברים שלא לאנותו רק* למי
שאינו בעל עבירות אבל לרשע מותר לאנות בדברים
דשמא ע״י זד ,ישוב בחשובה ולכן אם כוונתו לשטים
לאנותו לרשע ביברים כדי שישוב בתשובה יכול לעשות
בן וכן טי שמאנה א״ע שהולך בדרך לא טוב וסובר
שהולך בדרך הישר מותר לאנותו שאדם כזה אינו מכלל
הישוב ודרך ארץ וצריך ליזהר ביותר באונאת הגר
[בימים קדמונים] בין בגופו בין בממונו לפי שהוזהר עליו
בכסה מקומות וצריך אדם ליזהר מאד באונאת אשתו
לפי שהאשד ,היא רבת הלב ורטעתה מצויה וכך אמרו
חז״ל [סס נטי] לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין
ברבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו
ודוקא בטילי דביתא או בטילי דעלמא צריך לשמוע לה
אבל בטילי דשטיא אם מונעת אוחו מדרך הטוב אסור
לשמוע לה ובל ההולך אתר עצת אשתו בטילי דשטיא
במניעת מצוה נופל בגיהנם [סס] ואוזאב אבד עולמו
מפני ששמע לעצת איזבל הרשעה וב״ש שצריך האדם
ליזהר באונאת יתומים ואלמנות שאין קץ להעונש וכך
אמרו חז״ל [סס] שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה
ונזל וכו׳:

ב

ךיעלחן

יש באונאת דברים שגי

מיני

אונאות האחת אונאה

במסחר כיצד לא יאמר לחנירו בבמה אתה רוצה
ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו כלל או שהיו
המרים מבקשים מטנו לקנות תבואה לא יאמר להם לכו
אצל פלוני והוא יודע שאין לזה' תבואה למכור ויתבזה
ואף אם הוא עשיר שלא יתבזה מ״ם החסרים יתביישו
וכן כל כיוצא בזה והשנית אונאה בעניני הנפש כיצד
אם היה נעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים
אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך אם
היה מבזויי משפרה לא יאמר לו זכור משפחתך השפלה
אם היד ,מבוער או בעל בום או שאר חסרון בו או באשתו
וזרעו או באבותיו לא יאמר לו כמה טכוער אתר ,או ראה
מומך או חסרונך או חסרון אשתך וחסרק זרעך וחסרון
אבותיך זבן אם היו יסורים  -באים עליו לא יאמר לו
בדרך שאמרו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך זכר נא
מי הוא נקי אבד וחברי איוב אמרו לו מפני שהטיח
דברים בלפי מעלה וכן אטן נשאלה שאלה על דבר
הבטה לא יאמר לטי שאינו יודע אותה חכמה טי תשיב
נדבר זה ובן כל ביוצא בדבריי אלו זבן יזהר שלא לגנוח
שם רע לחבירו ואע״פ שהוא תיל באותו כינוי אם כוונתו
לביישו ככינוי ■ה אסור וכך !אמרו חז״ל [סס] המלבין
פני חבירו ברבים באלו שופך דמים :
ג אסור לרמות בני ארם בניקח וממכר או לגנוב רעתם
בנון אם יש מום כמקחו א 4שאין בזד ,אונאת ממון
כנץ ששוהיהטקח נם במומו טזט טחוייב לה ריע להלוקח
בין שהלוקח הוא ישראל בין; שהוא עכו״ם ואדרבא
בעבו״ם יש עוד חילול ה׳ ולא ימכור לעכו״ם בשר נבילה
בחזקת שחוטה ובן אסור לגנוב ;דעת הבריות כגון שמראה
שעושר ,דבר כבוד בשביל זה ובאטת לא עשה בשבילו
הרי זה גנבת דעת וכן לא יםרר,ב אדם בחבית הרבה
שיאכל עמו והוא יודע שלא .יסעור אב־ ,לבקש א תו
פעם או שתים כסו שנד,ט מפני הכבוד לאיש מכובד
ל מר בא אב־ל מותר ונכון לעשות בן ראם לא יבקשו
יתראה באלו הוא נבזה שאיננו ראוי לחלוק לו כבוי [סמ’צ]
 piלא ית! טתנוח לאתר ויודע שלא יקבל אא״ביעושד,
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יה מפני דרך הכבוד וכן לא יאנה את חבית להראות לו
שעושה בשבילו דבר נדול ובאמת אינו עושה בשבילו
כמו שהיה הנהוג בוטן הקדמון דכשבא א־רח נבבד פתחו
בעדו חבית יין טובה להראותו כי הוא אזנ ו חשיב כל
כך עד שפותח בשבילו חבית יי; ואמרו חז״ל [חולי; ציד]
לא יפתח חבית הפתוח לחנוני ווה סובר שבשבילו פתחה
ואפי׳ אם היא סתומה עדיין וסברה לחנוני וצריך לפותחה
וזה מראה לו כאלו בשבילו פותחה ואם ה'.ודת באמת
חשוב אצלו שבלא מכירתה להחנוני היה פותחה בשבילו
אין זה אונאה וכ״ז בשמאנה אח האורח אבל אם הוא
אינו מאנה איתו שבאמת אינו פותחה בשבילו ולא מראה
לו כאלו פותחה בשבילו רק האורח מטעה א״ע שסובר
שעושה בשבילו אינו מחוייב להידיעו שלא פתחה בשבילו
ובן בשאורח נכנם לעיר ופגע לבעה״ב אחר מהעיר שיצא
לקראתו והבעה״ב לא ידע כלל מהאורח שהלך לדרכו
רק האורח סובר שלקראתו יצא לכבות אינו מחוייב לומר
לו שלא יצאתי לקראתך עוד היה מנהג של כבוד אצלם
להושיט לנכבר פך שמן ולומר לו פוך שמן מפך זה ואם
הפך תקן לא יאנה אותו לומר סיך מפך זה ואף אם
הפך מלא רק שיודע שהוא לא יסוך׳ א״ע אין לום־ לו
סוך אא״ב הוא דרך הכבוד כמו לקרא לאכול וכן היה
מנהגם לילך לבית האבל לתגחוטץ בכלי יין ולכן לא
ילך בכלי ריקם והאבל סובר שהוא טלא יין ואם הוא
עושה בדי לכבדו שבן מנהג הכבוד במקום זה מותר
*“1ומאלו •הדברים יש ללמוד לכל הדברים:
אסור למכור עור של בהמה מתה בחיקת של,יא שחוטה
דשל מתה אינה חזקה כל כך ובמקום שנחשים טצוים
יש נם חשש סבנה בזה שמא נשכה נחש והארס נבלע
בעורה ושם בנט׳ הובא מעשה שע״י אונאה נאבד נפש
שאחד זימן אוי־חים לעשות להם משתה שטנים והעמיד
אצל אחד שישלח לו חבית שטן וזה אינהו ושלח לו יין
רק בשמן צף מלמעלה וזה לא ידע ונתבייש בפני האורחים
וחנק א״עע״ש:
אין בפרכסין ארם ובהמה ובלים ומה הוא פירכום
שעושי; איזה פעולה בהסחורה שתהא נראה יפה כגון
לצבוע עבד זקן העומד למכור וצובע שערותיו כדי
שיתראה כבחור ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחין
וזוקפין שערותיה כת שתתראה שמנה וכן אי; טקרדין
אותה במגררת ולא מקרצפין אותה כמסרק כת לזקוף
שערותיה ולצבוע כלים ישנים כרי שיתראו כחדשים ואין
נופחין בקרבים כדי שיראו שטנים ורחבים ואין שורץ
הבשר במים כרי שיתראה לב; ושמן ואם מנ~ג הקצבים
לשרות הבשר במים מוהר כיון דהבל יודעים ש־רך
לעשות בן אי; בזה אונאה וכן כל חפץ ישן אפר לתקנו
שיתראה כחדש ולמכרו בחרש אבל חפץ חרש מותר
לנקותו וליפותו וזהו ד ך התגרים :
ן אין מערבי; מעטפירות או תבואה רעים בודבה יפין
בדי לטברן בחזקת יפים ואפי׳ חרשים בחרשים אם
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הם משני מקומות שהאחד יפה מחב־רו אסור לערכן
ולטכק בחזקת המקים היפה ואין צ״ל חדשים בישנים
או ישנים בחדשים דלפעמים חדשים יותר טיב לפני הקינה
אף שהישנים טובים יותר מפני שריצה ליישנן ויש
שישנים יותר טוב לפני הקינה ואפי׳ אם מין האחר יותר
יקר מחבירו והתגר מיתר ויתבאר בסע ף י״ב:
 Tביין התירו חכטים לערב קשה ברך כץ הניתוח בלכד
אע״פ שהרך יותר טוב לשתית מהקשת ונם דמיו
יקרים מפני שמשביחו ומתקיים ייתר וכ״ש רך בקשה
דשרי אף שלא בין הגיתות [סמ״ע] ואם היה טעמו ניכר
שבל טי שטועם מבחין שנתערב בו היין הקשה מותר
לערב בכל מקום שכל הניכר טעמו מרגיש בו הלוקח
ולפיכך מותר לערבו אף שלא בין הגיתית וזה שאסור
שלא בין הניתות זהו במעט תערובות שאינו נרגש בטעם
אבל בתערובות שהטעם ניכר היה לו ללוקח לטועטו
וכיון שלא טעמו מחיל [לח״מ ס״ח] ורוקא שני נש גק
בראייתו דאל״ב מאץ ידע הלוקח שנתערב בו הקש.־,
שיצטרך לטעום אותו דהרי לא בכל מקום טועטין כמו
שיתבאר והרמב״ם ז״ל שכתב שם לשץ זה שכל הניכר
טעמו מרגיש בו הלוקח ר״ל מרניש בראייתו [כנלע״ד ומיושב
קושית הכ״מ שם ג׳־כ] :
אץ מערבץ מים ביין וטי שנתערב מים ביינו לא
ימכרנו בחנות לבעלי בתים אא״כ הודיע להקונה אבל
לתנר לא יסב ־נו אע״פ שמודיעו שמא ירמה בו אחרים
ומקום שנהגו לערב בץ חניתות מים מותר לערב בפי
השיעור שדרכם לערוב ולא יותר וזה שאמרנו שאסור
לערב מים ביין אפי׳ כשהוא ניכר בטעמו ביון שאין הטנהג
לטעים ובמראיתו אינו ניכר אסור אבל במקום שנהגו
שכל מי שקונה דבר טעמו תחלה מיתר לערבבו לעולם
אפי׳ שלא בין הניתות כשיש כו מים כל בך שיהא ניכר
בטעמו |ב״מ] וכשאין הכל טועמים אע פ שהרבה
טועמים אסור למכור אלא בתנאי שכשיראה שהלקח
אינו טועם יאטר לו [זהו סי׳ הפור במי אשש סש"־ יכ״מ
וכרמב״ס מפרש דקאי רק אקשה ברך והש״ע סעחיק שניהם
ואינם סוחרים זל״ז לסמ״ש בסעיף הקודם וזו״ק] :
אץ מערבין שמרי יי; חבית זה ביין של חבית אחר
׳’^פני שמקלקל בזה את היין אפי׳ אם הנה ממנו שתי
חביות של יץ אין טערבץ שמרים של זה בשל אחרת
אבל אם קנו מטנו חבית יין הטרה בכך וכר כשבא
למדוד יכול לערב השטרים עם היין של אותה החבית
ומוכר לו הכל ביחד ואפי׳ מוכר לו במרה וטורד מהחבית
לנלי של לוקח יכול לערב שטריה רמה יעשה בשמריו
ונראה דה״ה אם מוכר לו חצי חבית .מערב חשטרים
ומודד לו:
והרמב״ם ז״ל כתב בפי״ח אסור לערב שם־ים בין ביין
בין בשטן ואפי׳ כל שהוא ואפי׳ שטרים של אמש
בשמרים של היום אסור אבל אם עירה הק מבלי אל
כלי נותן שמריו לתוכו והמונר לתגירו שמן מזוקק אינו
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מדע .הלכות דעות פרק ב

המלך

דמחזי כגזל גמור ולהכי אקפד שמואל ודלא כפירש״ימשוס
׳«׳«׳■־׳«
 1׳׳* '“׳׳ ~  - r׳־
׳'■׳ו ׳* ׳*
שעבר על דבריו ולפי״ז יש ניע בגונב דעת היכא דמחזי
שינאן המדבר אחד בפה ואחד בלב ,ודרשו רז״ל במדרש
כגזל ובין דלא מחזי כך ,וזהו ג’כ כעין דברי היראים
על הפסוק ולא יכלו דברו לשלום• מתוך גנותן של שבמים
דדוקא בדבר שבממון שייך זה ,וצ״ב עוד .והגה הרשב״א
אחה יודע שבחן כלבהון כן פומהין ,ועי׳ משוח״מ סי׳ ייב
והריטב״א ז״ל בחולין שם כתבו
בלב ולב ידברו אחד בשה
ואחד בלב ושם בסי׳ כ״ח ולא אלא תוכו כברו רוהענין שבלב הוא הדבר לדייק מהא דאמרו בגמרא שם
דבר אבשלום מה דבליביה לא שבפה .ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת דמעמא דאין משלחין לעכו״ס

הוי בפוחיה•
בנרו
אלא תונו
ברכוש כ״ח כל שלמיו
שאין שוכו כברו אל יכנס כו׳
ומפרשי לה לעני! שיהיו המעשים
מתאימים עם המחשבה שבלב,
ורבנו מפרש לה והענין שבלב
הוא הדבר שבפה ,ועי׳ אדר״ג
פכ״ח מיז הוא היה אומר יהי
סשרך עליך גלוי ,ובנוסח מרן
הגריא ז״ל יהי סחרך לך כגלוי

ומש״ר

ועי׳ בנין יהושע שם מה שכתב בזה.

ומש*ר

הנכרי .כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה
במקום בשר שחוטה .ולא מנעל של מתה
במקום מנעל של שחוטה .ולא יסרהב בחבירו
שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל .ולא
ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל.
ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן
למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן

של פיתוי

כל כיוצא בו .ואפילו מלה אחת
ושל גניבת דעת אסור ,אלא שפת אמת
ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות:
ז לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות
ולא

ואסור לגנוב דעת
הבריות ואפילו דעת
הנכרי כיצד כו׳ הנה רבנו היראים בסי׳ רנ״ה ובחדש
סי׳ קכ״ד כתב דהא דאמרו דלא תגנובו בגונב ממון הכתוב
מדבר היא למשיטי נפשות אבל גונב דעת הבריות כמידי
דממון הוי בכלל ממון ועובר על לא תגנובו כדחניא בתוספתא
(פיז דב״ק) ג׳ (ולפנינו ז׳ או ד׳) גנבים הס הראשין
שבכלם גונב דעת הבריות והמרבה לו בתקרובת כו׳ ואין
לומר שאיסור גניבת דעת במידי דממון דרבנן כו׳ וגונב
דעת אפילו של עכו״ם אסור שלא מצינו שהתירה שורה
בעכוים ואע״ג דכתיב לח חגניבו ולא תכחשו כו׳ כעמיתו
לא קאי על תגנובו כו׳ והלך אחריו גס הסמ׳יג במלית
קרה ועי׳ ריסב״א חולין כתב ג'כ הכי אבל דעת רבנו
אינו כן ונראה רס׳ל דהוא רק מדרבנן וכן לא הביאו
גסהח׳צ ופי' סמ״ק מ׳ רסיא נתב ויש גניבה אחרת שאסרו
חכמים כגון גניבת הדעת אסור ואפילו דעתו של עכו׳ס
אסור ,וס״ל להדיא דאינו אלאמדרבנן ,והנה ע’שהיראים
גונב דעת הבריות במידי דממון וחזר וכפל הדברים להלן
משמע מזה דרוקא זה הוי דאוריחא אבל אינך דמרבה
בתקרובת או במסרהב בו לאכול ופותח לו חבית דהוי רק
גניבת הדעת נכביד כוי רק דרבנן אפילו להיראים ,וביותר
נראה לעמוד על הא דכתב שם להל! וז״ל ואמר שמואל
בפ׳ גיה׳ג אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו רעתו של מכרם
ושמואל במידי דממון מיירי ,ויש להוכיח מזה דס״ל רגניבת
דעת בעכו״ם רק במידי דבממין הוא אבל בפותח לו
חבית ומסרהב בו שיאכל לא הוי בכלל זה ,ולפי״ז יש לדייק
כן גם בדיר שכתב כיצד לא יסבור לנכרי כו׳ ולא מנעל

של טהה נו׳ ואח״כ מהחיל ולא יסרהב בהכירו שיאכל
אצלו ,ומשמע שנס רננו מחלק כן ויש לעמוד עוד דהזכיר
רבנו בשר נבילה במקום שחוטה ,ריש גריעותא בזה עי׳
הוריות י״א ותו׳ ע׳ז כיו ונן מנעל של מתה במקום שחומה

כי׳

דררא דממין ועי׳ בריר פי״ח מה׳ מכירה ה״ג
דאיכא
ולא הזכיר טרפה ואין זה מוכרח ועי' ברש״י כגינוי! ס״ב
ברב כהנא דא״ל שלמא למר ופירש״י ז״ל ולא היה מחכוין

לברכו אלא לבו הי׳ לרבו ועי' הו׳ שם שכתבו ע״ז וצ״ע
שלא יהא בזה גונב דעת הבריות .
ואפשר ורשיי סיל דל״ש הבא גניבת דעת דאין זה
נוגע לממון ,וכמ״ש לעיל ולשיטת התו׳ גם בזה
איכא גניבת דעת דאפור בעכויס  ,ועי׳ לרבנו גרשום ז״ל
שם דמפרש אי לרבא אנסקא חייא משמע רריל משוס

ירך חתוכה משוס גניבת דעת
דאמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ,ולמה מביא דשמואל
ולא מברייתא דלקמן דמפורש
בה דאיכא גניבת הדעת במכרם,
וכתבו דאפשר דרוקא במכירה
איכא גניבת דעת ולא במתנה
כיון דאמרו דשמואל
ולפי׳ז
לאו בפירוש אתמר  f>ibמכללא
שוב לא ידעינן דנם במתנה
אסור בענו״ם וזהו חילוק אחר
מאשר הבאנו לעיל בשם היראים,
ועל דבר זה נתב היש״ש בחולין
שם ומדברי רננו לא משמע

P

ימ^תי בקוק שעמד על
דברי היש״ש דמאין משמע לי׳ כן בד״ר! והפשיט והחילוק
בין מכר למתנה לא נמצא אצל רבנו ועי׳ ביי בסי׳ סיה
מ*ש נשם הרא״ש ופי׳ ב״ח שס ונקוה״כ שס ואין מקום
להאריך יותר .

ומש״ר

ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותה! לסוכרן
ברי לפתותו שבשביל כבודו פתח ,עכ״מ ולח״מ
שתמהו על מה דלא הביא רבנו מה דאמרו בגמ׳ שם דאם
גס בלאיה הי׳ פותח לכבודו שרי וכמ״ש שאני עולא וחביב
לי׳ לרב יהודא ,וכן לא הביא חילוקא דהיכא דאינהו דקא
מטעי נפשיהו שרי וכעובדא דמד זוטרא ברי׳ דר״ג שם,
ועי׳ ביש״ש חולין שס דנדיוק כתב רבנו כוי לפתותו
שכשביל כטרו פתח להוציא מי שמאנה את עצמו ולהוציא
במקום שעושה בשביל כבודו ובלא כן הי׳ ג״כ פותח ,והדבר
פשוט כן ,שהרי רבנו כתב זה בדעות ,ודבר כמסור ללב
הוא ,שאיני רשאי לפשות כן כדי לפתות לחבירו והרי
באופנים אלו אינו עושה כן לפתות.
ומשיל ואפילו טלה אחת של פתוי ושל גניבת דעת
אסור ,שהרי אמרו שם סיכא מכרזינן נפלכישרא
לבני מילא ,ולא אמר טריפתא משוס דלא קא זבני ופריך
עלה והא קא מטפי להו ,ועי׳ מה שהבאנו לפיל בשם
התו׳ שהשיגו מל רש״י דפי׳ דשלמא למר לא נתטין אלא
לרבו ,דהרי זה הוי גניבת דעת ,וכבר כתבנו לעיל
דאפשר דס״ל לרבנו דבזה ליכא גניבת דעת ,ובלא״ה אפשר
דרש״י ס״ל כהירושלמי עי׳ בתו׳ ד״ה אשרחא שם דגס
שאילת שלום אסור והוכרח לעשות כן ,אבל רבנו בפ״י
מה׳ עכו׳יס ה״ה ס״ל להדיא דשואלין בשלומם ואפילו ביום
חנם ורק לכפול אסור יאמר שלמא למר והוי מכוין לי'
באמת ואי לא״ה אפשר דאסור וכסברת התו׳ דאיכא גניבת
דעת אפילו במלה אחת ועי׳ מ״ש לפיל ,ועי׳ בירושלמי
פ״ר דדמאי ה״ג ופיק דע׳ז היג לא ירבה לו בתקרובת
מהו בתקרובת רחוץ בזווי אוחרי ועי׳ מפרש ובמה״פ שס
שהוא רק חלה של פתוי ושל גניבת דעת ואסור .

ה״ן.

לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות עי׳ ברכות ל״א
אסור לאדם למלא שחוק פיו נו׳ ועי׳ הגמ״י ציין
לאדר״ג פ״ט שחוק סייג לכבוד פי׳ מיעוט שמוק ,ומי׳
בנוסח רבנו בדפוס קונשטנדינא רס״טשכך אמרו חכמים
שחוק• וקלות ראש ט׳ וא״כ הראס רבנו עצמו מקור דבריו.

עיז

הרועים

גירושי!  /גניבת דמת  /גר

שפיר אפשר דגירשה בכה״ג הג״ל והיא לא ידעה ,ותמי׳ גדולה
היא.
ד) בזה״ז דאיכא זודר״ג שלא לגרש בע״ב ועבר וגירשה
בע״כ — אי מתני — עי׳ חמ״ח סי׳ קנ״ט סקי״ד ,וב״ש שם
סקי״ב ,ועי׳ תשו׳ מהר״ם מינץ שכתב דמפורש כן בתקנת
רגמ׳יה דאם יעבור ויגרש בע״ב לא יועיל ,וכן נמצא בהעתק
תקנת רגמ״ה בסי׳ ק״ב בזה״ל! תקנה שלא לגרש בע״כ ואין
הגט כלום ,ועי׳ תשו׳ מהרי״ק שורש פ״ד ענף א׳ ,ב׳.
ה) כמו״ב אם בשעת כתיבת הגט אמרה האשד .שאין
רצונה להתגרש ,פסול הגט לגרש בו ,מהר״ם טינץ כתשו׳
ד״נ״ל.
 0עי׳ מהרי״ו סי׳ ל״ב שדימה לעובר על תקנה
ותרם — למעשה שבת ולמבשל במזיד ,דקיי״ל לא יאכל.
ז) עי׳ ש״ס גיטין ע״ז :ההוא שכ״מ דכתב גט לדביתהו
ובר ותיהוד ותפתח וכד ,וע״ש בתום׳ שהקשו דר״א ר״ו״ל טלי
גיסך מע״ג קרקע ,ע״ש מ״ש בזה דבכה״ג לא הוי כטלי גיטך
מע״ג קרקע מכיון שבא מרשות הבעל לרשותה ע״ש ,ועי׳
בפנ״י שם שהניח דברי התום׳ בצ״ע ,ועי׳ מרדכי ר״פ הזורק
שתי׳ קר התום׳ דהו״ל גיסה והצירה באין כאחד ולכן לא הוי
טלי גיסך מע״ג קרקע ,ועי׳ אב״מ סי׳ קל״ט סקי״ב שביאר
כוונת המרדכי ,וע״ש עוד באב״מ מה שהקשה ע״ז מהא
דחצירה הבאה לאחר מיכן ,ומ״ש לתרץ בזה.
ח) בספר מכתב מאליהו שער ר סי׳ א׳ חידש דהאי
דינא דטלי גיטך מעג״ק אינו פסול בשחרור עבדים ,והוכיח
 pמפ״ק דגיטין דף ט׳ ,וכן מבואר ברמב״ם פ״ו מעבדים וכר
ע״ש ,אמנם בריטב״א פ״ק דקידושין כ״ג כתב להדיא דגם
בעבד איכא פסול זה.
ם) עי׳ אב״מ הנ״ל ובסי׳ ל״ו דהא דבקידושין מהני טלי
קידושיו מעג״ק היינו בקידושי כסף ,אבל בקידושי שטר
דילפינן ויצאה והיתר .בעי נמי נתינה מידו לידה ופסול בבה״ג
כמו בגט.
י) הא דמחובר פסול משום מחוסר קציצה ,אע״ג
דיבולה לקנות הגם בעודו מחובר בלא קציצה כלל ,צ״ל
הטעם דליכא נתינה בכד",ג והו״ל טלי גיטך מעג״ק -אבני
טלואים הב״ל ובסי׳ קל״ו ס״ז ע״ש.
י״א) עי׳ הפלאה כתובות פ״ו ב .שהאריך להוכיח דגט
א״צ קנין ,והביא מהה״ט פ״ט מגירושין ה״ג ועוד ראיות,
ועקצה"ח סי׳ ר׳ סק״ה שכתב ג״כ הכי והעלה דמהאי טעמא
אמו־יגן בגט גיטה וחצירה באין כא׳ ע״ש ,וגם באב״מ סי׳
ל״ה וסי׳ קל״ט הוכיח כן מהא דכתבו על איה״ג כשר ולשי׳
הסוברים דאין זכי׳ באיסוה״ג הרי דגט א״צ קנין ,ואאמו״ר
נ״י העיר ע״ז בתשר והא עכ״פ צריך שיתן הבעל משלי,
דאל״ב לא מתקיים ונתן ,כדמוכח בסנהדרין מ״ג א «.תנו
שכר וכר ע-ש ,ומזה הוכיח כשי׳ הסוברים דיש זכי׳
באיסוה״ג ,גם הוכיח בתשו׳ דא״צ קנין בגט ,מעדותו של ר״י
בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה וכר (גיטין ג״ה ע״ש),
עוד הוכיח טהא דאשה מתגרשת בע״כ ,ובבה״ג שיודעת ואינה
רוצה הרי אין ידו וחצירו קונים ,ולא דמי לשלא מדעתו
כמבואר בחוט׳ ב״ב נ״ד ע״ש ,וע״ש עוד כמה ראיות,
וחכ״א הביא מלשון רש״י עירובין צ״ב ב .שכתב :ואשה לא
בעיא למיקגא גיסא ,ואאמו״ר נ״י דחה זה וביאר כוונה אחרת
ברש״י הנ״ל יעו״ש ,ועי׳ תורת גיסין סי׳ קל״ט מש״ם דב״ב
קנ״א :מה גט לאו בר קנין ,ועי׳ רש״י גיטין ע״ז ב .שכתב
וז״ל» ותגן נכסים וכר ע״ש ,ומבואר דצריך שהאשה תקנה
הגט ,אך בפנ״י שם כבר האריך בזה וכתב דרש״י לא קאמר כן
אלא להס״ד ,אבל למסקגא א״צ קנין ע״ש ,ומ״ש באחרונים
בזד"

סא

י״ב> אי מהגי קגין סודר בגט — עי׳ קצה״ח סי׳ ר״ב,
ובמשפט שלום סי׳ קצ״ח.

עיבת דעת
א) מם׳ חולין צ״ד א :.אמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם ,וע״ש ברש״י.
תניא הי׳ ד״מ אומר אל יסרהב אדם בחבירו לסעוד
ב)
אצלו ויודע בו בו שאינו סועד ,ולא ירבה לו בתקרובת ויודע
בו שאינו מקבל וכר ,שם בגס׳ עוד כמ״ד בזה ע״ש ,ועי׳בטוש״ע חו״מ סי׳ רכ״ח בדינים אלו.
נ) מיהו משום כבודו של האורח להודיע לבריות שחביב
עליו מותר ,שם בגם׳ ופירש״י.
ד) הא דלא יסרהב וכר ,היינו דוקא שלא יפציר בו
ולהרבות שלא כנהוג ,אבל לדבר לו פעם א׳ ושתים בא אכול
עמי וכו׳ מותר ,ט״ז חו״מ סי׳ רכ״ח שם.
ד!) לא שייך גניבת דעת אלא כשעושה מעשה דרך גניבה,
משא״כ בשב ואל תעשה אין בזה איסור גניבת דעת ,מ״ז
יו״ד סי׳ רנ״ר ,וע״ש בי״ש מ״ש בזה ,וע״ע ט״ז יו״ד סי׳ ק״כ.

גר
א) עכו״ם שנתגייר וחזר והמיר מחמת יראה ,הרי הוא
כישראל גמור ושחיטתו מותרת ,שו״ע יו״ד סי׳ קי״ם סעיף ט׳
ע״ש.
ב) אי גר נאמן על יין שבידו שלא נתנסך בגיותו
וכדומה — נחלקו בזה ר״ע ורבנן בתוספתא ,ר״ש פ״ח דטהרות
ע״ש.
ג) עי׳ ש״ס קידושין ע״ו ב t .גבאי צדקה וכר כל
משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך ,ועי׳ שו״ע
יו״ד סי׳ דכ״ח סעיף ד :נשבע שלא יהא גבאי וכר ,ועי׳
סנהדרין ל״ו ב :.הכל לאתויי מאי חדא לאתויי גר וכר,
וע״ש בתום׳ ד״ה חדא וכר ,ועי׳ מד״ר פ׳ נשא פ״ט .־ שום תשים
עליך מלך אין לי אלא מלך ובר ת״ל מקרב אחיך וכו׳ ע״ש.
ועתום׳ מם׳ סוטה מ״א ב .ד״ה אותו ובר.
ד) אי גר מותר להיות ש״ץ — עי׳ שו״ע או״ח סי׳ נ-ג
סעיף י״ט ,ועי׳ משפט שלום בקת״ע לסי' רל״ז סט״ז בזה ,ועי׳
קידושין ס״ב ,ותום׳ שם ד״ה גר וכר ,ועמש״ל אות ב׳ ערך
"בידו".
ה) היו לו בנים בהיותו עכו״ם ונתגייר ,עי׳ ש״ם דיבמות
ס״ב א .ר״י אומר קיים פו״ר ור״ל אמר לא קיים וכר .ועי׳
מנחת חינוך מצוה ש״ו.
ו) עכו״ם שעבר עבירה [משל ז׳ המצוות] ונתגייר ,א״צ
תשובה ,דכקטן שנולד דמי ,ברכ״י ,ועי׳ ש״ם דיבמות מ״ז,
ותום׳ סנהדרין ע״א ב .ד״ה ב״ג וכר.
ז) בדין מילה דגר אי בעינן דוקא קודם הטביאז או
לא — עתוס׳ יבמות מ״ז ב .ד״ה מטבילת וכר.
ח) ר״ע סובר דגר אינו חייב בכבוד אמו שנתגיירה עמו.
דכתיב אביו ואמו קלל  -את שחייב על אביו חייב על אמו ,את
שאינו חייב על אביו אינו חייב על אמו ,טור יו״ד  ,הל׳ כיבוד
אב בשם ירושלמי ,וע״ש דפריך והרי שתוקי דאינו חייב על
אביו וחייב על אמו ,ומשני התם חייב על אביו אלא שאין ידוע
אבוה מני ע״ש.
ט) אין דין גר תושב נתע בזה״ז ,עי׳ ש״ס דערכין כ״ט
א .ועי׳ רמב״ם וראב״ד פי״ד מאיסו׳יב ה״ח.

עין הרועים שבדרון ,שלום מרדכי הכהן עמוד מס (66הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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סיד׳ א׳ עין ישמס׳ג אמני זיל אשי גמודגי מדים b «jb

משסדאסס לאין אור סורסו על• סגל זכוסו ילין ננודסנשידם כיסארץ• יקם נגווג תמימים «ן:

(g״ ל׳) #לטל נדנדי הסין ק׳ <ךו אי סמי שפיה להגמון וטא סייג טנצפו
לאוסי הלום אם יכול למיל :
(נ) ©ק גוני• הימנין דמי מנוע הראשון נאמן היא סוץ נפנים האוהדים
, ,
,
,
 •##שרם:
(נ) יענה גסיל נאולהו נסטיו •לד זקומם המלנלג מל רנד׳ מזיל נשלפה מרם :
וי] איך להנמיל וזעת גדש נס נמה ומין קנופץ נסיגה:

[ע] נאמו שנשל שנר נדי לסשש אמד עדות :
[ו] נמק נ< דלינא לאשסלומי מהאי מפסלם «ק:
(ז) גרץ מווה נשמי שנהנו אס הלקיטה יכולץ למעון מזרן :
(ס) פלמול נפנועוס ד׳ ליא נעשנה סשניע עליהם העפה מעמים :
[מ] מהו לקיום הנוגהת נלא גניא :
[•] אס מציה ליפיאל לעול ההניים אשר ענהנס למול אמי ייג שמס :
(•י) נ׳ת ששאנו מניד והוציא יוסהים ק ממשג כניד :
[ע] מאוד מק נפה ינל שטיסה ואץ הינק כמסמן מקיי קמעה ממס :
(• )4פלפול נסוזתיס נרו השסא אניס מקנל קוונדה א<ה• השקול נספא ונדנד•
הישנ׳א סס :
( )rפ" מל קו׳ הגאון עו׳ שממת נתן ע*נ זציל על דני• הסוס׳ שילין ציו דיה
פלמא :
(ט) נעשות שמאסשים לטין קמ#א דפפפא לפר עניי נתמיד ומסלקים אוהו לפ«
עדך ספינותה ניסת או נלעיד ואירע נפנה אהה שלא קנצו יק עסצה מכפי
פה״ נשמס העוניוס היאך ׳ 0לנהוג מלוקה:
[פז] אס יש לסמיך על מאון נוני• לשזוך על עדות קפן נענונא נמקום סיס
מלים לוני :
[ת] נעיד סובה שננו ניסנינ ורצז לנדג מס נסן פס יין לקיש נניהניי אם פת
הוי) 1
(יה) מיד שאין אנו מהנץ לימול ידם קודם קידוש נל’ל שנש כמיס יעיא הלא נל
מנמנו ע*פ דני• ימיא ויל :
[מ] סלטי! נקוניא דהר שילא נתונות מיס:
[נ] 0״ על ונדי ישי• הסעדהיס נקדוסץ סיג דפרשיי קישת• אס נם• קמנה ולא
פיית נמרה:
(נא) מלסול ניני• נפנים נסים ״ 1סיק ׳״ 1דנמסיגגה ליע הפפירוס אסיים :
[נצ] #נטו .נפקידס •יג נעעשת ויושנן הקיקאס יפרן ונפקלי׳ לנפפי׳ דהא ק״יל
נט״ע סי' קפיה פאץ ססל־ש •טל לקנוס לסצמו:
[צג] נסנץ נסיה כמיס לרפואה דצדין להשס־ק גץ נל מס ומס לעיך הצי שעה
אס ציין לנין על נל מם או סג׳ מרפה אהה :
(ני) מל וו י הנושפים הלוקודס שני שויפה מעיויס עיי עש שיפשעו ניו׳ע עטר
נשנה נהל יפי• •ויע נא הוי מני שנס :
[נע] נשק עיני לא ממסי• לטניס :
(נ ) כמי? אץ אפס עוניס נסונסה גשרה אס ימיה נעלה הא הוי דשלניע
#לפיל גיול נפק זה :
[נז] נלשיל ניני• היגיע נס•׳ קניד סניג ניויד יסיג לא נעינן שמון אלא
נחק-ס שימי צכנשן נמנע נירא שאז אס לא סנכן אין יין מסין בקי
שמיקי מס ן שלהם ה" נשכשין ומין שאפסי גסנסן ולא שגפן ודאי איש מנסן
אנל נמקוס סייא לשנתן ריבו משך נענע נלא שנשין ילק אסור אן נלי שנשון :
(־<.׳) שנשי :נקיגיא דא־סוי נוגנ נסונץ קיס :
_ ( .ב) גונו• נסויי׳ע שיד מפס׳ סנופיס מיו ושאנס איש פליט אס גפי :
( ):א□ ננעיד מל דים שנוא נכזקח מי ציין 3מ עדם או סגי נעיא:
[ל»] אס עסקי ניד הר קצץ או אינו דק הפקד נלנד:
[גג] ניניי מהים אשיי• שליש אוס מיה ינוניא של איל נמצא נשטי ולא הי׳ גשי
נלוס א;א ה־שה מלאה שדם צלולץ עיס :
(לנ) מל ינאי נמסי״ס אסיע ©׳ ניו דקט לנון לסלון לא אעריץ והוי מנו
להיציא :
(לי) אם פיסי למן הניס נשנס:
(:ה) נגיב ד׳ ס׳ יל■ פא לי׳ נפיא נירן מאי נפי מלמול גדול שם:
(ט) שלעיל נינדי עהר־יע נסיושיו לקוופץ על וניס הו ץ פ׳ הארעי .ראם לא נא אפי
וקדמה נשוך שלנדם זיג ושמואל סיל דעקוושס ונפג היין שאס סחר ט
נהשדי 'ייקנה שהי"ס אעאי נא נסדר הא לא נסן לס אלא עימ למסה:
[לז] נאט פיסי עיע דני נתייס נדי ונסנאי של* יפול עי אהד הזק שקנע
יאס׳נ ״סומק אס אפי פלא •סול יק עי אשי ל׳ או אשי ניע •וס:
(לש) שלשול נסיגיא דסנהדיץ ליו מצ-פה איד •ויש עיש ■:
(<פ) נשיג נמשה והי' מילה גיוס א׳ ואכלו מי ושסו ק עיש עודה א' שהודה
למו  pאי יאר לקנסו :
# )*1ל8יל ’סיג •,,ינ*ק «*♦ יי׳ע סיל קי מהצי נופי וד״א השיג הניאו rti
רשלס לן :
יחיד שמפא והגי* קיננזת ««♦ 0• #מועיל שאלה :

(סי׳ מג)  rantשהיה געליסה:
[פג] ננס ששם אני הענישה״ אגל• ונסג המסדראנרהס לנד •
(עד) גענין עדות פאאייל נריע *.
ומה] ניאוי דניי הרזיה דנהקיעוה וינק אעיינן עצות להטה «ט :
(עי) נעק היתד לפטל מנס וירע :
(פז) לולב אט שמני זעט אס עותר להשתעש ט סשנמם עגוזה :
(עש) פלפול טיפץ ציר ’ 'tודלעא דסזיר׳ ורן פשפוש:
[עז] ניאוי דני• הניס ושועי עיז סיש צ 1נעלים ליע עה סתישראל עטין לזמש נו:
(נ) ישת לרניי המניא ס" סיליג סיד דאקוי לעפש ניויע :
׳
(נא) פלפול נסיניא דיטצת :
(«) ניאוי ונדי הדין גדיים פיז דמון כדיי יק עדינק :
[ע] נלולב ששיט להת״נש נתין הפג אם מי לצאם ט :
(ני) נעמן ספיקו של סשעסיע אם הלוה על אסרוג אם ינול לצאת ם :
(נס) נענץ הפיקו של הנאון נעל ע*צ אם הנעלים אסויץ מלתם קודם הקפדת
אעויץ נעו סגהמס נסזת ושוק :
(ט) ניאוי דנני היע׳א נסרע ם" ריס דנני אילן אם סנפו ספירות סר דגר
שנא לעולם:
(נז) נאסר שנופת גסנייו והפקיר נכש? אם עועיל ספקיו שלא יכול לגנות עוט;
(נס) סלסול גסיניא ישיילוח מצויות :
[נס] פלפול נסוניא דעעולס לא תמעט אלא על נס אסר סל יניש :
(ס) ניאוי דניי היין שמזג נפעמו של היענים יסיל דלאסי מליסס משליכו סיד
לסוך נרם יותסץ משים יתעלס קנו מוציא אל♦ מה שהוא קרת לפפס ,
(שא) נפק מפעמת לגני שמעה :
(שנו נענץ קניעום ווסת ניעי זונה :
1סנ] נעק קדושת ניהכיג :
[סי] סלסול נסיניא דסולין ייא ממל דאזלינן נתר יונא:
(סה) נאמד שצוה לכתוג נע לאשמו ואסיה נפספת ותמסרי לא הרגיש ת
ואסיה נודע שכל עת הנידנת והמזיגה לא סי׳ ששו׳ נמסו :
[סו] נמר שנסנשל נלא עליסת ואן ניש ס׳ תססינה אסור ולמוד שנם עושים
אי ציינה מלישה והדסה או לא:
[©] נסוניא דנפלו מנופל ־.
[סס] נניצה י׳ ס׳ אלא נשול אי :מסש־קא אמיז יזנק דל שיס ונסי .ניויס ק
מספיקא עי אעיז ל״ דל פיס ונסי:
[סע] נעמן עופוס שגדולים :
(מ) נעק קטע כמנרע :
[עיו] נעמן שפדי עממים שלנו:
(ענ) נסמן קנלש עוות שלא נסמ נפיד:
[«] נערן נמי ושסוע :
[עד] נמס שנסספק ס׳א לשיסנז סראים דיש לאיוסה נסונה אס למדן סכתנ לת
נעת סנדדונין אם מועיל אן שלא כסב לה מסרם נעם תנשו■*’:,
(פה) על דנית תעיי אסעיז ס" קניג ישצא גפניו קנה נאענם ׳' wנמסד
ואן ננשאס איצ נע מפמ וערל ראן ננשאש ליע :
(עו) נעי פנסן עעות על סמקס ולא עשן יקצו קונה נעפלפלין ומס העוני
קודם שמשך ק מסרניס סיוישיס לקנל עי שפרע :
עז] ניאוי עק דני ולא הצי וני תירור נל סש־סום :
עס] נעמן נערה וקענה אס •שלהם יד לקנלהנע :
 )vdנעמן מי שנסש״נ נכסיי שהוא ערג לעי קלות לו:
פ] גיאוי דניי סתוס׳ ניק ניג דיס דאעץ■ סרפן ושלטל גמל גג הפנים
יסיט נאונס:
זדו:
[פא] נאט שסנטס לתם עשנה לאט תסון נן נפסד סעקנל ק מפרג לדת
(פג) ניאוי דגיי הסוס׳ קדופץ ד׳ נ׳ס  onושני יפלפיל יפמז  • 1קת
ורוצה נקיומו:
[פג] אס טטל אמתלא נעעון טק■ שמועיל נאיסיי :
(ט) נרני ,הימנים דנל שהסנה קוים נטנת הס־ין לא הוי נס , :
* ■*
[פה] נעק סעוס עתיי אלילים :
*
(פו) אי ק״יל נייש נדני סטמד לזיק ולשיין אי סדוק ישיין דט :
(שז) סלטל נסוניא דניג ד׳ קליא שג׳ע שאעי ענה יש לי  rtפלח -ה״ייז®
c
טסנץ אטם שאץ ממיץ ופלפול נערן עטסם ולא מפיג:
'פע] ניאול דניי הריין נשיני דליל מט לעי׳ :
'פפ] פלפול גדול נסוניא וצנועין :
צ] ישת למה שהשיג ירא על הנהותע גיויד שי׳ מיה :
יצא] י«נ למה שהשיג שיא על דנית נשיאל ומשיג מהירה ם״ תהיו' :
מדל וסג» ל
צנ] טלטל נסעיא דגיק ס״ו וק סיר יקש טי י^ה אעק קמי
X
נערן •*ש:
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דברי

יוסף

שו-ת פי־ פר פה

~4יי #סט«מ ודייק •  536העיקר נראה צ« נקיסיא זו רסנה המחרייט
 vp npהאריך להין אין טכל להסכים בנע אם לא באשי דסייל
^אי 1ךד 0כחינם החורף וכסב הוא דכיוןדאם אומר שלא מסגדם ני אלא
י*נ חרם הויל גט כשר דסנניל הזמן ונעם סלוס הגירושין סר׳ הוא
ג 5נשר וכשחזר ואמר ואס לא נאם׳ נסין י  3חדם הרי היא מנורשח מעכשיו
 fom,לקרג ׳מן הגירושין נא ססהא מגורשם ממנו מעכשיו וא*כ ליש נזה
^אי וןידם כסינס הסורף דאדרנא הסנאי נא לקרנ זמן הגירושין עיש דנתו
««דם מפז ולפ״ז גס כאן הא נאמת אס הייני אומרים דמאוחר איט כשר
לק מזמן הנסוג נגע לא היה קשה כלל רכל שמגניל הזמן ולא סל הנירישין
 wאוסר הזמן הוא גט כפר כעשפעו רר ,נמת שסל הגירושין מעכשיו עיז
ים חשש רהויל סנאי נגע ילפ״ז כיון דנאסם חל חנט מעכשיו דנודאי לרסקה
אפי מן שהסירוס ותכסונה המנה שלא סהנע עד לאחר זמן אנל סנט חל
^■■ rrוא*כ מס סנאי שק־ נזה הא מענ״ס נלי הסנאי מניישם מעכשיו
מסנאי אם היה כסי הסנאי ולא היסה מחגרשס רק נ זמן הלז הי׳ נ״כ כשר
״ yiעם שנסגרשה מתיים הוא לא נשניל הסנאי ואז שייך דהוס סנאי ננט
1ז׳נ מאד • והיא עצה עמוקה לפעניד • ונזה מיושג ג*כ מהן דמקישר
האמס נעודו מקושר הזמן נכמ 3כתינן דמלך פנס מונין לי שנחים ימסנרשס
מנשיו וכשנעשה אח*כ פשוט ואמר רלא גרסה רק אס«כ נוראי לא יהיה
 woהפס שסחגרם מזמן ההיא וא*כ ל״ש כרוח נניטא ואף הרמנ״ם דפישל
 ..מואתז־ הייט כל שניכר שהוא מאוחר דעכיס געס הנט לא נסנרר אס
«ךס הסנאי אנל שם מעולם לא ניכר האיחור • אמנם מדיין קשה דהא
לדי ימשש לזנזס א*כ כל שזנסה ננסים הפסידה ספירוס והכהונה ושוג לא
נסקייס הסנאי שלא ססנע הסירוס עמנו עד אוסו זמן דנלאיה ליס לת פירי
וא׳נ שוב לא הוס כרות ניטא ועיין נא׳ע שם י אך נאעס זיא דמלנד דאין
דן זה נדור כל דאי• לקיים הסנאי מחמס שכנר נסקייסאז הכס כסרנשניל
» וסו״ל כאילו מס ננסים • אף נם דנלאיה כיון דצהלאניד היא טגיישס
#מנשיו וא*כ ש1נ אין שיור נסנאי רעמילא מגיע לס הסירוס והכתונת אף
סמסס ננסים וא׳כ הוס כיוס ניטא • אן לשיטס הסוס׳ דדפסם דאינה
נטישה עד הזמן ככסוג גנט יקשה דאיב אס תזנה ננסים לא סקיים הסנאי
אן לשיסס הסוס׳ נלאית ל׳ק דניון כלא מסמיל הגט רק לאחר זמן א״כ
סע סויל כגט נלי סנאי כלל דאין הנע חל רק לאחר זמן ודויק ■ עור נראה
ני ניפיג הקישיא דנאמס לינ דנרי סיאניד םכסנ דסוס כאילו הסנה ותא
צדן משפטי הסנאים ולא היה כאן משפטי הסנאים • אמנם נראה דהנה
מעכשיו דעס הנאונים דלא נעי משפטי הסנאים ומטעם כמן דפעכשיו חל
ממשה איל משפטי הסנאים ואיכ כאן □מעכשיו הלי הגירושין רק שהסנה
החנע ממט הסירוס וככסונה פד איסו זמן א־כ כל שנהקייס הסנאי
סל עגיישח מעכשיו ואין הסנאי נא לעקור המעשה ונכתיג לא נעי משפטי
ספנאים ולפיז אס נימא דתות סנאי קודם כסינס החורף דאז נטל המעשה
למפרט שינ יקשה דהא לענין סיסנפל המעשה לרין משפטי הסנאים וז*נ •
®יניא דלפיז יקשת הא דסניא הראני־ ראיס דגט מאוחר כשר מהא דהשיב
יד לר׳ הטנא נן גמליאל משטר מאוחר ולא מנט מאוחר ומיכ דגט מאוחר
נסי והא אכסי קשה דהא צרחניג יס״ל נקידושין דף ס*א ללא נפי משפטי
פיגאיס וייוא החולק על ריס נמשכה שם ואיכ לדידיה פסיל נט מאוחר משום
«אי קרם כסינס חחירף ואף דלא היה טשפטי סנאי הא הוא לא נפי

יאהי סנאי והיא קישיא נפלאה וליל דנאעס ליחניג דגט עאיחר פסול
י׳י ליכא שים השש דיעשה ממקישר פשוט ויהי׳ מאוחר רכל החשש ננט הוא
« מטוס נ*א או משים פירום וכאן לא יוכל לחסוס דכשיטשה פשיט לא
פילל מהמיסה דמון דנראה שהוא מאוהל ופקיל תנט שיג הו־ל איא גמורה
*®1נ ימשים סירוס ליכא חשש דהפירוס החשש הוא משים לסא דירה דספסיד
מיייס והיא למת תעשה כזאה ואם •סן לה סקישר ותעשנה פשיט אנו מה
®מס לן שהזיק ננכסיה ואה הנעל יעשה ממקישר פשוט א*כ למה סניחהו
 ,°היא סטסון דהעדים יגידו שהיה מקובי ותניא העדים ונזה ממילא לא
יייסינן כלל נמקושר ־ ונזה ממילא ליק מל הימנים ניב עעקיפר שעשהו
 505יליכא שוס חשש כלל וכמיש י ומיושג הכנס הראניר ודו•• ,-היטנ ■
י«ה לכאורה היה נראה דנר חיש דלכן פסול מאוחר דהרי אנן קיי״ל רעיה
מי<ייע פסול ודק דמפהמא סלינן שהיה ע*מ וכמבואר ם" ק׳ל ים" קליג
?ל יניפיז חס טמא כשיטה הסוס׳ רמאוחר לא כשר רק מזמן הכחיג ננט
יג נשעה סנסן לה הנט ומסר לה נעימ אז לא הי׳ עועיציןתעיע דלים
* יגיע כרסי שהיי לא היו כירסין נעס ההיא ואימחי חל הגט בזמן
סנסיג נו ואז לא היי העימ ונפרט נדנד שמזויף מתוכי שהם ויסיר לה הנט
 Pיקנט אינו חל רק נאייר ואין לן מזוייף מתוכו כזה ולכך פסיל גנט
חי ונשלסא נשאר שטרות אף אם טמא דעימ כרסי מימ לא איני' סהדי
 .מקף וכל שאמס הדני יק שמאיחר מועיל מ*מ משא*כ ננט רגעי עדים
 Tסינוס הדני ואיכ מה מועיל עיע כל שהגט מאוחר וז־נ כשמש •
י "ל ס־נזם מראניד דסיל דגגט .מאוחר

דעת

חנשא טיר כרקיימא

בב״ד

ל® אי שנתנו לס נערים ולא הזכיר ל? אמור הזמן אלא סאיכל סיריחיה
סיהי הזמן וחמין היאישלמה יאכל ספירות עד אוסי הזמן כיין סנהנרשס
לס נפה שאיחר הנעל תזמן וכיב לעיל נזה דהראניי מטעם הגאי
ד® ,עלה ולסמים י ■ל נפשיסית דנאטס כיון דניסןלס נעיע כרתי איכ
יימהיס להנשא ודד דאליכ ליש ע מ כרסי דלא כרסו כצל אנל למנין

**ל

פט

הפירוס כיין שאיחר הזמן איכה מנית הסירוס והכסונה עד אוסו הזמן
דצענין זה ליל ע*מ וזה סוס כפו שאר שערות ידעת סרנה פיסקיס לפסיק
כריס דנשאר שטרוס טיח כרסי ודוקא מה שניגע לעטן הגט גיסא לעטן
שתהיה מוסרת לחנשא נזה שיין ע׳׳מ כרס• משא־כ לעמן הסירוס וסכסונס
וזיש הראניר שלא הזכיר לע״ע שאיחר סנט ואיב עד• מסירה כרס• נוף
חנט ואף דתיא כמזיייף מסיני סיל לתראניד כיין דעכיפ נוף הדני אמס
רק שנתאחר הזמן נכהיג לא סיל לריא דפסיל ועיין נסיס׳ מטין דף ד׳ גני
כמינה לשמח אנל צהריוניס פסול אף נכחיג דהוה כמזיייף מסיבו וזיב ■
ונזה מיושג היטב קישיס הראניד מל הרסנים משא רהשיב רני לרחניג משטר
מקישר ומה יענה לגט טקישר ישם ליש שיבר ולפטיש אחי שסיר דנל הטעם
דפשיל הוא משים דליק עימ ו העיט לא יועילו כיון שיזזויף עסוכו ולפ״ז
שם דנאמס סיניע נאמה נעס שהעירו עיט כרתי דנאעת ס" טקישר ולא
סי׳ מזוייף מסיכו כלל ויק שהיישינן פעא יהיה אחיב נע עשיע ונזה שונ
לא פסיל גט מאוחר ינם היענים עירה נזה רכשד וזיב ודויק חיעג כי הוא
דנר חדש יחריף :

תשובה פה

נממן טפיס עכוים •

 Ttf'Qנעטן שהטעיםלעכוים נחשמן ישאלסאס מיתר או אסיר .הנה
נסיע חוימסי׳ שניה יש שסי דיעוס נזה נסיב שם • ולהכריע מאן
סשין ומאן רקיע • אך לפעניד נראה ראיה נרורס להרימה השניה יאסור
להטעיה אאיב הטעה היא מעצמו .דהנה נאעח העהרשיל סעה נניף הדין
דאין שייך לאסיר נזל עכוים סן סחורה והא כל המצות לישיאל נאמרו.
היטג אשי ר'3ר !3׳w

 cץ דל סי׳ כיו שנדקר מוכס ההורס

למענינו לקטח ננפשינו דפוס אמסוס עיש דנריו הנחמדים־ ולפיז צריך
להנץ דאיכ אמאי מיהר הפקפס הלוואסו הא ניסו דהעכייס איי וליכא חילול
השם הא איני אסיר נשניל העכוים רק שאנחנו לא נפמול עוולות א׳כ
מה ניע אם העכייס איני מדע ועיכ שרק בהטפת לנפשי הוא דשרי א*כ
אנן אין אנו עושין שוס •דנר רק 3םנ ואיס מה שלא ילונו לו וזה לא
נצטווינו וכיון דהוא נהסירא אסי לידי׳ דנאמח הלוה לו והוא צא ידע שפרע
לו כנר יא«כ מה מול נמלא ננו ונזה נראה הא דאער שמואל אסיר לגנוב
דעס הנליוס ואפילו של עכו ים וסמהח• ניאשיח ההשקפה דשמואל סוחר
לעצמו דטעוהו עוסיס נניק ונם הא ננינת דעס לא עריף עהפקעס הלוואתו •
ומצאסי נערדכי שהיא מקיר דעה השניה שנאמס הקשה כן ועזה יצא לו
שיטסו דלהטעית אסיר אנל עדיין קשה מה היסיף שמואל ואפילו נעמיס
ונם לשין ואפילו כבר נידט עישרשיי במנהוח ילשין ואפילו מוסיף איזהדנר
ולסמיש אס• שפיר דנאעח א•! האיסיר נשכיל העמיס רק שלא נקנס לט
פמולויז מטעריס ולכן אסר ואפילו לענויס וכיון יאסור צגניב דעת
הנרמס איב אף לעמים אסור כדי שנהיה נקיים מכל פשע ולא ינא
לננינס דעת ישראל וז׳ב .ומכים דיני של הי א הוא נכון לפעניד • וסן
האמור נראה לסעניד מה שחרשו המחרים בן הניב ניום הרומה רף כיח
והניניי מהריק הלק יויד סי׳ פי דוהש־נ אס הנזילה ליש בנכרי משום
דרק לישראל נאמר ולכאורה אם ניסא דנזל עמים אסיר מתיח נס מצות
השנת יהי׳ שייך נו .ולפמיש אסי שפיר דנאמס התירס רק לישראל נאמרה
יאיכ מיע דוהשיג לא נאמר רק בישראל ועיין  !•bh3החיץ זיל שם דנמיע
וראי דלא נאמרה רק ליביאל ואיב נשלמא הגזל דהיא כדי לנקית עצסינו
מפעיליס זרוס יממעשיס רעוס המכוערים שלא להיום נזלנים ואיכ שפיר שיין
אף נעמיס אנל מיע דהכנה כיון דכנר עני מל נזל ואיב איל להשיב צו
דהמליה לא נאמרה רק לישראל ולא לעמים ומשים שלא לפשוס פעולות
זדיח ומעשים המכוערים לנקיח טלעיט מזה כנר נצטיויט על איסיר נזל
ילמה ■לטין להשיג דנשלמא נישראל הסס סחירה על ממונם של ישראל אנל
ממין עמים דהסורה אפקרי׳ ואיכל־ם מיע דוהסיב נניה וזיב מאד סאר •
יאם חיסה היא נבנה עלית טירח כסף נמיש רשיי נסיכה דף צ׳ גני אוונכרי
דחכם שתא גזלי מיהדאל ונשויס רשנ״א סי׳ סהניב כ 30דלאו דוקא
מישראל דנם נעמיס שיין האיסור דגזל עמים אסיר ען החידה • ולעמים
אהי שפיר דכל דכנר נזל תת שאינו תחזיר הנזילה מוסר נעמיס דסורה
לא אסיה הנזל נשניל העניים רק נשנילט והתורה אפקרי׳ לממונו של
מבוים וכני כסנו תרשניא והיה דנעניים לא שיין חזקה ממין ועיין נהיה
פעיו מאינ ונשימה מקונצח כסינוס דף פיו ע ב גני מחצה על מחלה
למאי ניע עיש ואיש לים לומר דסוה מה*נ דנשלמא נטטלטלין ניסו דאיט
עהוייב נהסנה אנל טכיע כל דלא תשיג טינר נכל רנע מל לא סגזול וסויל
מה־נ משאיכ נקרקע דאינה ננזלח <איכ כל דכנר ענר על נא הנזול עה
שאינו משיב כעס הא לא מקרי מהיב דהמלוה מקיים כעס נלי שיסעגירה
דתה שעבר כנר ענר וז׳נ מאד ועס״א סי׳ סדליז שתאריך לענין אנשים
המים־ם סיכת ניהיר דהא אף דנייגא רישראל מחלי אנל הא •ש להעמיס
חלק והעמיס לא מחלו וחייל תלהיב דגס לעכו׳ס אסיר ולפמיש אהי שפיר
ויש להאריך שם נסוניא ואכיע :

והנך] נהא דהפקעח הלוואסו דמיסר נראה טסיים־י רמשים דאינו ניכר
ולא היה חילול השם וצפיז קשה מה פריך סש׳ס ננ׳ק יף קייב
סם דענד חו׳ל ספקעס הלוואסו והא פכיפ העמיס יודע שזה ענדו ואיך
יפקיע
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דברי

יוסף

שר-ת סי׳ פה

דעת

קמול

אן טטל להיות שלא ישתקע ע׳ע אץ הישיאל מעע־יי יהא סישדאל
בדעת המטיס שדעתו לשקעי איב טס כאילו העפה עצמו ומוסר וזע
ולסטים למעלה נס הפקעת הלוואתו דפוסי טא מסים דגהיתייא אסי
וזה לא נאסר צעט׳ס רמה שאינו מסיב זס אים שי? ט צימר דנזצו
ולכך להשתמש ט סוג אסיר דהטל נחל בפיעל ח״ב ידחק יבזה נו*ן
לספנ׳ד ליישב הא ראערו דלא •דענא אי מטס רקסנר משכנתא ^50
והיא חטה דסניל סברא * דעשכנסא מניני ולסטש איש ינק יאעבלי׳
ושתת נו ולא סש רב אשי סל גנינס דעת עמ׳ס והיי רג אסי ס׳ל דנ^
עמ׳ס אסיר וכע־ם הסיס• סם רעה יאמר רב אשי אי יגיי ?Dיל ימי׳
האמת ולא הי׳ דרן הערמה וא׳כ סוב נס עפוסי אסיר ואן דהםקפת0למ6סו
שרי תא שס גהיתירא אתי לירי׳ ואיט נזילה בעופל פסא*כ כאן דנעשכנס)
אתי לירי׳ וע׳ז אמד דעיכ עסיס רסשכנתא חשיב כזניני וא*כ pjncs
נתיסירא אתי ליד" רק דבל סעחזיט צעסרע נעשה של עטים ונזה לא אכעש
לן נפכו׳ס וטס כט הפקעת חלואס או דלמא דיעסו לשקיעי ואע עא
ממעה עצמו ונזה ניחא דנט העור שכתב ואם א׳י אם דעתי׳ צסקועיענמ׳א
לן עפמע הא דידיע טראי שאין רעתי צשקיעי אסיר בבירור והא אש• y
לחסחסק דלפא משכנתא חשע מניני ולפטם כל רטה ספקסיב אסת׳ מ5ש
גניבת דעת ויק רב אם• י׳ל דברור לי׳ דעשכנתא ״סיב מניני * jto
שדעתו לסקיעי וכיב הניח שם ודוק סיעב בי הוא נכקמאד  .ונזה רפא
מס שאמת נטעץ סיפ סניזקין דרב כסנא אמר שלעא לפר ופירש" דנלמלא
הי׳ כן והקשו בסוס׳ דהו״ל גניבת דעת יתעה הע׳ז דלא ניע סהפקהפ•
הלוואתו י ולפטש איש רכל-שהוא מעסט טיל גניבת דעת יק מסאי
נסדיא נבק שם נגי עונדא דרב כהנא דא״ל חזי דעצן קא סעיכנא עיס
ניש״י שני פירושים ולסמיש תירוש שני פקד דתנו* העפת פצעו אבל נלאז

יפקיע אומו ואולי כיו! שנאמר לו דנטניט •וצא מהנכרי ודי נסתי שמם
מחמס אפסי דהו׳ל כפקעת הלוואתו מיהו לפיז צ׳ע מה רעשני דגיט
קנוי אנסי סו׳ל הפקעת הלוואתו דעה טע אם טפו נשתעגד ונקנס אי לא
וצ׳ס  .אן לפמ*ש "ל דדוקא נסלואס הוא יסתירו הפקעת הלוואתו דנסיסירא
אתי ליד׳ ומס שמפקיע סעטדז זס לא חוס נזילה בפיעל וסתורת לא אקרה
רק בשבילנו שלא נתאכזר כ׳כ ולכן פדן דנם בעני סו״ל הפקעת הלוואתו
ומוסר דתתורס נא נתנה רק לישראל ועכ׳ע פ׳אעגזיצס סע ודו׳ק  .ונפ׳ז
אין סיסי לנטב מעטים דאן דאין המטיס יודע ל*ס הפקעת הלוואתו דסאיסור
הוא בשבילנו וכפ׳ם המ׳ץ ז״ל ■ ומן האמור נלפפג׳ ד גמ״ש נשמת צמת צדק נד
נף 1נגר שנתןעעות לישראל לקטם נהמה והלן וקנאת נמעותיו של מנו׳ס
וספלס דחן דמן סדין לא קנח סגר נקרים סישראל ע׳ע כיין שאס לא יסן
לספט׳ס המעות יתפוס ספרם א*נ עקר״יד נוי באמצע וסניא ראיס עעקנל
צאן ברזל מפפמיס דמקרי יד בכיי באמצע ועין הקשה דא׳כ נכל גוי שקונה
מישראל נכסן יסעור עבטרס דהרי מסו רלא קנה אנל עכים השיג
כפשננתא נפר סמטת וכטנואר נחויע ק" קצ׳ר ותעלת מזת דסוא כע׳ש
הרא״ש שנו ראן משכנתא לא חשיב עיש• ובאמת לשימת הטח ודטעי׳קשס
ולפרדס ייג דנאמת בנר כתבתי נמק׳א סא דכסנו הקדמונים בכתובות דן
נדו דחזקיו מטן בעברם לא חשינש חזקה ותמס חמחרי׳ע אלגזי ננטרוס
דסא נזל מט*ס אסיר מה׳ה 'אין לא חשיב חזקת ממין של עט׳ס וכסנסי
דלפודש אא»ז הח׳ן הטל ילק־ אסיר גס לעכרס משים דהישדאל ינקת עצמו
מפעולות חרפות וא׳כזה כשנוזל עמנו אבל .חזקס העמיס אינה חזקת והארכתי
סם בחשובה בעמן ר,מנים ולפיז כאן דנאמם הוא רצה לקנוס בכסן וכל
שלא קנה אינתיקסלואה איה ביון דחפקעס תלואגזו שיי באופן ילאסעעסו
ולאב פטם שפטרו על הפרס ל׳ח שענור דסא ממיט של עמ״ם באמת
ספקי ושאוני חן יעקבל ציברקסעכדם דנין הנהמה היא של סעט״סוסרי
אסיר ודדק היעב :
סוא כגוזל עטנו דזס אסרס סורס אבל כאן הא עפ׳י סדין לא קנס דסוא
הנו-זמירם דנמקוס שעובר נשב ואל תעשה לית בית עטם נמס
דהעעס אנפשיס וא׳ב אין כי*ן רק הצואה גרידא והפקעת הלוארזו שר•
רעם טם ונס״ לטד סהארין גזה • והנס דני גדול טנד מ
וברדס לעיל נפעמו ועטם יד עכדס באמצע לא שיין נזם ומיושב קונדס דזס נראה העפת להפקעת סלואתו דמוסר דהיינו מס שאינו גחל בפועל חן
הציץ • אבל גון ד״ט י׳ל דסוא אעת דכשנתן הנוי העטס ע׳ע שיקנה לו נסב ואים מס שאינו מחזיר לו זס לאטיא נניבת רעת וטסר • ומסמא
נהמה א׳כ אין לן נזל גדול עזה אס לא יחן לו הנהמה שקנס דאדעסא היסב סחילק שנין עעיח פכו׳ם יאסור וכל שהוא הסעה עפלפודסט ns
דסכי בסן לו עפוחיו ובכס׳ג לא מקרי הפקעת הלוואתו דעאן שס לי׳ שיה" דנסשעס אוסו הוא פושה נקום ועשה מ0א׳כ נהעעס נפשו דאינו עושה נענל
עקר• תלואח ועקד  Tגר באמצע וזיב מאד  .שוב יאיסי נעהרי׳ע אלנזי רק שאיני אומר לעט׳ס שנמס זס איט איסיי וגס בסן דר׳ב שאמי לו w
בסיב דנטרוס נבי מקבל צ׳ב שגס הוא סארין לדמות דנט סצ׳ץ עע׳י רעלן קא סטבנא וסוא לא אסר לו שעסס נזה טסי • ונזם נלפעכיד to
די־ט פ׳ס  :ומן האטי נראה נעה שאמרו נטק דן קי׳ד ולא אמרן אלא דאמי רב אש׳ הט קאעינא ל" דעכו׳סטא הא קאסקילדט וכתממטן
מד והקשו התוס׳דסא שט התקפת הלוואתו וא*כ הי׳ יטל להשמיע עצמו דר׳א מון מעיקרא כןולפטש אפשר לוער דנאעס לא מזמין לזה רק in
ולפרדש א*ש דספקעס הלוואתו לא שיץ יקסיכא שתטעה עצמו אבל בעקום דעטיס סקיל דמי 6״כ סס שלוקח נון הפילות שט כל שעיסטס למטוס
סספטיס •ודע שחייב לו א*כ שיי הישראל ל״עיד לו יפיץ שלט הגיבורים וכט דאמרו ננ׳ב דן פיז דנדנד העומד למכירה טסר צנקט שלא פרעה
שניב תאלפסי מס שנסתפק סיכא שהדבר נעצט אפס ולא סי׳ יטל לשבע יא׳כ עת שאינו משלם המפות זס איט גניבת הדעת בפועל רק נסב ואיס
נאפת נגד העד אן שנדמ עטים מאטכיס לעד כשנים לא מחייב או דצעא יזה טהר ומפתח נס בדעתו לשקיעי *6כ הוא מותר להשתמש ט מטס דאה
כמן דעטם סי׳ יכיל לשנע ובמחנה אפיים נסנהוח על הרי׳ן הבאנו נחלו בפיעל דהא דעתו לשקוע ,יק דאס 6מ״כ פודם לו ועחזיי משסע צדן
גהנכותינו על האלפקי ננ׳ק סס חמס נזה דשייך ט "מר ימשסמנח ואינו להחזיר לו מס ששמם נו וזח אינו גניבת דעת בפיעל מס שאינו מסדי צו
חייב תעד לשלסדסא נאמת חייב לו :
ידו׳ק היסב ני מטן הוא ולכן ניב אשי דאמר צו שלפא לסר ביב אעד
הסדין מוט עידט מחיש נ" תמס ע׳ז דכא נני סעט׳סא׳צ לשבע ודו׳ק היסב • ונזה נראה לספנ׳ר הא דקאסי נמלץ דן צ״י Vfb n
דנכסי המטיס אץ נסנטן עליתם ועזה רצה לסשיע ספקי של הוא דקא «עפי אנסשייט והקשו ישיי וסיס׳ רוחש מסן דלא ימסד 6
הסומים נסי׳ טח לענץ ישיאל שתבע לנר בשעיח וסעד יודע שהוא פרוע -עריפה בחזקת שטעה וכן במוכר לו חניות הפתיחות בשביל תכיני ול«יפ
ונדז אסר דנאן  to b'iviסעכויס שוב יבול להעיד דמי "פי■ דנשנע א*ש דנאעת בסטים לא אכסח בגניבת דעת שמעעט נשב וא׳ס וזז אק
ובשבועת דרבנן לא נחחינן לנכסי ־ ובאמת שלא דק דשטעה דאורייתא
יק שב וא״ח שאינו אומי לי שטא עייפה סשא׳כ בטכי לו נחזקס נש"
כשבעין כנר העכדס ומבואר נמקיעו דבי דואר חרא מומסא שטי לי׳ הרי סוה מפעט בפיעל יכן נישיאל אן נסבוא׳ת אסירח ב .וסאדטיסיומ
מבואר דנזס נשנעץננד עד יבמו׳מסי׳קמ׳ע סי׳דמטאר דאין כשבעין היסס ספר^ היינו דשם לא נתבוץ לתעעותו ולא הניע ליב ספרא ®ם פימ
נגד עט׳סדלא תקיט רבנן היסה נגד עמים אבל ש״י דע׳א משביעי! וזיב
בסביל זה 6״כ נכס׳ג וראי טסר סיכא דקא סעפי אנסשי׳ וז׳ב והשק •
וסשוע ודוק • וסנה בהא דאסרו בנ*מ רן פ׳ז ע׳ב סנימא לרדד גזל עס׳ם והנה שאלני הרב המופלג מוה׳ פייניל סרייאר נסיגיא דנכט שהלוה לקיצל
אקוד וטי אלא לע׳ד גזל עטים טמר מא׳ל ובחג יש׳י דפלונסא היא על חמצי אחה״ם טחי בהנאה דנאעח קשה כל דחפקעס קלואסי
נסנוזל ומאכיל דן קי׳ג והקשה בסוס׳ סס דלא פליט  00רק בהפקעת תליואתו
טסי א׳ב סוב טס של הישיאל טטל להפקיע הלוואתו וצ׳ל דכל
אבל לא נגזל ממש ־ ישאלני עצם משכיל די׳ל דטונס יש" לעס רעשני רג
שאינו מפקיע סלואחו טיב הוא לו וב״כ נחומיס  .ילפ׳ז יקשה דהר הלז
מסן שם כאן נגר סישב • ופעה נזה דחס־ס בטע שם קאי אליבא דינא
הקשת רטמא הואיל ואי נט פדה לס וכתב דמחיסי מפונא ולפ׳זקססעמ
וסט יבא מחלק נקדיא נין נזל להפקעה הלוואתו ישפיל הקשו בסוק׳
הואיל שיין נזה איבפי סיס מפקיע הלוואתו •ולפמ׳שלק׳מדהפקעתסלוזאז
והנס בחידושי אפיס ,ראיס גרודה להרימה הלז דגם בעט׳ם אקוד להעטתו
ישרי טא עסיס דכל דאינו עיסס מעשה לא אסיה חורה נזל פנדה ■
יק שאס הפעם אס פצט אז שט דהנס גפ׳ז דן נדה ע׳ג אמרו אמר על
ולפ׳ז ל״מ לפי סמסקנא דטיט נסרסינו אצלו א״כ צטן להפקימ ס*!
מ אשי אנא השטן לו נכרי  bpsי«ןפא ואעמלי ואמה׳ ני' ולא ידענא אי
מיסות עטיס חנם אץ כסן זס לא טךי הפקעת הלואתו אלא אן לפי הסי
עטסדקסנר משכנתא כזניר דמי* מסוס לחזי למי' ידעתי׳ לשקועיוכסב
זקני הניח ז׳ל נירי ס" ק׳כ דגאץ ימחו לשק ’®,אסיר לחשיזמש ט משום דל׳מ נסרהיט נ׳כ ל׳י) כלל רלמסרע טא ניבה א»כ ל*ם לימי מיפי"
אתי ציד" דסא אדרבא סחמן השטן אצל עט׳ס יפ*כ ליס הפקעת סליי"®
גניבת רפת פכו׳ס וחמת סנדז סרתי תעיהי דאם אשיי פסים גניבת דמח
לא סי׳ עמיל יעמו לשקוע׳ וטון ראסוי במסכינו סל יסיאל ח׳ס רק לענין נון הלואה דכיון דסלוט נסיתירא אתי ליט׳ והתירו  Kaוא׳ס »
שיהיה הפשטן סל חיסראל סא בל דלעפרע  froגונה טיל כלרלו נא לי
של
נמשטט
להשתמש
ונם
עט׳ס
סל
תעט׳ס וא״ב פשיעא דל׳ע הפקעת הלוואתו ואדרבא זה מקרי נאיסורא איי
ס™ לא סייןכלל לאסיר משים גניבת דעת עטים רהט לאעטסמהפמנג"
הלוואתו דמותי כיון דלא ימנ העטים דעשקי עיש ולפמיש אתי ספירדנאמח ליד״ • ונזה < קישיס התום׳ בהא דטקי דסליני נבע׳ח קונס
הלייאחו אס־י יק ממוחו חיכא שעמה מעצמי היא דפותר • ונעט׳ס שהלוה לישראל נ׳ח לא קני עשטן ולבן ד״ס עובר וסקשי **ס*
נם
”1Cfeסמנ'י ניוי  pnהח’ליק ’’ 1דנבי1ו לסקמי או לא יכל שהנוי אמזי קשה דאמאי ד׳ה סונר הא למפרע «א נינם • ולסמים *י
יעסו לשקוט-איכ אין סישיאל פפעסו יכל שיפתו לשקועי נשלו היא משתעס דכל דפכי׳סצא קנה משכון שיב מקרי הפקעת סלואמי ויכול להפקיע מ®
דסרהיט  bo iibעפ׳י דץ לא קנס משכין וסויל כאילו הפקירו בידו יי®
דלעפיע

והגה

שואל ומשיב  -חמישאה נתנזון ,יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי עמוד מס 180הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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 :ne#y,סוא סנה עיע ביק שגא ליד עס״ס נסורס מסכין ולא קנס
אינו יק כמי סהנועס מבוים אם פצמו דסוא שנר דקנס ממשכון
ונאמח סם« רץ לא קנס ואיכ נס לורד למפרע הוא טנס כיינו נאם לא
אצלן ולמפרע סוא נונס כל שמשאו אפיםיקי אבל באן דלא פסה לו
אסוסיקי ורק מסט לו נסיים משכק והפנויס קבר דמוא קנס ונאמס לא
סנס א״ב אינו יק ססעבו״ס מטעה עצמו ונכס״ג ודא• מסוס מבדם מוסר
ודחק סיסג:
*

ע*ל

ל 3דכאן נכסנ לא סנטנו  oopלבלול אף גנינס ממק ונסיספתא דסק
איסא שלשה נגנים הם נדול סנכלס גונג רפס סנריוס מכיל • וזזה יש לו
לסוץ מיש ניעקב ויגטג יעקב אס לק הארמי על נל• הגיד לו כי נויח
הוא דנאטם צי 3הא אסיר לנטנ רמס אף רפסו של פס״ס • אך נאטם
כסנס• נשם סנדז רנניבח דעס ראשיי הוא נעישס ממשש אגל נסב ואים
שרי חיש ויגמב •מקב אם לנ לק הארמי על נלי סגיד לו דסייט יק נשב
ואים י אן נוף דברי תדיטנ״א סעוסץ דאיב דגנינח רפס אסור עסיס אף
נעט״ס ומסים דכסיג לא סנטנו א״כ מ־פ פשיס נניע סיא לא סנטס
דבסב רחמנא לפס לי ופירש יסיי דניציף מריבים ואונאה והא דינים ואונאה
ליס נעמיס רעם שאסן נסיים ומצוס «א יאסיר צהונוח ומכים רינים
ומיץ סיס׳ שם דיס למטר וא*כ אצכרין לכחוב לא סגטנו ע״ז להזהיר אף
לעסיס שלא צסטם וצמיג .
נשנס סרייג 0׳ עקב הניעני מכחב מהרג מוס׳ שמואל אנד״ק
ניזנינ סנסאל נענץ מס הנקרא איינקאמסטייער שדרן להפיין כל
איס ואים כפי עה שיאמר והפילו עליו מסר מכפי שהעריך עצמו וסנה
פפייע סם סממו מאדון 106־ שהניד לתם סימרוט כל איש כעי מה שמרוויח
ונירם להקטין אנשים עהמרן שהית כנר אן נזאח יאוס לסם סירנו המין פל
אנשים ונס להכניס אחרים שלא היו בלל נספוכס ותסיע יריאים שאם יטנפו
עלסגיר האמס מיראס המלךומפלסו כסב שאסיר לפסים כן דאין סשש נעה
שלא •גירו אמס בי יוכלו צססנלל  poחשנו נאמח שזה נפרן כהוגן ולכך לא
הוסיפו פליי רא*ס אסיר משלשה טעמים א׳ פפמיש יטיא נחויננסי׳שסיט
ס״ו נתניה ומקורו מהרין נדרים כיה מיב י נ׳דטעניפ א0הואמט׳נ»0וולן
מם שהוסיף יוסר מכדי סהפרכה א*כ הוס כמוכש שאין לו קצבה מוס נקר
טיסיף נפצמו סוס כמוכס ספיעד מאיליו • ג׳ אולי נאמס ימפו »רספ
ויוסיפו •וסי עמס שמרוויח נאמם יסדו כמוסרים נעורים י ונבא סרנרגפני
הגאון סעיע ומיץ עסרסיק נ" מנראר תשע דמים דפוס כהפקפס תלוואסו
■ 60כל עוכנן סוה ספקפם סלואם ואפים אסיר לשנע נשקר ונס מה מנץ
הפקעס הלואם לכאן רזה דוקא נפה שמגיע לו נסולס סלואה אבל כאן
סעלן נחר ליפן לו ומה שייךספקעס סלואם ונם רזה ססלימי שסרח קרקע
מה שדרץ נארצו איב הוס כנחל שסדום קרקע והקרקע נעץ הוח כנחל
החמס ומיס דסוס כעוכק העומד מאיליו זיא רזה דוקא כשלוקח לעצמו אנל
כאן תר נובה להטלן ולכן יפה פסו שיערים פפיי אימדנא של הפייע או
שישנעו כעס יש צסם מכיל • ונדז צווח מעלסו דמים לתשע יליט חפקעס
סלואס הא זה כסנ הרץ ננדריס דף כיס והועסק נרעיא סי׳ ששיט ומיש
להקסים ד*6כ לעת לא אפרו נשיק דעוסר וליש דדפיד נזה מיז כסב מעלסו
נשקל אסיר נשניל זה וכיב הרין שם נתדיא
דפ*מ לשנע
וכ*כ נסידושי לשגיא נניק דלסבע נשקר אסיר וסארין לפיס בן דנר
הרמניס פיס ענז׳לס ותניא שקצם מזה כסב נאימ סי׳ כיח סיק ג׳ והאריך
עוד תיבת • והנה מיש משוס הפקעס סלואס צדקו דנרי מעלסו וכמיש
הרעיא נשם הרין וסת נרין נהדיא ולני איפר לי לפי שנסיס יפיס ויילנא
נשמט סיף דברי הרין ומפני המוראה מ*כ חשב סרנ עוהרשיק שיעיא ביב
מיעסא דנפשי׳ ונאמח חן דברי הרין וגס לשיי כסב בניק דמכס סוס
כהפקמס סלואת • אנל ס״ש מפלסי ראם העלן צוקה יוסר חוה כמכס שאץ
לו קצנה לא צינן דגרו דשם מיירי שהמוכס ניטל יוסר עמת שנקצב לו
מאס העלן וכאן נקצב מאס העלן שירן כפי ערן מעסה למאה מסריוסרק
סאיט מאמינו צאוסו סמפר׳ן פצעו אס נאעס סערן פיכ הוא מגדל מליו
יוסר ונדב איט נכלל מוכס שאץ לו קצנה ונס אינו בכלל מוכס העיער

רהןדי; ממשב היטב דני• הראיס שסעס על היענים רכמו דלאניידאמר
למפרע הוא גונם אף שהגיע זמט לאחר פקס אינו טיבר סיסלרנא
כשאמר מעכשיו וסמס נשדס פנים טאירוה דעסיכן פשיטא ליס לסיאים
,לאלי נוראי אף בסגיע זענו אחים אינו עיני דלעא נס לאניי בפי שיניע
זמס קודם הפסח ־ ולפמיש איש דלאניי בל שלא הרהינו אצלו יק שמשתי
אפיסיקי 6יכ הו׳ל הסקפח תלוואסו נאיסויא דכא נאטם מסיפנד צו הסמן
ולמרס הוא גונה  vtnמס נכן שיניע זמנו אח־פ סא לא יוכל להפקיע
כלל ושפיר אינו עונר והיה לרנא בל שאיל מעכשיו ותרי קנהו למפרע
שב הויל כחפצי של מטים דלסיר להפקיע סלוואסו י שוג יאיסי נסומים
<ך  0*5קיק א׳ שהארץ נטנין ספקפם הלוואחו ואץ הזמן מסכים אמי
למיין נו, .־הנס נהא דאסרו נניק דף מיו נני חורין וגני נרס לעמוס•
ענדם ונכדים כסב הרא־ש סס דסוי סל נכי• שנגס לשיר של ישראל דאין
#וליאין ודד הנכר• אלא נפרס כשרים עיש ומסמפ מזה רכל שיש חילול הסם
אסל ראליב לטס לא סכי נפדים נכרים ומנדים אף י דלדיק איס נתומומא
מיע לדירתו ליס נהו מומא והוו כשרים לגנייהו ופיב דאשור לתמפוס אוסו
כל שלא בעמה מא מפצמו וכמיש  .ונזה מיושב מה והקשה אוחי מופלג
אהד דאמאי לא פריך תשיש נניקדף פיח מהמשנה הלז נני הא דפרןאלא
מעסם עדם זוממי! נעבר לא •הרוגו ואטא* לא פרין רצפה יענשי אמאי
אצטרין המשנה לאשמועינן רנע• בני נמס וניס והא סוס עחס שאילסיז
דנעיק נאשר זמם לפשוס לאחיו • ולפטיש איש דנאטס נזם ליס עדוס סאילסיז
ינאטס כל פיקד שנפיק סיסים עדוססאסס יכול להזיעה כדי שלא ישקרו
הפריס ויסיידאו מן הזמת ועיין ניק דף ליס וא*כ לגני פבו״ס פשיסא דשני
נזם דזס כוה נהפקפסהלוואסושאיט ניכר הפקולבלל ואץ כאן סילולסשס
כלל דנשלטא להכשר עדים הפסולים לגני דידן איכא חילול סשם דמומים
יוזזו שלגבי ישראל פסול פסים ומבד אנל מדום שאיצסיז פשימא דלא נעי
נזה ודויק כנלפענ״ד:
אירע מפסס נשנח סריס שאסר מכר חפצו למסים קודם opo
ואסר סמסיז סלן כפסים לדרכו ונחפש מל גנינס ואיא צסזוי
ולקנוס מעט סממזיכשאלסי כרס מת למשוס • וסנס לומר כיון דמכר לו סיסן
לו מוסס אחר יויס וזס לא נחן לו א*כ אדעסא דסכי לא סקנסו דא*כ נמל
ספקה למפרט חס איא ונם 3מםנם פיע להחזיר אסור נפסח וכסטאר קי׳
מרס ומיץ מיא פיס סם נסם הרומז • אינרא דיש מקים לומד דליר לטסנס
עיט להסדר דשם עסהצה צא רצס להקנוס לגמרי רק נדע להחזיר איב אם
לא יסקיים הסנאי נסגמל,המסכה למפרע או דהוס מכים כפקדון כיז שלא
נסקייס מזכאי ואסיר וקנקא קניס ריש דמנר מל נ*י רכל דלא מכר מסהלס
עבירה גמירה מנר על נ״י אנל במכר מכירת נפולה איב קייס סקנס חז״ל
כפקנה ירק שאחיה אירע אונס סנסנמל סטכירס א*כ סר• באונס מצר פצעו
כל שנ מל הי׳ מקים להסיר כמ׳ס נמורס ססלטים להענהס יעקב ואף לטס
דקי׳ל שאשת• סייט דחיישיק להערמה שאם נסיר נזס למסר •עדים ויאפר דתי׳
אמס ונאמח לא הי׳ אניס י ולפ״ז זהו ם 0אנל כאן יעשה כסקנת ומכר
מאליו שנגנה הכצ-להעלן :
מסרס גמורה ליש סמעם ומוסר כל שהוא אניס ולא ענר פל ניי למפרע ־
ונלאיה "ל דנכסיג לא ענר על ביי דהרי סוגג נעור כל ימי ספסח ונמונג  HJmסקצחיח הקשה דברי הסיע אהדר דנחויע שם מטאר דאף
סתישראל טפל יוסר מסקצנס טיט מה שמגיע לו פפ*י קצנה אסיד
צא פנר פל ניי כמיס המיז סי׳ סליד ס»ק ג׳ ואף לפמיש המנ״א שס ס יק 0׳
רמוני פל נ׳י סייט דדקא כשהיס לו ידיעה מחמלה ושכס אס •כ אנל כאן לסנייח מענו ונמיר סיירליג סי׳ ד׳ מניאר ראם נא ליטול יופר מקצנסו
מס כלא ידע מססלס דאינו עתר על ניי כלל ואיכ ליש קנסא קניש וז׳ב • •סל לידור אי לשנע לחפפר ועפיי דנרי סראים ננרריס שם עיש והיא
והיא ספרה סדשה • ונם אערמי דיובל לקסס הסמץ לעצמו אף נל• רסוס גוי סימה גדולת ואני פיסיף דהר שם פסירין לו לשנע נסקר שזם ודאי אסיר
ולא ינעל המכירה רקדלא מדף מאילו הי׳ הסיק של נכרי וסוא גזלולאחיפ כמים הרין והרשניא נסק • אן.נר6ה דליק דניויר עייר מעוכש שאץ לו
דסיי ואף דגזל הנוי אסיר סייט כל סיס חילול הסם ונם אף נלי חילול השם קצבה והייט שהעלן נעצמו לא קצב לו רק שנידו ליטול כפי מה שרוצס
אשיר לגזול אן דוקא בכהוא שלו ממש אנל כאן נאעס איני מסוס געויס איב שפיר הויל סלו נזל אנל נחויע ע׳ירי שנאעס העלן קצב לו קצנחרק
רנסהטי לא סמן דעתי רק ינטשה כן להפקיע איסיי ממן ומדש ססניש סטיע היא לוקח יוסר ונאטס אם •לן לססרים יענם נזה אנל סי ימי •רצס
דהוח מנימה נדרננן 6יכ עכיפ אינו גזל נמיר וליש חילול ססם דנל סטים לילן ולדון פעוועיב טטל •וסר ולכך מס שמניע לו מפייתדץ עחויינליסן
מדעים חס לא קנס והוא הפרמס הניכר ויומע 6יכ קלקלסיט סקנסינו ועבים צו וצא צסנרח חיב ופשיט ׳ ונדנרי רניט פיה מנזילס סי*א ססמוסים
נראה נסר ראם הולך מם שלשם אנסים ואומר לפניסם כן וכן יייש וכדומה שהאריכו סתיע והביע וחעלעיל לפעניד נלאה דסנס נאעס תמלע׳ל כסב
אני צוקה ואם •נא הנוי וירצה לקיים הטקס אני אסן לו יייס כזה הסוקל רזה לא עקר ספקטח סלואה ביק דהמלן נזר שלא יבריחו המכס ודדטיד
נמשקלכן וכןגיאד וסוא מין המצוי נסיק לקנוס ולמטר פשיטא דליח נזה א*כ סוס חמנייה נחלי אך נאמסמתסיס לא נראה בן .אך נראה דצפעיש
שוס מיחוש וכן דנס• הלכת למעשם בנלפעניר נרור ולא מיינם 1נשים ספר למפלס דטטם דספקעס סלואםו נמסר משוס דנאמס הסירה לישראג נאמרה
ומס דאסיס נזל הוא שלא נקנה נדמיחיט אכזרמס כמיש אאיז תהין זיל
רק העולם מל דעיזי בסנס׳ :
 HJiTIמצאסי נריעניא נחיצין רף ציד גני אסור לגנוב דעה הנרמס שהניא ולכן תפקפס סלואת דלא גזל ולא עסה פעולה  cmמס סאיני מסיב eh
נשם רנוסיט סצרפסים יאסור לננוב דעח הנריום ואף רעם העסיס איט כיב סעילס רעס בלב לכך מוהר צפי! היס המכס סהמצן נזר ניסו
היא איסיר תורה ערכסיג לא סגנונו וצא סכחשי יאף יסיפא דקיא כסינ איש דרמ׳ר ואט מהויינים למשוח אנל איני יק מפני המוראה ולא שיהיס אכזימם
נעפיסו יעמננטפסים סאיעללאהכיזשוולא סשקרי קאי נמקים שאץקתיש ופעולה רעה אס לא ניסן לי מנה המלך א*כ שוב דפי לתפקעם הלואס
ניני ידייקא נמי רצא בסיג מעמיסו או לעמיסו והיינו נסי רסני אסנחתא ובל שנוכל להשמט ולסנריח סר• • ולפיז אני אומר להיסן דזס דוקא כשהמלך
נלא סגנוני ואף דלא אשכחן  oopנניגת על ננינס דעח אלא לשון ננינח נעלמו מהזיק המוכס ונסן לאחר שיננה לו העמוס אנל אס אחר קנה מידו
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כיון שהמלך מצד הרץ יבול לגזור סיסט לו מס כל שמכר לאחר אף לעטים
סוס כמכר לו העלך קררןע שאשיר לגזול וניר הקינה שיש לו זכוס המלן
גזה ולכן סולרן הימנים לחדש דכיון דמוכס עטים מפל יוחר הויל נזל
 ,ולכד שר• לתנריח רזה אינו דדיוו דהמלטח לא קלג לי כך ודג ומיישנץ
דברי הנ8י ודברי יביט וזה היפוך חלוקי של העלסיל דוק וסשכח ודברי הרין
מס דנרי הרמנ׳ס אחח סן ודויק .והנה במוכס שאין לו קצבה דסייט שסוסי
לו ליקח בכל מת שירלס נראסלסענ׳י רלכן סוה כלו גזל משום דינול לסונים
טל המכס ולסם להמלך סך רב כיון דאינו קציג כסס שימול והרי זה מיסר
מימן של ישראל ניד גוי ונשלמא כשקנוב א־כ לא ייגה על הטכס דלא
•רצו ליסן •וסר ויפסיד ממיט מסאיכ נאין לו קלגס אנל כשיש לו קלגס
יק שהלוקח לוקח יוסר אף שהוא גזלן אגל עס שנקצב לו אסור לגזלו
ומיושנים דנרי סש־ע שלא יססרו אהדדי וכעיש למעלה • ונניף הדבר אי
מוהר לסקפין לאיזה אנשים להרנוס לאנשים אחרים עיין שיך חויס P״
קס*נ קיק ייח מיש נשם מסריניל לדג סי׳ פ׳ ועיין נטניי מסדים חלק
יויר סי׳ יעיז ומכיש כאן שסרעו כנר האנשים וכבר העריך אוסם דאסור
לסקל מזה ולסחעיר על זה • ומים חרג מהרשיק מחשינם חין וכסב מעלחו
שכוון לסי' סיח יעה דחס מעלהו דאין ראיס משם ועיכ נראה לפעניד
לאסור כמיש מעלמו ודויק • ונמיש מיישב הסמיי הגדולה שסמהו סרשניא
וסרין דאין• היהר לשנע נשקר אף שהשקעס הצואה שרי מיס אסור לשבע
נשקר  .ולפמ״ש ייל דנאמם נס לח סשנעו נשמי לשקר לישראל נאסרה
כקושים מהישיל לענין גזילה רק שגס נזה ש״ך סירון הח ץ דהעיקר הוא
שנשמור מילא שפחיט ולא נשקר ואיכ כל שהוא הפקעת הצואסו שרי גם
לשנע נשקר ודויק היפב • ודרך אגב אזכיר מס דהקשת אוסי החריף סו׳
זלמן נכר בעל חיום דעת פריח אב מיייז לעס לא פריך הסיס ננ*מ סיא
ליל לאו בגזל הא נפיק לי׳ מואל כליך לא סקן דאף שאינו גזל נסור ועי
בחינוך מלוה סקעיז שהפועל חושב דאין סנעהיב מקפד נלקחו מניכ נעס
הנליר ואפיס אקור מכיש נגזל ממש • והשבתי דנ*מ צענין סלקום דבשעס
שלקח לאטל חיה עותר ובמה שטחן לכליו אולי מקרי לאו שאגים ונלא׳ם
אס נימא דנזל עטים ג*כ אסור א׳כ נזה לא טכל לינף מפועל דזס,דיקא
בישראל ויזיק • ונטף קושיח החיניך הנה שמעתי שנפנים יפיח תירץ דהיא
רקניא בהגבהה ולא יהיה אנדב איסור • ונפעניר סיס נראה נפשיפום רזה
באמם מה שגזרה תורה ואל כליך לא מסן דנאמת מה נ■ מ סלד הסברא
אס ירצה לקמן עמה שלריך לאכול ויחנהו לתוך כליו וחדשה התורה דאל
כליך צא מסן ואיכ עייז אקרה התורה ממילא נטשה נזל אבל מצר הסנרא
לא ידענו זה וליע וחיק ועיין נחו־מ סי׳ סל-ז ונקמ׳ע ס־ק ל ח ודויק ־.

 "(WD□“ 3למשכיל וחריף ונקי ני׳ .
שהאריך אי קייל כריש ניני המימי נזרוק ולשייף אי כזרוק ושרוף
רמי והביא דנרי המיס ,בשיטה דף כיה ע״ג דיה לאו שכתבו וליע
כלאי הכרס אמאי מטמא טימאת איכלין ולא אערינן כפותי מכתת סיעורא
ומיז הקשה דסא נמקים דסניאר ומטמא טוהאם אוכצין מנייר גס ערלה
כרחמיו במנסים דף ק־א ובמרום דף ט׳ ולמה לא הקשו כערלה ניב דהיא
ניב מכתת שיעירא  .הנה יפה הערת • ולכא־יה נפשיטים "ל דהנה נשיכה
דף ליה נסתפקי הסיס׳ אם בערלה היא מהים בשריפה או רק מדיננן
ומשמע שס דאי איט רק מרימן ליש לומר דכסוסי מכתת שיעיר" ואף
ומסקי התם רהוא מהים מימ לא הי׳ להם מקום להקשית בפשיטות מע־לה
ולכך הקשי מכנאי הכרם והיא גיראי בשריפה מהים דכמיג הקדם תוקד
אש נניל נפש־טיח • אן ידעתי כי דרכך ע ד הפלפול הנהיג ע*כ אמרתי
לעיין נזה  .והנה נראה לפעניד ולכאורה ציב הא נאמת נל איסורי הנאה
דאין להם דמים קשה והא יוכל להטת מהם כלכדתינ יכנר כתני התיסי
בקידושין דף ניודלנן האשת מתקדשת נאת ׳נ דמיתי להטת שלכי׳ה וליל
כי'! יאישייי הנאה היא א כ מ־ .שנהנין פלא בדיה זה אינו מצדי ויד כל
ני כיה א־כ ממילא לכך איה מקרי איני נישימו דתא הוא שיה לכל אדם
ועיין נהשמטיח צללית פיק דפסהים ש:יכ נהדיא להשיב על קישים הרב
מיה' אסיים יייעהלר יטייש יכן נראה מדברי הריטניא בקידושין שם לענין
מה סי-קשי דיטל נהנים מאפק ט״ם ינפ׳ז יקשה רעכיש היאך נקרא כהים׳
מכתת שיעיר" יענים לא מיישב כעפיא בעלמא דיכיל להניח מזה עכים
ש״כדת נ ונא מכסם שיעיר" יל־ל דכיון דבנלאי הכרס אף שלא בדגיג אסיר
כדאמרו נפקחים דף כיד יכן קייל במושיע סי׳ קניו וא׳כ ביב שפיר
הקשי רכסיחי מכהח שיעורא ומעתה גנך הקשי מכה*כ ולא הקשי מערלה
רנעדגה מיהי להטת ם:א כדהינ אי; ש-נ גא שייך כחיסי מכתה שיעוריה
ויה ברור ■_ ומה יאמרו ניניוית דף קיר גענין ננד המנונע רכס־הי מכסם
ם עיי" צ ב כיון דאהקש למח אכיר אף שלכדיה וציע נזה והנה
כאורה רציתי לוטי דבר חדש דמערלה ליק כלל דהרי אמרו בסיטה דף
מיג עיג דנינדח בילדה כשנטע סיאסינס לסייג ולקידוש דמשנייח חייבת
בערלה (מכאן מטושטש מאד)
עוד יש להקשיח בהא דפרין השיס לריס יסיל כל העומד לשרף
כשרוף רעי טסי ופרת אמאי מטמא ט־א עפדא בעלמא סן ומס
קיפיא גא נזנחים דף מ׳ :אסר דספיגיל ומסר שהעלן עיג המזבח ומשלה

דעת

שאיל

נסן האור דפקע איסורן ואיב אף סנוסר עומד לשרף מיס האיטל להעלוש
עיג המזנח יסשעסלס האור נייט פקע איסירו ונשאר אוכל ואולי לר״ש
כיין רםכ»פ עומד צסרוף אף ריכיל לעסיס סמטלה אמרה יייע לא פד^נ
איסורו ממט יהו״ל כעפרא ויש להאריך נזה נס נפינל נמנמה שהאריך
סש׳ס נמנמום סם נזה יהא גס פיגול יש להפקיע איס־יי יעיין כייחוס
דף ״נ דפיניל ונוסי נחד אנר לא סשכחס לה ודויק :
השעיא סי׳ ליח נסחפק אם נהנקנרץ שייך ליסר כסוסי פכסס
שיעורי׳ והסעהיט הסיג סם טרנרי התיש׳ נעמיס דף קיר pn
סנדל ראף נדני יטעין גניזה כפיז סל ישראל ניב אסרינן כס־סי סנסס
שיעורי׳ עיש ונססינח אמת הארכתי נזה הפרט • וכעת נראה רסנה יש
לחלק י־נדנר שלאחר שנשרף איט ראוי לאופי דנר כסי הסם דנעינן נדהיס
ראוי ללולב או לנעל סל חלילהובזס פסימאדאץ חילוק נץ נסרפיןצנקנרץ
דסיף סיף צכשישרף או נקנרלא ראוי לאותו דנר אבל נמקים שאיל fpn
לסיני נסלימיתו שפיר יש לחלק נין נשרף ג:־,ני רכיון שעכ פ צא נפשה
עפר ירק שנקבר ניס לחשבו לעפר בעלמא דאף לאהר שנקבר הוא עודו
קיים וכעין זה אמדו בחולין דף פיח בכיסה נעפר עיי סנדחת יכל מה
דכתת מעלי טפי אף ננסרפין לח אערינן כתותי ומהם שינטיא עים .
אינרא דלפיז יקסהנהא דהקסו התיס׳ נכהיכדכתיסי מכסח סיעוי־ארמה
בכך שיעשה עפר לאחר שנשרף ויהיה אפר ואמו לענץ לטמחיס איכלץ נ״ס בזז
הא זה כמו זה הא נס נעודו קיים איט קרוי אוכל ואפיה מעעא היה לבשיסלף
ואיל רשם נפיק מכלל אוכל כל שנשרף רא־כ כיון שעיקר הוא בסביל שיצא
מכלל אוכל תא נזה צא שייךכת-תי מכתם שיעורא יכעס שמכים לאקזרף
מקרי אוכל ואם היה ראיי נם לאחר שישרוף להיום כיי שם מיכל עליו
הי׳ מעמא ואיל רכבי נעם־ סליםו וסוסי אפי ראיה עכיפ כל שלא נשרף
ערן ולא נעשה מציתי עוד לא מכתת שיעיר רבשלמא כשאט צר־כין שיהיה
שלם ספיר אטרינן דבל שעומד לשרף אף לדידן דנא קיי־ל כריש ולאו כשחף
דמי מיס שיעור אין נו אבל בדבר שלא אכפת לן שיהיה שיעור הדני בטס
ואף אס היה דק דק כל עוד שה" נו תע-ת אוכל ה" מקרי שיעור לפדן
טיא ואיכ כל עור שלא נשרף לא שייך נזה בהימי מכתם שיפירא תנוד ל6
נפשת מציחו ול״ל דהא כל כה*כ נסעיב עם דני היחד דבפידו נזרע
מוהר  .וגדולה מזי כסבי החיש׳ במגחיח דף ו׳ וחילץ דף קטיז דאף
המשקה שנצפה אמ״כ מה שגדל מקיים נאקי מכת מעיינים  .ילפ״ז אס
היה נשרף שיב היה נוראי נטל ביוב דאפר באפר נוראי בטל בריב הרין
מיא סי׳ חצים ו6יכ נזה שפיר אמרינן בתיה׳ מכתת שיעיר" יכל נהי*.
נשרף ס" בעצמותו מוסר דת" בטל ברוב ואמרינן כיון דלשריפה קאי כסוסי
עכםס שיעוד״  .ונזה מיישב מה שלא הקשי מעינה דנעינת נא שיין
כמוסי מנהתי׳סיעורא ועדיין צ־ע בזה ראיך ש-ך כהים ,מכסת שמריי׳
ראם נעשה אפר היה מיתר לנמר• דהיה נטל בריב דאף דכל הנשיפץ אפרן
סוחר הייני משוש דנעשה מציחי אבל כאן ממילא היה נטל ביוב וטוחר ולים
נזה  .עכ״פ יהיה איך שיהיה בנקברין ודאי לא םייך כחום ,מכסם נדעידא
ברבר שא’צ שיהיה הדבר כלו ניתד וכמ׳ש לפעלה  .ונזה נראה ני לפיש
דנרי הרץ נמ*ש ומיהו באוסם שלריבין ב עור צמיר כל העומד לשחף
ושמתו כלס רמה בעי לשלול 3מ*ש ומיהו באימנז שצריכין ניעור הא פד
עתה מיידי ג״כ בזה ולפמ״ש י*ל רבעי לשלול באיתן הכקברין דא״צ נחרד
ובזה מיושב קושיח הפריים ס״ קכ*ד וסגיפ בס ודו ק • וראיסי טסימי"
לדויז הגאין זיל שהקשה על היין מתם ז־אמרי נייוכגמי לפנץ קידושין
בכסני על איה יכשר יאמא ,נא יפסול ברב־ שצריך שייפה משים דכחוהי
מכתם שיעויא וגם אמאי צא יישב תירובנמ• הא רקהני פסול דמידי נכ»
עיש • ולפמים אתי שפיר רנזיריפץ רהיה יכולה להתקדש בזה דפמפ
לדירה שיה לה וגס שלכת ינ מיתר ולא שייך נזה סחים ,מכסם סיעוראו־ניתו
דסלדו כסוסי מכסת שיעורי׳ עב״ם מצדה כהדס מזה וכני נשהפקהסלס־ל
בתנכים אישום נכהיג דלדידהסות אי מקידסם דבהנאה סליא ^חא^ל
ננטדעיקיהיא מצדו דכסיב ינסן והיא מסנדשם נעיכ כל
מכתה סיעורא פשיל דגיכא נתינה ודויק י והנה בהא דאעיו במטלה דף
ז׳ דמחשנין על האטד והשיוף ומקשת תשיש כיין דאין עסכנץ על סנשפסן
נס פג האטי אין מחשנין ומסיק רנא רעל סעימד לשיוף ולאיבוד מחסר!
וכ׳כ הרמנ׳ס פייר מפהמיק סייח לכאורה משמע דצא כרים דלד׳ריה כל
העומד לשריף היה כשרוף ונסלמא על האטד "ל דנדבר שאיט נשרפה
צח אמי ריש משאי :נסריפה• אנל נאמת רש*י תיקן  00יכסב דלאמייד
בעומד לשייף רק שנסיף ונאני את׳כ אבל נשעם שחשב לא הי׳ עמי
לשרוף כלל וכפי הנראה רשי• הרגיש בזת מטים דכסב במנחות דף ק*נ
דקייל כריש רכל העומד לשיוף כשרוף רמי אבל סתיס׳ שם י׳ה אלא פירשו
דמיירי בעומר נפי כלב ובפי כבשן ונדיר ',משמע רנא קיי״ל כריש .
ומדברי הימנים אין הכרע לאחד מהפירושים ובאמת שכפי הניאה איל
נסיטם הסיס' דאליכ היה לי לבאר רנשרף אחיכ לא שעומר לשייף יא*5
ציע נזה • ובאמת הא יאמרו שם דננשפכין כיון דלאינוד אזיל צא מסל
נהי מחשבה לא מצאתי מבואר נדני ,יניט סייג מפהע*ק הזים ונעץ מסס®
ראיחי שישס פייז מפהמיק תיז ובהלכה ז׳ לא נמצא בצל וגס נס־ם צא
ראימי זאת ונס צא ביאר יביט כפי אחד עפייישיס שנישיי וסוק׳ שסט°
הכוונה לשך דנשרפי[ ותיק :
וסכם
דלרה־חזמזוסי
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מדאורייתא מ'מ לא קשיא כלל דנילוף ניד לסחורה מק״ו
שאין לחוש שיהא נאכל לישראל בגידה דמקומו ניכר רק דקמני
מחלב דכיון דחזינן □נזדמנו מותר למכור רק לכתחילה אסור ירך משים רחתיכה אסור מצד אחר מצד גניבת דעת אבל
פ״נ דטעמא משום שלא יבוא לאכלו כמ״ש הפוסקים א׳כ לא פשיטא דכולה מתניחין מצד ניד אשינן עלה שאין לחיש שיאכל
שייך ללמוד בהא ק״ו ומה חלב דענוש כרה שהרי יש לומר ישראל בגידה ועוד דאי מצד גניבת דעת הנכרי מה ענין דבר
דהיא הנותנת לפי שחמור מאוד וענוש כרת לא חיישינן שיבוא זה לניד הנשה כל מיני גניבת דעת אסור ועכ״ס הוי לי׳ לתנא
»».-לאכלו משא׳כ איסור קל יש לחוש טפי שיבוא לאכלו ודוקא לומר בהיפוך דאסור לשלוח בשר שאינו מנוקר לנכרי משום
לפנין הנאה שייך ק״ו ולא לענין סתורה .והי׳ נראה לי ג״כ גניבת דעת ושלימה מותר רמקומו ניכר וברור דעיקי בא
לומר על פי מה שההשו התוס׳ שם דגיד חי' עכ'פ ליתסר לומר דאין לחוש שיאכל ישראל עם הגיד והשתא כיק דמיירי
ותירצו כיון דע’כ לא יאכלו אינו איסור הנאה ה״ה חי׳ עיי׳ש במקום שחין מכריזין הרי בלא׳ה לא יקנה הישראל דאסורה
ולפי זה יש לומר דלענין סחורה אכתי יש לאסור ניד חי׳ הה
באכילה אפילו מנוקרת:
לא מלוי בלא יאכלו והשחא ממילא אין סברא לחלק נין חי׳ לק נראה לי דהך במקום שאין מכריזין ומכריוין אין הכוונה
לבהמה וחרווייהו אסורין [ולפי דברי התים׳ יש מקים ליישב קצת
דשם אין קונין בשר מנכרי כלל דלעזלם ח״שינן שייא
הא דקתני במתניתין ריש פירקין ונוהג בבהמה וחי׳ דמה נפקא טרפה הוא רק כך הכוונה במקום שאין מכריזין אין קונין בשר
מינה ולדברי המום׳ ים לומר רס״ד כיין דלא יאכלו איסור אלא בחותם וסי׳ שהיא כשרה ובמקום המכריזקקוניןבלא׳הדוידאי
הנאה ג'כ כולל ובאמת בבהמה יש ק׳י שלא יהא אסיר בהנאה אין שס"טריפה כלל וכן המנהג עכשיו בכל העיירות שהטריפית
א'כ ס׳ד דמכח זה נימא דקרא רק בחי׳ משתעי דבה ליכא מצו ות שאין מביאי[ בשר למקולין למכור רק בחותם וסי׳ .והשתא
ק׳ו קמש׳ל דגוהג בבהמה ובחי׳] מיהו מלבד שאין זה פולה זה ששואל שלימה אין חתיכה לא תיכף קשיא לי׳ הא שלימה
יפה לפע׳ד אבל בלא׳ה עיקר דברי התום׳ לא נתבררו לי כלל נמי חתיך לי׳ הנכרי ואהא קאתר במאי עסקינן אי במקום
דמה בכך דבחי׳ ליכא איסור חלב מ'מ כיק דילפינן ק״ו מחלב שאין מכריזין ושלימה מותר לשלוח בחותם וסי׳ שלא במקום
שור ושה דבהו לא הותר מכללו וח׳ח מותר בהנאה אן 6שיש משך הגיד כלל והשתא לא חיישינן דחתיך לי׳ דכל שיחתוך
כרת כ״ש גיד חי׳ דאיגי רק לאו"דמיחר בהנאה ומה בכך דהיחר לחתיכות ממילא לא יקנה רק אותה חתיכה שבה הסי׳ ושם
מכללו אצל חי׳ ח'מ כמו דילפינן בהמה משוס דבאיתן מינין אין שם גיד משה כלל ואפילו יחתוך חתיכה עם הסי׳ באופן
שנאסר החלב לא הומר מכללו ומ'מ קיל לענין הנאה כ׳ש שישאר בה מן הגיד ג׳כ בכהאי גיונא מקומו ניכר באותה חתיכה
יחי׳ דאינו רק לאו דמותר בהנאה לכן העיקר כמ׳ש מקודם  :אבל חתוכה באופן שנתקלקל מקומו של גיד ואינו ניכר מקומו
והנה בעיקרא דמילתא אי איסור סחורה דאורייתא או דרבנן אסור לשלוח בחותם וסי׳ ותהא פריך חתוכה נמי לישדר לי׳ והיכי
נחלקו האחרונים בכוונת הרחב״ם ז׳ל גס נמלא נתוס׳ פסיק ותני רוקא שלימה הא חתיכה נמי יכיל לשליח במקום שאין
בהרבה מקומות שהוא איסור דאורייתא .ואני ממה לפי דבריהם שם שוס סי׳ וממילא לא יקנה הישראל מחשש טריפות ואי במקום
היכי קאמר דפליני ריה״ג ור־ע דריה״ג סובר חלבה ונידה לא שתכריוין ולא צריך סי' כלל ולכך אינו שולח חתוכה א'כ שלימה
הותרו וצריך קרא להתיר חלב בהנאה ור״ע סובר חלבה ונידה
נמי דלמא חתיך לה:
הותרו ולא צריך קרא רק לטומאה ומהרה והדבר תמוה מה בכך ויש לי לומר עיד כדרך מרווח ביותר והכל אחד והוא דס׳ד
שלימה יכיל לשלוח אף שיכיל להיום שהישראל ראה הירך
דחלבה ונידה הותרו הא לא הותרו מהך קרא רק □נזדמנו דהא
בכלל נבלה הן ונבלה עלמה אסירה בסחורה א'כ אכתי צריך שלם אצל הטבח ומכירו בס״ע ויקנה מן הנכרי מ'מ מותר מפני
קרא אשר יעשה לכל מלאכה להתיר החלב בסחורה אפילו לא שמקומו ניכר ולא יאכל בגידה ולא חיישינן דילמא חתיך לי׳
נזדמנו והוא תמוה לפע״ד לכן ברור שאיסור הסחורה רק דאו לא יכיר במ׳ע ולא יקנה אבל חחונה אין לשלוח שמא
מדרבנן ולא אסרו רבנן רק דברים שהסחירה בהם הוא לאכילה יכיר החתוכה במ׳ע ויאכלם בגידה דודאי אף דלא ס״ד שיחננה
אבל חלב עיקר הסחורה שלו למלאכה הוא כמו שנאמר יעשה לנכרי זה השליח בפני ישראל אבל מ״מ הא ודאי ידע דיכיל
לכל מלאכה ולא הוזכר כמו בנבלה לגר אשר כשעריך חחננה להיות שיכיר הירך או החשיכה בט״ע והכי אמרינן לקמן בהי
ואכלה או מכור לנכרי משוס דחלב עיקרו עימד למלאכה ולכך שאבד בשר ונמצא שיש לו ט׳ע בגווי׳ ואהא פריך מ*מ היכי
לא אסרוהו חכמים ולפי זה פשיטא דניד כיון דאין בגידי[ בנ׳ט קאמר דוקא שלימה מ״ח עכשיו שהיא שולח לנכרי יכול לחתיך
לחתיכות דאז ליכא מ׳ע כיון שחתך ירך שלם לחתיכות:
דאינו עומד לסחורה לאכילה גרע טפי מחלב והוי כמו חמור
וגמל דלא מיירי גי׳ הרמב׳־ס כמ*ש מתידס כנ״ל;
ועדיין יש לברר הא ראמרען שלימה אין חתוכה לא ופירש־י
דל כיק דחחוכה היח סבר הלוקיזה מן הנכרי שניטל
שלימה אין חתיכה לא .פירש׳י ירך שלימה משסע.
הא דלא קאמר דדייק הכא מדקתני מפני שמקומו גידה דאין הכוונה שיש בחתיכה הוכחה שניטל נידה מחמח שהיא
ניכר דיש לומר חתוכה נמי ניכרת אבל כיק דירך שלימה משמע חתוכה דהא חזינן כשלימה בעינן הוכר דוקא שלא ניטל גידה
מוכח דחהוכה אינה ניכרת .ויש להוכיח מתוך פירש״י דל דהך והרי כל שאין היכר שניטלה סני בכך ועוד אי יש מחמת
חתוכה דממעטינן אין הכוונה שנחתך במקום הניקור כדרך חתיכתה ראי׳ שניטל גידה לסמוך באכילת גיד א*כ יהא”זה
הטבח שחותך במקום שהניד מונח כדי שיוכל להוציאו ולחטט עצמו ראי׳ שהיא כשרה ומאיזה צר ניחוש על בשר שהי׳ בחזקת
אחריו אבל הירך עדיין שלם הוא .דא׳כ היכי קאמר שניר כשרות בודאי שהרי הוא מטקר שנפל בו אח״כ טריפות וא*כ
משה בתוכו דכיוו דנקט ירך שליחה פשיטא דגיד משה בתוכה מאי פריך חתוכה נמי לישדר לי׳ הא היא הנותנת כיון דחתוכה
דאל׳כ חתוכה היא ופ׳כ דהא נמי שלימה היא וחתוכה מיונה היא ויש ראי׳ שניטל גידה א״כ כרי כשרה היא ויקנה אותה
שנחחך לחתיכות והוא שולח לו חתיכת ירך או הרבה חתיכות כישראל .ובהכרח שאין חתוכה זו שום ראי׳ והוכחה שניטל גידה
רק שלימה יש הוכחה והיפר שלא ניטל וכל כמה שאין ניכר שלא
ולא ירך שלם ונ׳נז בדבר זה כמו שאבאר לקמן בסמוך:
במאי עסקינן .אילימא במקום שאין מכריזיו וכו׳ .תמוה ניטל יש למוש שיקש כישראל ממנה ויאכל בלי ניקור מיהו יש
לי מה מנין קישיא זו למכריזין ואין מכריזין לענק טריפות לתמוה נדש דמחשש טריפות לא ימח עד שיתברר לו בודאי שהיון
בלא״ה הוי לי׳ להקשות דקחני במשנה שנימה ולא חתוכה אלמא כשרה ומשוס גיד לא יחוש כל שנא יהא טדע לו בבירור שלא
דבחתוכה יש לתיש איזה חשש והיכי אפשר זה דא'כ שלימה נמי ניטל הגיד .וצריך לומר דסתם טבח אינו מוציא מתחת ידו
דילמא חמיך לי׳ כנכרי ולמה לי הך שהלא ומרי׳ של מכריזין ואין בשר שאינו מתוקן כהלכתו ואין דרכו של טבח למכור בשר רק
מכרתי! לקושיא זו .ועודחמי׳ לי דפריך חי באין מכריזין חתיכה נמי מנוקר כהלכתו רק בשלימה הרי רואה שאינה מנוקרת אבל כל
לישדר הא נשלימה עצמה קשיא דבהדיא קתני במתניתין מפני שמקומו שאינו ניכר סומך על הטבת דוראי ניקר אך ה״מ בשר כשר אינו
ניכר אלמא דמותרת היא לישראל ויכיר מקומו של גיד ואי מוציא בלתי מטקר אבל טרפה למה לו לנקר הילכך כל שלא נתברר
באין מנריזין הא אסור לישראל מכת טריפות ומאי ענין מקומו לו שהיא כשרה ממילא לא יקנה דחושש דטרפה היא ולא ניקר
ניכר לכאן .וביותר תימה דלקמן מוקי לה באמת בחמום שאין ג*כ לכך שפיר מקשה חתוכה נמי לישדר לי׳ מיהו יש לתמים

בגמרא

t
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מכריזין ובחחוכה נמי אין חשש מכת טריפות דישראל נא •יקחנה
רק חתוכה אסור דקא גניב לי׳ לדעתי׳ וקשה תינח חתוכה אבל
שלימה היפי התני במשנה מפני שמקומו ניכר הא בלא״ה לא
זבין לה ישראל ובוודאי ליכא למימר דהך מפני שמקומו ניכר
הוא נתינת טפס דבשלימה לא גניב לי׳ לרעתי׳ רפשיטא כיון
שהישראל לא עשה דבר ושלחה כמות שהיא אפילו אי יטעה
הנכרי הא מטעי׳ נפשי׳ ובשלמא חתיכה כיק שחתכה יחשוב
כנכרי דכבר ניתר הגיד אבל כשליחה כיון שלא פשה בה שום
דבר פשימא אפינו לא יכיר כנכרי דאין בזה איסור ועוד דפשיטא
דבמתניתק דלא הוזכר גניבת דעת כגל פשיטא דמדין גיד מיירי

לכאורה לפי זה הא דמשני בסמוך חיתוכי דפכו׳ס מידע ידוע
וקשה מה בכך כיון דכשרה היא ודאי דהא חוקי לה בחכריזין א*כ
כל שאין היכר שלא ניקר סומך על הטבח דודאי ניקר כהלכתו
וצריך לומר דהך מידע ידוע הכוונה כשהיא חתונה בחיתיך
הפכו״ם עדיין מקומו ניכר כיון שאין הנכרי פורע כמקום
שהגיד מונח כמו שפילש״י לקק והר ממש כמו שלימה דמקומו
ניכר ועמ״ש לקמן כגמרא ותום׳ בד״ה תיתוכא:

בגמרא

חתוכה דעכו״ם מידע ידוע ואי בע־ח
( mנדא)
אימא וכו׳ יש לדקדק הא הנך שני
מעמים שמאיתננה לו בפני ישראל וקדגנב לי׳ לדעתי׳ הוי מלי
לחימר
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למימר נמי במקום שמכריזין וחיתיכא דנכרי לא יריע 1ל «'1לא
חיישינן רחמיך ומזמן לי' דמהאי חששא גופא שמא הנכרי
חתכה לא יסמוך לאכול בלי ניקור ומ׳מ חתוכה לא מצי משדר
לי׳ גזרה שמא ימננה לו בפני ישראל או משוס גניבת דעת
אבל שלימה ליכא למימוש למידי דאי ימכרנה שליחה מקומו
ניכר ואי יחתור אותה יתוש שמא הנכרי חתכה ולא יאכלנה
בגידה  .בשלמת מעיקרא כרמקשה דחתיך לי׳ ומזביו לי׳ לא
הוי מצי למימר דלא תיישינן דזבין מהאי חששא גופא דילמא
נכרי חתיך לי׳ ח)יכ היקשי חתוכה נמי לישדר לי׳ דישראל לא
יקנה מחשש דשלימה הואי ונכרי תחך לה אבל לפי מה דמשני
נחמוכה משוס שמא יחננה לו בפני ישראל או דגניב לי׳
לדעתי׳ הוי לי׳ לומר דלא חיישינו כללי דישראל יקח מנכרי
חתוכה דחייש דנכרי חתיך לי׳ אבל חתוכה לא משדר לי׳ שמא
יחננה בפני ישראל או דגניב לי׳ לדעתי׳ ומזה ראי׳ למ׳ש
לעיל דאך דספק מרפה לא יקנה אכל משים גיר איני חושש
כל כמה דאינו ידוע לו דאינה מטקרת משום דסתם מכח אינו
מוציא מתחת ידו בשר רק מנוקר ומתוקן כראוי זלפי זה ע'כ
רהך חתוכה דעכו־ם מידע ידוע הכוונה דניכר מקומו של גיד
נחמוכה דעכו׳ם כמו בשלימה .ונידון מה שנתב רש׳י בשם מורו
עח׳ש בחום׳ בד׳ה חיחוכא:

שם

משום דקא גניב לי׳ לדעתי׳ .כבר כתבתי לעיל ליישב
שלא יקשה דמ'מ למה לו בשלימה משום דחקומו ניכר
הא בלא״ה , biיקנההישראל כלל לל׳ש לומר דעיקר דינאדמחני׳
מכח גניבת דעת אתי עלה דבשלימהליכא גניבת רעת דמקומו ניכר
דאפי׳לא יהא ניכרל׳ש גניבת דעת כשלא עשה כלום ואיהו מטעי
נפשי׳ רק הכוונה דבשלימה הי׳ מקום לחיש שפא יקנה ישראל שראה
אותה מעיקרא ויש לו ט*ע בה לכך קאמר דלא חיישינן דמקומו
ניכר ואפי׳ יהא לו ט׳ע לא יאכלנה בגידה וחתוכה ',sb 110b
ייזהכנה עכשיו דליכא מ׳ע לשום אדם מ'מ אסור משוס גניבת
דעת . :
דאמר שמואל וני׳ .איכא למייק לחה לי הך דשמואל
דלא מוכח באמת כלל כדדחי לה והרי ברייתא מפורשת
הוא לקמן דאסור למכור נבלות וטריפות לנכרי משום שמתעהו.
ונראה לי דווראי למכור לו נבלה בתורת כשרה גרע מגניבת
דעת ווה הוי המעאה גמורה שמתעה אותו אבל כה׳ג דהכא
שיחשוב שהיא מנוקרח לא מיקרי רק גניבת דעת בעלמא ומייתי
מהך דשמואל רוודאי אין סברא רשממי׳ דחר שמיאל לא שילם
לו שכר המעבורת כפי מה שהי׳ שוה רק שלא הי׳ מניע לו
 nnbjרק כדי שווי' של טריפה או חמרא מזיגא רק גנב דעתי׳
שהי׳ חישב שויתר לו טל שכרו ביותר מדמי שהי׳ מגיע לו וכה׳ג
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הוי רק גניבת דעת :
ויראי׳ ברורה לדברי מדברי הר׳ן ו׳לשכתב אהאדאמר לעיל אבע׳א
באין מכריזין גזירה שמא יחננה לו בפני ישראל ודל גזירה
שמא יתננה ישראל לנכרי זה בפני ישראל וכיון שנתנה לו
ישראל זה בסתם סבור ישראל תכירו דכשרה היא ראי לא
נמצא מחעהו וכיון דחוי לה חתוכה כתתוכה דישראל סבור הוא
שנטל גידה ואתי למיכלה בגידה וכו׳ עי׳ש ויש לתמוה היכי קאמר
דטעמא דיסחוך שהיא כשרה משום ראי לא נמצא מתטהו דהא
השתא  ,mbלא אסיק ארעתי׳ הא דאסור לגנוב דעת נכרי דבתר
הכי קאמר איבעית אימא משום דקא גניב לי׳ לדעתי׳ ובוודאי
נראין הדברים דסובר הר'נ ז׳ל דהך גניבת דעת לחכור טריפה
בהורת כשרה פשיטא לו מעיקרא נמי דאסור דהכי קחני בהדיא
בברייתא דלקמן רק הא  to biדאין למטר ירך שאינה ממקרה
בתורת מניקרת כיון דלאי טריפה לא איכפת לי׳ לנכרי בהא
וזה שכתב הר׳ן וכיון דחזי לה חתוכה כחחוכה דישראל סבור
הוא שנטל גידה ש'מ דאף דאסור לישן לנכרי טרפה בתורת
נשרה מ'מ מכת זה לא •חשוב הישראל רק דכשרה היא אבל
צא דמניקרת היא משום שמתעהו דהך עיבת דעת לא ס״ד
בתירוץ ראשון לכך הוצרך ליתן טעם לסוס שינוי׳ קמאמשוסדרואה
חתיכה כחתוכה דישראל והדר קאמר איבעית אימא בהא טפה
דגגיב לי׳ לדעתי׳ דמיכר לו אינה מנוקרת במנוקרת כמו שפירש',
דנכרי חושב דטרח בה ונחנה לו ולפי זה יש לתמוה היכי מייתי
משמואל הא התם טריפה נתן לו בחזקת כשרה ולכ׳ע הוי גניבת
דעת אבל אינה מניקרת במטקרת מאן שמעת לי׳ :
ודבר ברור הוא דכיונח סר׳ן דל דוודאי ס׳ל דידע דאסור
להטעותו ליחן לו נבלה בחירת כשרה נדקתני בהדיא
בברייתא רק דס׳ד ה*מ נבלה יטרפה בתורת כשרה בין במכר

■נין במתנה שזו הטעאה גמורה היא לא מיבעי' כמכר כיון דכשרה
ביוקר הרבה מטריפה אי הי' יודע דטריפה היא לא הי׳ נותן
עבירה רק דבר מיעיט ובין במתנה אי הי׳ יידע דטריפה לא
הי׳ מקבלה והוי ניחא לי׳ ליחן מכירה רמי שווי'של טריפה
ולא לקבל מתנה עריכה דזילא בי׳ מילחא וזה נקרא הטעאה אבל

פיק שמעי
גגיבת דעת הוא ענין אחר כעין ירך שאינה מנוקרת ששיי•׳
ממש כמו מנוקרת רק דבר מיעוט פחות ואי הי׳ מודיע איתי
שאינה מנוקרת ג*כ פשיטא שהי׳ מקבלה דק גינב דעתו דעכשי•
חושב דטרח נ״כ ונתנה לו אבל אץ זה הטעאה והשתא שפיר
קאמר מעיקרא גזירה שמא יהמה לו בפני ישראל והיינו דיחשוב
וודאי דכשרה היא דאל*כ נמצא ממעה( והטעאה וודאי אסור אבל
מצד גיד ס״ד דמוחר דלא הוי רק גניבת דעת ומ'מ לא יחוש
הישראל לגיד כיון ריודע לכשרה היא מכח הטעאה ממילא יאכל
בגידה כיון דמחותך בחיתוך ישראל .והדר משני רמשים גיד
נמי אסור דאפי׳ גניבת דעת אסיר בנכרי ומביא ראי׳ משמיאל
רהתם נמי באמת הי׳ צריך ליחן לו שנר המעבורת ואי הי׳ אומר

בפי׳ שהיא טרפה ונותן לו ברמי שכרי שהעבירו בוודאי הי׳ מקבלה
כישכו המעבורת לא הי׳ עולה יותר דפשיטאדשמעי׳ דמר שמואל

לא יקפח שכר הנכרי להטעותו לימן לו פחות ממה שמגיע לי
[וכ׳ש כפי הנראה דגם יין נתן לו דלא יחלקו אביי ידכא
במציאות רק אביי סובר מצר התרנגולת איקפד ורבא סובר מצד
היין שהי׳ מזוג] ולכך לא הוי רק גניבת דעת שגנב דעתי של
הנכרי שהי׳ חושב שניתן לו יותר משכרי יבאמת אינו כן ושפיר
מייתי ראי׳ דגם גניבת דעת אסור והך ברייתא דלקמן דקתני
גבי אבל ולא ימלאנו מיס מפני שמתעהו היינו נ'כ שאי הי׳
יודע שמים הוא לא הי' רונה נו כלל והוי העעאה ולפי זה
נראה לי שלא היו צריכין ר״ת יסייעהו לחלק להנך אמירא־
דלקמן בין מתנה למכר כדי ליישב הברייתא רישא למיצעתא
דיש לחלק בפשיטות בין הטעאה לגניבת דעת והך דשמואל
כדדחינן דאיקפד דלא הי׳ לו להשהות איסיר ואנפקא חי׳ משמע
ועמ״ש בתום׳ בד״ה עריפה :
וכתב עור הר׳ן דל דאך דמדינא לא מצי סמיך אהא דחחזכה
דישראל לאכול בלא ניקור דאפילו לדעת הראב׳ד דל
הבא בשולח לנכרי יש לחוש דמתחילה רצה לנקר לעצמו ואח׳ב
נמלך לשלוח לנכרי ולא השלים הניקור מ'מ הוא טועה בכן
וסומך ע'כ ויש לתמוה בדבריו ז׳ל למה לו להקשות אהך ומשני
גזירה שמא יחננה לו בפני ישראל הא בלא׳ה מעיקרא נמי
ע'כ צריך לומר טפי דמועה בכך רקאמר אי במקום שמכריזין
שלימה אמאי דילמא חתיך לי׳ אדרבא להיפוך יש לנו לומר דחתוכה
אמאי לא דהא לא אכיל לה בלי ניקור שמא לא השלים ניקורי
ואדרבא בהא קשיא מפי דהא מעיקרא לא ס־ד דחתוכה דישראל
ידוע והרי הכא כתב הר׳ן דל דמה דסמיך עלה בטעות הוא
משום דחתוכה דישראל הוא אבל מעיקרא דלא ם״ד דחתוכה
דישראל ידוע קשיא היכי סמיך ונהי דלפוס מה דמשני איבעית
אימא באין מכריזין יש לומר דלא הדר בי׳ מהך סברא דמתוכה
דישראל ידוע רק מעיקרא מוק* במכריזץ והשתא באין מכריזין
אבל בס׳ד בקושיא הוי לי׳ להקשות בהיפוך דלעולם יכיל לשלוח
דכיון דלא מינכר לא אכיל בלי ניקור דלית לי׳ על מה למיסמך:

ונראה לי דכוונת הר׳ן דל ימעיקרא ניחא לי׳ טפי כיון דאין
הישראל יודע שהירך נשלח לו דוק מישראל אינו עולה
על דעתו שנשלח לו דורן רק קנאו כמקולין ודרך הטבח לנקר
הבשר מרס שמוכרו במקולין וכשעת ניקוד אינו יודע מי יקת
מן הבשר לכך ממילא סומך דכבר ניקר והשלים ניקורי אבל בתר
הכי דמשני גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל א'כ הישראל ידע
שנשלח לי הירך דורן א־כ מן הדין ראוי לי לחוש שמא באמצע
הניקור עלה בדעתי לשלוח לו הדורן ולא השלים ניקורו והוצרך
לומר דמועה בכך דסחיך אחחיכה דישראל אבל מן הדין הי׳
לו לחוש שלא השלים אבל מעיקרא דלא ידע מדורן כלל אפי׳
אינו ניכר חתוכה דישראל אין לו לחוש שמא דורן נשלח
לו כנ׳ל:
וט״ט כל דברי הר״ן דל המה היפוך דברי הרשב״א דל דנתב
דבס׳ד דלא ירע דחתוכה דישראל ידוע ס'כ משים חשש
פושע חייש־נן לה ודייק דע’כ ח״שינן לפושע דאל’כ מתוכה ;מי
לישדר לי׳ אבל במר דמסיק חיתוכא דישראל ידוע כי הדר קאמד
באין מכריזין וגזירה שמא יתננה לו בפני ישראל אחר .מדינא
יכול לסמוך עלה ולא חייש הרשב״א דל שמא לא השלים ניקודו
מיהו יותר נראין דברי הר׳ן דל דחעיקרא ודאי מדינא הוא ולא
מחשש טעות דאי ס״ד מחשש פושע כני הוי לי׳ לימר אי
ח״שינן לפושע אפי׳ שלימה לא לישדר דילמא חמיך לה ואי לא
חיישינן לפושע אפי' חתיכה לישדר לי׳ ומרקאמר בפשיטות שלימה
נמי לא דילמא חתיך לה ש'מ דפשיטא לי׳ מעיקרא הא מילתא
דיסמוך סל זה הישראל והיינו כמו שכתבתי דדרך טבח לנקר
הבשר קידם שמוכר הכשר ואינו מוציא מתחת ידו כל שאינו מניקר
רק בתר הכי דיודע הישראל דדורן נשלח לו בהא סומך בטעות
על חיהוכא דישראל ובאמת יש לתיש דלא השלים ניקורי כנ׳ל:
וטה שכתב עוד הר׳ן דל בענין מחולין יטבח• ישראל לא
נתבררו ל־ דבריי דא*כ למה לי׳ צימר נזירה שמא יתנכה
בפני
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בפני ישראל הא כיון דס״ל להרץ דלפום הן ואיבעית אימא ג״כ
ס׳ל דחימוכא דעכו״ם ידוע רק מיין ,באין מכריזין ומשום גזירה
שמא יתנכה בפגי ישראל א׳כ הוי לי׳ לומר בפשישות דמיירי
קודם תקנה לפום שורת הדין דאסור למכור ומותר ליקח לכך
'שלימה מותר דחמוכה דעכו׳ס ידוע וחתוכה אפור משוס דמוהר
ליקח ולמה לי משוס גזירה פשיעא דמצי מיירי מתניתין קודם
הקנה ולענין עיקר הקושיא שלו יש לומר דרבי במקום שמכריזין
מיירי ויתבאר אי״ה לקמן:
עוד הקשה הרץ שם על בעל העישור מהן סוגי׳ דאלו מציאות
דקאמר דהתירו לו משום כר״ח וברוב ישראל יקשה למה
לא נסמוך אפי׳ ברוב עכו״ם על חיתוך הסימנים ולדעתי
יש ליישב בפשישות יכמו שחילק הרץ ז״ל מעיקרא בין שולח
ירך מנוקדת לישראל בין בשר חתוך הנמצא ביד נכרי עיי״ש
כמו כן יש לחלק כאן דדוקא בשולח טיף שחוש לישראל
וצריך לומר דאירע נכרי שחתך בסימנים כישראל ואותו נכרי מכרו
לנכרי זה השליח והוא החליפו בזו כ״ה לא חיישינן אבל המם
בנמצא גדי שחיש כל שרוב נכרים אין לט רק חשש אחד שמא
מנכרי שחתך בסי׳ כישראל נפל כיין דרוב נכרים ובוודאי מנכרים
נפל לכך בעינן רוב ישראל דוקא והיינו דמהני המם רוב ישראל
ולא חיישינן לדרבדאמר בשר שנחעלם מן העין אסור דהא פרכינן
התם מעיקרא מהך דרב וע״כ דכ״ה לא חיישינן דעורבים החליפו
בנדי ששחשו נכרי כחתיכה דישראל אבל ברוב נכרים בוודאי הוי
חיישינן כיון דמנכרי נפל שמא חמך כמו חתוכה דישראל וכ״ש
לרב דחייש בבשר שנתעלם מן העין דיש לחוש לזה משא״כ בשולח
עוף לחבירו ומה שכתב בשם הראב״ר דל יתבאר לקק דיש
הפרש גדול בין רוב מצויין אצל שמישה לרוב מצויין אצל ניקור

שם

אנפקא חי׳ משמע פירש״י משום יקרא דידי׳ איקפיד
שעבר על דבריוסאכל לדעתי הכוונה פשוש דוודאי עיקר
גניבת דעת אין הכוונה שיאחר לי דבר שקר כדי להטעותו דזהו
בכלל דובר שקרים אבל גניבת דעת הוא שאינו אומר שקר כלל
רק מתכיין שיטעה הנכרי ויחשיב דבר שאיט כן והיינו דקאמר
אנפקא אמר לי׳ לאשקויי והייט דשמעי׳ דמר שמואל אמר לו
לנכרי שישקט אנפקא והשקהו חמרא חזיגא ומעיקרא הוי ס״ד
יאנפקא יש בו ששי משמעית ונחטין שיטעה הנכרי דחי׳ קאמר
ודחינן אנפקא חי׳ משמע והוי כמי שאמר לו בפי׳ שישקנו חמרא
חי׳ והשקהו חמרא מזיגא ואפילו אי גניבת דעת מומר אבל לשחר
ולהשעותו אסור לכ״ע והוי דברי רבא כמו דברי אביי שלא
הוזכרו דבר שמואל רק של שמעי׳ בלבד ועמ׳ש בתום׳ בד״ה
פריפה ואל תשיבנו מהך דלקמן ע״ב בהכרזא נפל בישרא לבני
חילא דמשמע לכאורה היפיך ממה שכחבתי .דלקמן אבאר בס״ד
דמהחם ראי׳ למה שכתבתי עיי״ש!

שם

«

תניא הי׳ ר״מ אומר וט׳ פירש״י אל יסרהב לא יפציר
בו נראה מדבריו דדווקא להפציר אסור וק לא ירט
בתקרובת אכל אמר לו פעם אחת ושתים שלא בהפצרה מומר
כי זה דרך כבוד וכל משום כבודו מומר אבל להפציר ולהרבות
הוי גניבת דעח .ובענין חביות המכורות לחניכי פירש" ,שאם
חביות לחטני ועדיין אצלו לא יפתהנה וכו׳ ואני חמה היכי נדד
שיפתח חביות המכורות לחנוני ליק מהם לאורח הבא אליו אם
לא דמיירי שנטל רשות סן החניני ולא הוזכר זה בברייתא כלל.
ונראה לי דהכינה שדרן סוחרי היין שיש שעומד אצלו להתיישן
ואינו עומד למסר רק אחר זמן ויש יין העומד למכיר ויין זה
אין קפידא אם פותח הסתום כי בקרוב ימכרנו וזהו ענין חביות
המכורות היינו שעימדין למכיר לפתוח ולהשתמש מהם וכן פסק
הרמב׳ם דל פ׳ב מה׳ ריעות ודל ולא יפתח לו חביות שהוא
צריך למוכרם וכו׳ והייני כמו שכתבתי שהן עומדות לכך לפתוח
כן שאי לא יפתח אותם לחכור
אותם למוכרם ואפשר גם כ!
תקלקלו אבל מל כל פנים מפרש מכורות עומדות להמכר .אמנם
הרמב״ם ז״ל השמים מה שאמרו בברייתא הכא אלא א״כ הודיעו.
ובאמת לא הבנתי מקמש״ל חנא דברייתא דבהודפה מותר דהא
פשישא ואמה שמן גניבת רעת יש אם הודיעי .ואולי קמש״ל
חנא דכל שהודיע לאורח בלבד סני אפי׳ לא הודיע לשאר בני
•a .
»
אצלם שהם מושבין
אדם העומדים שם וס״ר דהוי גניבת דעת
דמככד לאורח כ״כ עד שהוא פוחח חביוח סתומות עבורו מ״מ
מותר כמו דמומר לומר משום כבודו פיך שמן מסך ריק כ״ש
כאן כשהוא מודיעי בוודאי ריצה האורח בכך שיחשבו האחרים
שהוא מכבדו אך לא ידעתי למה לא יחשב זה לגניבת לאורח
עצמו ובע״ה שמגבין דעת שאר האנשים שיחשט שמכבדו ואינו כן
ומ*מ מהן דפזלא דנסחוך משמע כן דהא הם לא ידעו דהודיפו
דהא מקשה בפשיטות מהך דעולא ומשני דהידיטו אלמא דהודעה
זו לא היתה גלוי׳ רק לעילא בלבד ומ*מ מותר שהוא אינו רוצה
בשעות אותן האנשים ואם לא היי כאן כלל הי׳ מתרצה בכך

כה
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רק אינו רוצה שיגלה לכל שהן מכורות שזה דלו נזיין שהרי
כאומר בפי׳ אי לא היו מכורות לא הי׳ פותחן כנ״ל .והרמב״ם
דל השמיש תירוץ השני דשאני עולא ונראה דשובר דדוקא
כעולא ור״י היו יכולין לסמוך כה״ג על אומדן דעת דבלא״ה ג״כ
הי׳ פותחן אבל אנן לא סמכינן על זה כלל ומצינו כה״ג גבי
מינקת חבירו שאני דבי ר״ג דכא הדרי בהו והשמיטו הרי״ף
והרמב״ם דבר זה שאין שומטן עכשיו שיהא ממש כדבי ר״ג

—------------ ---------וה״ה כאן כנ״ל :

שם

_______

_—

ולא יאמר לו סוך שק מפך ריקן .פירש״י שיודע בי
שאינו סך וגינב דעתו קסבר שיש ני שמן .ייש לדקדק
למה לי פך ריקן אפי׳ מפד מלא אסור דמ״ש מסעודה וממנה
מיהו לפי מה שכתבתי לעיל דרוקא להפציר ולהרבות אסור ד זהו
נראה כגונב דעת אבל לימר לו אחת ושתים מותר דזהו דרך
כביד ומשוס כבודו מיתר א׳ה הכא קמש׳ל שלא יאמר כלל כיון
שהוא ריקן אפי׳ בפעם אחת הוי גונב דעת .אמנם אני ממה
בלא״ה דהוי לי׳ למיחני הני תלתא בהדי הדדי דכלהו חדא מילתא
דיודע בו שאינו סועד ויידע שאינו מקבל ויידע שאינו סך .
ואפשר לומר בהא ג״כ דלפי שזה משינה מהנך חרתי דאפי׳ פעם
אחת אסור הפסיק בינייהו בחביות המכורות אבל מ'מ חביות
המכורות אינו מנין כלל להנך לא לשלפניו ולא לאחריו לכן לולא
פירש״י דל הי׳ נראה לי דמ״רי שהאורח רוצה לסוך והוא מתבייש
שאינו נותן לו לסוך ם״ר דמותר ליק לו פך ריקן דאיט גניבת
דעת כהנך דמעיקרא דהאורח עצמי ידע שאין בו כלום רק שנותן
לו לפי שמתבייש מאחרים שאינו נותו לו לסוך קמש״ל דאפי׳
הך גניבת דעת דהוא כרגע מ'מ חסור והיינו דקתני הכא
דמשום כבודו מומר ואין צריך להודיעו דתיכף ידע וכיון שהוא
מחכוין לכטדו מותר משא׳־כ המכורות לחנוני לא מהני רק שיודיעו
ולא מהני משום כבודו כיון שלא ידע כלל והוא גונב דעמו לעולם
ובהודיעו לא בעינז משוס כבודו כלל .ואפשר דאי נחכוין לכבודו
מומר ג״כ אפי׳ לא הודיעו קודם רק את׳כ רק בהודיעו קודם
___________אפי׳ אינו לכבודו מותר _______________ :

שם

ובידו לגין המתקשקש .לא ידעתי למה נקש לשון זה כיון
דעיקר כוונתו לומר לגין חסר הוי לי׳ לומר לגין שאינו
מלא או חסר ולמה קרא למסר בלשון זה ממקשקש .ונראה לי
דהכיונה אף שמתקשקש ונראה חסרונו ס׳ד דמותר קמש״ל דמ״מ
הוי גניבת דעת דזימניןלאו ארעתי׳ להרגיש בקישקוש וחושב שהוא
מלא .ויש לפרש עוד שהי׳ דרך נושא לגין לתלותו בגופו ולילך
בז רק דלפי שהוא מקשקש ולא ירגישו שהוא חסר נשלו בידו או
השלימו במים לכך קחני ובידו לגין המתקשקש .ומה שאמר ואס
יש שם חבר עיר מותר .פירש״י חבורת עיר שיש שם רבים.
ואיני יודע לתה פירש כך ולא כפשוטו שיש שם חבר עיר הייני
ח׳ח ועוסק בצרכי העיר והוי כבוד לאבל שמכבדו בפני החבר
פיר והכי אימא במגילה (דף כ״ז ע״ב) ופירש״י חבר עיר ת״ח
____המתעסק בצרכי ציבור וה״ה כאן ג״כ כך הכוונה:

שם

ח״רלא ימכיר אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל של|חי׳ שחוטה
מפני ב׳ דברים א׳ מפנישממעהו ואחד מפני הסכנה.איכא
למידק היכי שייך למיחשב הך בכלל גניבת דעת הא הוי אונאה
מחש דפשיטא דשל מתה אינה שוה כ״כ כמו של חי׳ גס תמוה לי
הך מפני הסכנה היכי שייך הכא הא פשיטא דאפילו יודיעו אסור
מפני הסכנה וכל אדם מישראל אסור לנפול אותו הסנדל כיון שיש
סכנה בדבר ומה מנין זה להך דהכא לגניבת דעת ונראה לי דהכא
מודיעו שיש כאן חתה בין החיות רק שאומר שאינו מכיר מי היא המתה
וזהו גניבת דעת שהלוקח חושב דכ״כ הי׳ העור חזק פר דאפילו
מתה היא^זזק כמו אינך החיות ואין הבדיל ביניהם להכירם וסכנה
הוי לא מצד נשיכת נחש דפשיטח ריכול להיות דיודע שמתה
כדרכה לא מנשיכת נחש רק לפי שאין הלוקח יודע איזהו המתה
והוא מוכר לנכרי בחזקת חי׳ ואח״כ כשיודע לנכרי דמתה יעליל
להכשילו בסנדל ממה מנשיכת נחש משא״כ כשיודע
עליו דרוצה —
".
הלוהח דמתה והוא מודי£־ לו רק שמחה כדרכה שוב אין לחוש
כנ״נ .וענין טלה כראב״י נראה לי דרה הוא הוא תפס הדבר
לסכנה שהי׳ תולה שעל דבר זה נהרט אבל איכא דפליגי עלי׳ ואין
חוששין לסכנה ומעשה זו זר ותמוה ואין דנין ממנה כלל כנ״ל:
mi
ת״ר השולח ירך _V
! ,חתוכה צריך ליטול היחנה
וכו׳
לחבירו
גיד הנשה וכו׳ .איכא למידק כיון דבישרחלקיימינן הכא
א״כ וודאי דבהודעה בעלמא סגי א״כ היכי קחני צריו שישיל
הימנה גיד הנשה הא כל עיקר שאט דנין כאן הוא על שירחמו
בנטילח הגיד אי צריך למרוח לנקר או אין צריך א*כ אפילו
בחתוכה למה צריך (לנקר להטריח ליטול גיד הנשה הא יכול
להודיעו שלא נישל הגיד ובוודאי אין לומר דמיירי ששולח ע׳י
נכרי דלמה לו לתנא לאורי׳ בהט .ועוד דלקמן מוקי לה כמקים
שאין מכריזין א״כ אי אפשר לשלוח ע״י נכרי והיי לי׳ למימני
שלימה אין צריך להודיעו חתוכה צריד להודיעו אב✓ למה \
*יוי^י
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גיד הנשה

חולין

נעילת הניד דיקא .לפיכך נראה לי וכמו דאחרינן לעיל גני מומר
דבעינן בדיקת סכין קודם וכן גבי כותי בעינן עע״ג הודם לכתחילה
ולא המכיק שיתן לו לאכול כ>ית כשר משום דילמת אישתלי ולא
\תן לו וכן גבי מימר לא סמכינן ליתן לו לשמוע על סמךשיבדוק הסכין אחריו דילחא אישתלי ולא ברק א־כ הכא נמי
אפי׳ לשלוח ע׳י שליח וינוה לו שיודיענו אסור לשלות בלי ניקור
יילמא השליח ישכח ולא יאמר לו ויאכל עם גידה והיינו דנקע
התנא בשליח רוקא ראי בנותן לישראל עצמו פשיעא שאץ לריך
ליטול הגיד אפי׳ חתוכה דכהא ודאי בהודעה סגי כנ׳ל ועמ׳ש
לקמן ע״ב דחיושב בזה כל הסוני׳ :

שם

אין מוכרין נבלות וטריפות לנכרי .פירש׳י בסתם אלא
א'כ הודיעו דתו ליכא גניבת דעת ובמקום שאין מכריזין
וכו׳ הכי מתוקמא לקמן .לכאורה דבר זה אינו רק לאמי
ורנא אבל לאוקימתא דרב אשי דגזרינן שמא ימכרנה בפני
ישראל ואפי׳ נינו לבין עצמו אסור א*כ ממילא אפי׳ בהודעה
אסור וצ״ל נהי רלרב אשי אסור אפי׳ בינו לבין עצמו מ'מ
כ״ה לא גזרינן דלא יודיע וגם ימכרנה בפני ישראל ולא חיישינן
שיעבור במרתי בלי הודעה ובפני ישראל מיהו יש לפקפק בזה
דכיון דקתני מפני שני דברים ע*כ יש איזה נפקותא אף דלא
שייך משום הא איכא משום הא דאי לעולם איכא הרסי מה
צורך להנר תרתי נשלמת אי הוי כ׳ מעמים מצד עצמם נקע
האמת דחיכא חרי איסורי אבל השתא דעעס השני הוא משוס
גזירה שמא ימכרנה בפני ישראל ומה צורך הי׳ להם להמציא
גזירה כיון דבלא׳ה אסור בלי גזירה מכת גניבת דעת וע*כ
דנ״מ אפי׳ בהודיעו דליכא משום גניבת דעת מ״מ אסור משוס
שמא ימכרנה בפני ישראל והיינו דיש לחוש ראחר שיודיעו תיכף
יבוא ישראל ויראה שמכרה לו ויקח מן הנוי והישראל לא שמע
ההודעה ולפי זה נסתר לכאורה כל הנ״ל אבל לקמן אכתוב בם־ ד
ישוב נכון לזה ועוד יתבאר בזה במוס׳ בד׳ה טריפה:

בתום׳

פרק שביעי

אבל הא וודאי קשיא דמאיזה נחוש לשוס בהמה שנמצא בה
טריפות אחר הניקור  .וביותר קשה לי שכתבו בתירוצם דכ*ה לא
תיישינן דלא שכיח שיזדמן כך ליד עברם משמע דגיף הדבר
שכיח שיולד טריפות בבהמה אחר ניקור רק שיזדמן לאותו הנכרי
השליח אותה בהמה להחליפה בזו לא חיישינן א*כ ממילא בהן
דהכא בשולח ירך לנכרי דאינו בהזדמנות כזה רק לחוש שנמצא
בה טריפות אחד שניקר הניד א״כ מה זה שכתבו אחר כן דלכך
שלחה לעכו״ם וכו׳דמשמע שבאו לחלק משום דהתם איכא ריעומא
במה ששלחה לעכו״ם לכך יש לחוש א׳ב בהך דשולח לישראל אפי•
לא נחלק חצר הזדמנות רחוק בלא׳ה אין לחוש משום דליכא
ריעומא ולא חיישינן כלל שנמצא טריפות אחר ניקור וכבר כתבתי
מקודם ליישב דברי רש׳י ז׳ל בפשיטות:

בד*ה

טריפה הואי וא׳ת לעולם אימא לך וכו׳ .ולדעתי נראה
ליישב בפשיטות דכבר כתבתי דע׳ב הך גניבת דעת
רמיירי כאן הוא רק בכהאי נוונא דהכא שנותן נו ירך שאינה
מנוקרת והנכרי יחשוב דטרח לנקרה מותנה לו אבל ליתן צג
טרפה במורת כשרה וכ״ש כשיאמר לי בפי׳ שהיא נשיה הא לאו
גניבת דעת מיקרי רק מחעהו ממש ובזה לא הי׳ צריך לדברי
שמואל כלל שהרי ברייתא מפורשת היא לקמן דאין מוכרין נבלות
וטריפות לנכרי מפני שמחעהו ואפי׳ אי מיירי באן נמתנה הוי
לה הטעאה גמורה כיון דטרפה זילא בי׳ מילתא [שהרי אפי׳
בני חיל אץ קונץ כל שהוכרז שהיא טרפה מתחת בזיון וגנאי
כדאיתא לקמן] רק דהכא לענץ גיד לא הוי הטעאה דפשיטא
דנם אינה סנוקרת ניחא לי׳ ולפי זה ע״כ הך ושמואל ג'כ
לא מיירי שאחר לו בפי׳ שהיא שחוטה נשרה דזהו הטעאה
גמורה ודובר שקרים רק הוא נתן לו סתם שיחשוב שהיא שחוטה
ואפי׳ אי הך ברייתא דלקמן אפי׳ בסתם הוי הטעאה מ״ט היינו
דוקא במכר כיון דמרפה זול הרבה מכשרה הרי מטעהו אכל
כאן שכר המעבורת הי׳ די לו בשווי׳ של טרפה רק הוא אמר
לו סתס לגנוב דעחו דיתשוב דנוחן לו כשרה אבל אי הי׳ יודע
הנכרי שהיא מרפה ג'כ הי׳ מקבלה ואין זה רק גניבת דעת
ומה שאמד במכר דשיווטה היינו בתורת שחיטה שיחשוב שהיא
שחומה או דאמר לו בפי׳ שחיטה וח'מ אין זה שקר דשחיטה
היינו שלא מתה מעצמה והוי נבלה אבל הא לא אמר לו בפי׳
שהיא מרפה והגי כמג גניבת דעת דהכא והשתא פשימא דליכא
למימוש שמא יחננה לו בפני ישראל רמה בכך פשיטא דהישראל
לא יקנה כיון שלא שמע מן הישראל הנותן לו שהיא כשרה אבל
לעיל שפיר קאמר גזירה שמא יתננה לו בפני ישראל דהמס
פשיטא דלענין לימן לו טרפה בתורת כשרה הוי המעאה ממש
ואשור לכ׳ע ושפיר יקנה הישראל וכמו כן בברייתא דלקמן שפיר
קאמר ב׳ טעמים האחי שהוא גונב דעת ושמא יראה ישראל
ויקנה ממנו משום הא גופה יאסור להטעות הנכרי אבל כהן
ישמואל שאץ וו הטעאה רק גניבת דעת סשימא דלולא ראסור
לגנוב דעת להא לא חיישינן שיקנה הישראל ועמ׳ש כסמוך:

בד״ה חיתוכא דעכו״ם מידעידוע .פי׳ כקונ׳וכז׳ ותימא
וכו׳ כיון דחימוך ישראל מידע ידוע וכו/ולפע״ד יש
ליישב בפשיטות והיכן הוזכר ברברי רש״י ז״ל דחית? ישראל
מורה על הכשרות והיינו שכבר ניקר הגיר ואדרבא חיתוך ישראל
טוה בכשרה ובטרפה במנוקר ואינו מנוקר דחזינן דשולת חתוכה
ואינה מנוקרח רק דרך הישראל לחתוך הירך במקום שהגיד מונח
דשס דרכו לחתוך לנקרו הילכו לעולם חומך שם הירך והנכרי אינו
חותכו שס ולכך כששולח לחכירו ירך מנוקרת עכ״פ היא חתוכה
במקום שהגיד מונח והישראל שולח כשרה א״כ אין לו לירא שמא יחליף
הנכרי בירך טריפה דהנכרי אין חותך שם במקום הגיד ויכירה שזו
אינה של ישראל ששלח וכל שהביאה לפניו מחותכת בחיתוך ישראל
וממילא יודע שזו היא ששלחה לו וכיון שהישראל שלחה לו בוודאי
כשרה היא שלא ישלח לו טריפה ('.בל וודאי נמצא אצל ישראל ג״כ
טיפה מחותכת בחיתיך זה ואם באנו לחוש שהנכרי יחליף אותו
בירך אחר שריפה מחותכת בחיתוך ישראל הא וודאי ליכא למיחוש
דדוקא כשהישראל חותך טריפה לחתיכות מחתך אותה במקום
דיחוש דלגטב דעתו של עכו״ס אומר כן .תמי׳ לי
שמחתך הכשרה אבל כאן שולח לו ירך שלימה רק מחותך במקום
הא לעיל אמרינן גזרה שמא ימכרנה כפני ישראל אף
שהגיד מונח גזה וודאי ניכר שכדי לנקרה חתכה שס וטרפה מה דבתירון ראשון הוי ס׳ל דמותר לגנוב דעתי של טכו״ם אלמא ימ*מ
לו לחתוך במקום הגיד כיון דשלימה היא ואינה מחותכת לחתיכות חיישינן שמא יהנגה לו בפני ישראל ויקנה מחנו ואס נמכווט לחלק
והא לא חיישינן שמא יחתוך הנכרי טרפה שלימה כמו חיתוד דהך דלעיל הוי הטעאה והא אפי׳ בחירון ראשון הוי אסור רק כאן
הישראל במקום הניד דאינו יודע לחתוך כחיתוך ישראל והשתא בגניבת דעת איירינו א״כ מה מקום יש להקשות דנימא למותר דהיכי
אתי שפיר הכל רבגמראשפיר פרין חתוכה נמי נישדר היינו חתוך ה׳ד שיסמוך הישראג לקנות כל שאין לו בירור דכשרה הוא ובהכרח
לחתיכות דאז אין ראי' דכשרה היא דטריפה נמי כשחותכה דהי׳ טונת התום׳ שאמר לו שחימה וזהו כחי שאמר בפי׳ כשרה
הישראל לחתיכות חותכה באותו מחום שהוא חותך כשרה ושפיר היא א״כ אי מחלקו התום׳ בין הטעאה לגניבת דעת ע'כ הך
יחוש הישראל דטרפה היא אבל כשאדם שולח ירך מנוקרת שלימה רשמיאל שלא אמר כשרה היא דא*כ הוי לה המעאה ואסור לכ׳ע.
לישראל פשיטא דהישראל יכול לסמוך דכשרה היא כיון שאין הנכרי ונראה לי לוודאי לא מחלקו התום׳ בין המעאה לגניבת דעת
חותך כך כדרך שהיא חתוכה עכשיו במקום שהגיד מונח כג״ל :ולא נתכווט החום׳ להקשות מהך גוירה שמא יתננה לו בפני
וכי תימא דחייש וכו׳ דא'כ וכו׳ ו״ל רכ׳ה וכו׳ דלק־ ישראל דהכא דבהא לא הוי מתרצי התוס׳ מידי ומוכח להיפוך
שלחה לנכרי וכו׳ .לא נתבררו לי דבריהם בזה דהיכי דאפילו אי גניבת דעת מותר מ״מ יחנה הישראל רק הך דהכא
ס׳ד לחוש לבהמה שידענו שכבר היתה בחזקת כשרה כיון שניקר לא קש יא להו כלל ביק דמיירי באמת בירך כשרה א״כ יש לחוש
הגיד שנולד בה טריפות אח׳כ דא'כ אף הקונה בשר או ירך מן שמא יורע הישראל דכשרה היא או שאל אחרי׳ ונודע לו שהיא
המקולין לא יאכלנה בביתו שמא נולד באותה בהמה אח״כ איזה כשרה ואין אנו חוששין רק שיסמוך על ניקור הגיר ובזה שפיר
טריפות והרי כל י*ח אינן לריכין בריקה דרוב בהמות כשרה וריאה חיישינן רכל טבח אינו מוציא מחמת ירו כל שאינו מנוקר או
כבר בדק בפנים ואפי׳ לא בדק ונאבדה כשר והיכי ס׳ד לחוש כיון דרואה חתוכה בחיתוך ישראל סומך על הניקור כמו שכתב
על נהמה כשרה מנוקרת שנולד בה אחר הניקור איזה טריפות הר*ן רק קושית התום׳ מברייתא דלקמן רקאמר שמא יסכרנה
בלי שוס ריעותא לפנינו ואס נאמר ויזהו ריעותא במה שמכרה לישראל והיינו שיתמה לו בפני ישראל ואח׳ב יקנה הישראל אלפא
לנכרי א״כ פשיטא דלא שייך זה בשולח ירך לישראל חבירו ע׳י דאפילו על הכשר הבשר יסמוך היטראל ויקנה אףדבאמת עדיפה
נכרי .מיהי הא לא קש־א במה שכתבו שמא נזדמנה לעכרס ירך היא א'כ שפיר איקפד שמואל ואהא חרצו דבברייתא קהני מפני
אחרת והחליפה כזו דאי באנו לחוש כך למה לי ירך אחרת הא שני דברים האחו מפנישמתעהו והשני שמא •מכרט לישראל א'כ
יש לחוש דאותו כירך מחש ששלח לו נולד באותה בהמה טריפות שפיר יש לומר דמהאי טעמא גופא חיישינן שימכרנה לישראל
אחר הניקור .דיש לומר א־ כי׳ נולד באותה בהמה טריפות הי׳ דהישראל יסמוך כיון שאסור להטעותו ע'כ כשרה היא אכל אי
כישראל השולח מודיע למי ששלתה לו שנמצא עריפות כאותה בהמה מותר לגנוב דעת שוב לא יסמוך הישראל דיחוש לגנוב דעתו
חבל יש לחוש שמא אחרת שכבר ניקר נטרפה והחליפה הנכרי בזו אומר כן ואפילו אומר בפי׳ ועמ׳ש עוד לקמן בדברי התום׳ בד׳ה
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בסי׳ ר״ח שם שנראה לכאורה כסותרים דברי התום׳ כאן :מומר למכור דלא חיישינן בחרתי ■שמא לא יודיע ושמא ימכרנה
ועיין מהרש׳א ולכאורה דבריו מחוסרי הכנה אכל כוונתו השים בפני ישראל ומצר גניבת דעת פשיסא דלא ת־ישיגן דאישתלי כיון
דיש מקום לומר כהיפוך דהך גזירה היא כסתם ואז יש שאינו רוצה לגנוב דעתי ולמכשול איסור אין לחוש רק אי עניד
למוש אף אם מוסר לגנוב דפח הנכרי דלא יחשוב הרואה דאומר מרווייהו דלא יודיע ויתמה בפני ישראל כ׳ה צא חיישינן והשתא
סתם ;־מחכזון לגנוב דעת דאי מומר לגנוב דעת אי הי׳ מתכוון מירון אביי ורנא ורב אשי נפשטא דכיישא וסיפא יש חשש
לגנוב דעת הי׳ אומר בפי׳ נשרה היא לגנוב דעתו וע״כ שלא טריפות ולא יקנה הישראל ומשום גניבת דעת ליכא דמודיעו
נתכוון כלל לגנוב דעתו אבל הך דשמואל באמר בפי׳ שהיא שחומה ומיצעמא אין בו חשש טריפות לאביי ורבא במקום
לכו אי מוסר לגטב דעת לא שייך שיתננה בפני ישראל דישראל שמכריזין וצא הכריזו דאז יקנה הישראל לכך אסור למטר לו
לא יקנה דימשוב לגנוב דעת אומר כן כיון שאומר נפי׳ אבל לפי מה שמא ימכרנה לישראל ולרב אשי במקום שאין מכריזה ומ״מ
שחירש ר״ת לקמן דכל גניבת רעת לח שייך רק בפי׳ גם לא שייך שמא חיישינן שמא יממה לו בפני ישראל ויקנה הישראל כיון
ימננה לו בפני ישראל אחר רק באומר בפי׳ א״כ מוכח משינוי׳ קמא שאינו מודיעו דהא מפני שממעהו קתני ורישא וסיפא בהודיעו והא
דלעיל דאפי׳ אומר בפי׳ ומומר לגנוב דעת מ״מ חיישינן דישראל אין להקשות כיק דלא ניחא לי׳ לרב אשי לאוקמא בתרי גווני
הרואה  .יקנה אותה א׳כ הררא קישית החום׳ כאן לדוכתא והוצרך הא הנ»א נמי רישא וסיפא בהודיעו ומיצעחא בלא הודיעו
לחדש לקמן דיודע הי׳ מר שמיאל דבצנעה עשה כן עיי׳ש ולקמן הא ליתא דדוקא במקום שמכריזיו והא כמקום שאין מכריזין
לא ניחא לי׳ לאוקמת דוודאי לח מיירי במקום אחר דמיירי
נדבר מזה בס״ד:
ואחד שמא מוכרין לו נבלות ומרימות .באידך אבל הודעה דינאהואולא אוקימתא רק דרישא קאחר דאין
(ע*ב)
איכא למידק הא תני לעיל דאין למכור צריך ליטול גיד הנשה שיכול להודיעו ומיצעחא נקט דבלי הודעה
נבלות  ,לנכרי מפגי ב׳ דברים האחד מפני שמתפהו והשני שמא לא ימטר וכ״ש סיפא נקט שפיר לא יאמר וט׳ שמא ימכור
ימכרנה לישראל א״כ נהי דמעם ראשון לא שייך הכא דיש בהודעה כנ״ל ברור.ולק*מ ועמ״ש עוד במוס׳ בד״ה אמר
לחוש שיודיעו באמת וימכור לו אבל אכמי יש לחוש שמא ימכרנה
אביי :
לישראל בשלטא לאביי ירבא מוקי לה הך במקום שאין מכריזין
אלא פשיטא במקום שמכריזין פירש" והיום אירע להם
אונס שלא הכריזו .ודבריו צ׳ע דוודאי אי הי׳ זה מעשה
ולא יקנה הישראל אבל לר׳ אשי לעולם אסור אפי׳ ביט לבין
עצמו שמא ימכור בפני ישראל וצ״ל כמ׳ש לפיל דדוקא כלי שהי׳ שייך לומר דהי׳ המעשה שאירע אונם שלא הכריזו אבל
הודעה מיישינן ג״כ שמא ימכרנה בפני ישראל אבל כל שהודיעו הך ברייתא דינא קחני ולא שייך שיאמר התנא דבריו כשאירע
שוב לא חיישיק ג״כ שמא ימכרנה בפני ישראל דהא הישראל אונם .אבל לדעתי הכוונה פשוט דבמקוה שמכריזין אי נפל
רואה שהודיע לנכרי ואי משום דנימיש שמא יודיע לנכרי טרם טרפה במקולין מכריזין ופשימא שאין ההכרזה כרגע בפת
שיבוא הישראל ויראה שהנכרי לקח בשר הא נמי לא חיישיק דיקח נטלת הטריפות וצריך לזה זמן מה וקמש׳ל התנא דכמקוס שמכריזין
הישראל ויסמוך שהוא בשר כשר רח אי ידע שלא הודיעו חז לא ימכור לנכרי נבלות עד אחר שהכריזו דחיישינן שמא קידם
■סמוך דודאי לא גנב דעת הנכרי חבל כל שיש לו לחוש שמא שתצא ההכרזה יקנה הישראל ממנו וטוראי כך באמת הי׳
כבר הודיעו לנכרי קידם שבא הוא שוב לא •קח מהנכרי מחשש המנהג במקום שמכריזין שכל עוד שיצאה הכרזה היו הכל יכילין
טריפות דהיינו כמקום שאין מכריזין ואי קשיא למה לי הך גזירה ליקח בשר מן הנכרים והיינו משוס דתיכף שנפל הטריפות ניד
כיון דבהודעה מומר וע״כ בלא הודעה א״כ בלא״ה אסיר למכור
הטבח לא הי׳ מוכר הבשר עד שיצאה ההכרזה :
חכח גניבת דעת ולחה לן הך גזירה משום דאיכא אינשי דלא
ומיצעתא גזירה שמא ימכרנה בפני ישראל .פירש"
ומיצעתא דקחני אסור למכור לנכרי אס לא הודיעו גזירה
חיישי לגניבת דעת אבל מ*מ מזדהרין במילתא דאיסורא שלא
יכשילו רבים באיסור טריפות ולזה אמר דחון גניבת דעח יש שמא ימכרנה לו הטבח וט׳ .טהיאר מדבריו דדוקא בלא הודיעו
כאן עוד מקום מכשול איסור שמא ימכרנה לו בפני ישראל חייש רב אשי לשמא ימכרנה בפני ישראל אבל בהודיעו שוב לא
והישראל יראה שמוכר לו ואיט מודיעו ומסתמא אינו גונב דעת חיישינן דהא ישמע הישראל שהיא טריפה וכן מוכח מפירש׳י
לעיל סוף ע׳א דבהודעה ובמקום שאין מכריזין אין לחוש שמא
ויקנה מחני ועמ׳ש עוד בסמיך:
במאי עסקינן וכי׳ עד סוף הסוגי׳ גזירה שמא ימכרנה לו ימכרנה לישראל וביתר דברי רש״י הללו ובמה שכתב ומיהו
ברישא וכו׳ יתבאר בחום׳ בד״ה אמר אביי בס״ד:
בפני ישראל.הנה רש" וחוס׳ נתחבעו בסוגי׳ זו דלמה
מומר לשלוח חתוכה הא שייך הני ב׳ מעמים דלעיל גזירה שמא
אינהו דקא מטעינפשייהו כי הא דחר זיטרא וכו׳ .תמוה
לי היכי מדמה הך דהכא למר זומרא דהתם לא נתכוונו
ימננה לו בפני ישראל ועוד דנניב ל•׳ לדעתי׳ וכל מה שכתבו
נזה מלבד הדוחה שיש בדבריהם לא נתיישב כיון דלעיל קאמר הס להטעותו כלל ולא היו יודעין כלל שהוא יטעה בזה וכיון
מעיקרא איבפית חימא במקום שמכריזין וחתוכה דעכרס מידע דחזי לי׳ דטעה אין צריכין להגיד לו שטפה להחליש דעתו כיון
ידוע למה לי׳ לומר ואיבעיח אימא מכח גזירה ומכח גניבת דעת דהם לא נתכוונו כלל להטעותו ולא עשו שום דבר אבל בהך
דבהכרח ברייתא חולקת בזה ומאיזה צד נעשה מחלוקת כין דנפל בישרא לבני חילא כיון דיודעין דטריפות לא יקנו ובכוונה
תנא דידן לחנא דברייתא כיון דמתניתין ניחא בלא״ה נמה לן אומרים דנפל בישרא ואינן אומרים שנטרף נדי להטעותם שיקני
לחלוק עלינו את השווין ועוד אבאר לקחן שכל דבריהם בחזקת כשרות וא׳כ היכי מוכח ממר זוטרא דנה׳ג לא חשיב
גניבת דעת .ועוד היני קאמר אינהו מטעי נפשייהו דאי
צ׳ע בזה:
אבל לדעתי נראה לי ליישב עיקר קושיא זו בפשיטות דכבר באמת הוי להו לאסוקי אדעמ״הו דטרפה היא כמ׳ש התיס׳
הוכחחי דט״כ הך רישא דברייתא השולח ירך לחבירו בד׳ה אינהו א״נ למה לא נכריז באמת טרפה נפל ומנין נדע
שלימה אין צריך ליטול הימנה גיד הנשה חחוכה צריך ליטול הימנה שלא ישאלו כיק דהוי להולאסוקי אדעחייהווע׳כדידעינן מןהסתס
גיד הנשה ע״כ דאפילו יודיע לו ע׳י השליח אסור לשלוח רק שלא ישאלו א׳כאנןהואדמטעינולהו .ועודלאהננמי מהשפירש-
צריך ליטול דאל׳ב היכי ס׳ד 6חר צריך ליטול כי למה לו טירמא ז״ל דלא הוי הטעאה רק במוכר נו נבלה בחזקת שחיטה ווה אצלי מן
זו הא ימל להודיעו והוי לי׳ לומר שלימה אין צריך להודיעו המימא דלזה יקרא גניבת דעת הא שקר גמור הוא ויש נזה משים
סמוכה צריך להודפו ומדקמני צריך ליטול ואין צריך ליטול מדבר שקר תרחק ועוד אי ס״ד שאין משוס גניבת דעת רק באומר
ש־מ דהודטה לא מהניא הכא וטעמא דחיישינן דילמאאישמלי שקר מפורש למה לי כל שקלא וטרי׳ דלעיל אי בפי׳ איתמר דשמואל
השליח ולא יודיעו ובוודאי אי מחן לו בעצמו ומודיעו אין צריך אי מכללא כיון דבברייתא דהכא מפורש דאסור לגניב דעת וע'כ
יותר אבל כל שמוציאה סחחת ידו ושולח לחבירו ע" אחר משום דבא ללמוד אפילו אינו אומר שקר מפורש רק שאינו מפרש
איה לי׳ למיחוש דילמא אישתלי כמו דחיישינן בבדיקת סכין של לו הדבר ממש ורוצה שיטעה נכר והשתא כיק דבאמת קי״ל כשמואל
מומר שאין ליחן לו לכתחילה על סמך שנבדוק הסכין אחר דאסור לגנוב דעתו של עכו״ם א״כ היכי מכריזין הכא נפל בישרא
שחיטה וכן גבי כותי והשתא ממילא ניחא דקחני סיפא בנכרי לבני מילא וביותר יש לתמוה לכאורה שהרב ז״ל החליף שיטתו
שולח בק שלימה בין חתוכה יאין צריך ליטול גיד הנשה דהייט דכמב להדיא לעיל בברייתא אין מוכרי! נבלות וטרפות לנכרי
יליטול אין צריו דיכיל להודיעו וליכא גניבת דעת וגס אין חשש בסחם אלא א״כ הודיעו וכן כאן בד״ה ומציעתא וז״ל דקחני אסור
שמא יחננה לו בפני ישראל דהא מודיע לו השליח כשטמנה למכור לטכרם אם לא הודיעו הרי בהדיא דבסחם הוי גניבת
לו והא פשיטא דמהני לכ*ע כמו שפירש” לעיל בנוף הבריימא דעח ולא במפרש דוקא שהיא כשרה או בשבילך אני פותחה
והודעה מהני כמקום שאין מכריזין וכן מוכח בסיפא דקחני מיהו הא לא קשיא לפע״ד דלעיל דכוונת רש" דבסתם אסור אלא
שלא יאמר קח לי בדינר בשר שמא מוכרין לו נבילות והרי אסור א’כ הודיעו דאו מותר אפילו מצד שמא ימכרנה בפני ישראל
למכור נבילות לנכרי מפני נ׳ דברים ולרב אשי הכל כאין אבל בסתם נהי דליכא איסור גניבת דעת אבל אכמי יש לחוש
סכריוין ודוחק לומר דחיישינן שמא יביאו לו בשר לביתו ובהא שמא ימכרנה בפני ישראל וכל זמן שלא שמע שהיא טרפה סבור
לא חיישינן שמא יחננו לו בפני ישראל כמו שחילק רש" בין שהיא כשרה כמו שפירש" בדיה נזירה ולדבריו מיושב במה דקשה
איטלז לבית .וע*כ דחיישינן שיודיעט שהיא נבלה ואז נאמת למה להו ליגזור גזירה כיון דבלא״ה אסור מכח גניבת דעת ואי

בגמרא

שם

שם

שם

שם

הידיעי

תפארת יעקב  -חולין ג גזונדהייט ,יעקב בן יצחק עמוד מס 121הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

“ 196

גיד הגשה

הודיעי אף גדרה ליבא ולפירש״י מחא
גניבת דעת לינא ומשום נזירה איכא
לכן נראה לי ברור דוודאי אין שום
בשבילו א' הרפה או כשדה רק

pm

דמ'מ נ'מ בסתם דממם
אכל הדל וודאי קשיא:
נ*מ לנכרי הלוקח בשר
גנאי היא לו כשמכריזין

בזיק

שמה שישראל
נפל הרפה והיינו שאין רוצין לאכלו הוי לי׳
אינן רולין לאכול מפרין לו אבל כל שאין מפרסמי! אפילו יידע
הנכרי שהיא הרפה לא איכפח לי׳ והיינו דשאל דמ׳נו מנועינן
לכו דהנכרי חושב דבאמת נשרה היא ועל זה אמר דאינהו מהעי
נפשייהו ואין אנו רוצי! בהטעאה זו כלל כיון דאפילו היו יודעי!
שהיא שריפה יקה הבשר כל שלא הוכרו בפירסום שהיא הרפה
דבזה הוי גנאי להם הילכך אפילו חושבים שהיא כשרה לא הוי
גניבת דעת כיון דאין אנו מכוונים להשעותם כלל שיחשב! שהיא
נשרה רק שאין מכריזיןבהדיאשלא יהא בזיון להם אבל לא איכפת
לן אי יחשבו שהיא הרפה והוי שפיר דומיא דמר זיהרא דאף
דעכשיו שלא הודיעו < £שלא יצאו כנגדו חושב דיצאו כנגדו מ'מ
איכהו לא נתכוונו לההעותו רק איהו מהעי נפשי׳ והס אינם רוצים
בכך כלל ומה שלא הודיעו הוא כרי שלא להחליש דעתו לא
להעעותו כנ״ל בעני! זה:
בד*ה אמר אבייתימאוכו׳ וי׳ל וכו'ובחנם פי'וכי־ .הנה
ד׳ הדי דל בלא׳ה ציע דלמה נקש דבריו בחילתא דרב אשי
הא לאביי ורבא ג׳כ קשה וצריך לומר ג*כ דתנא דמתניחין פליג
מל הברייתא נמו לרב אשי .ונהי דכהא יש לומר דלא נחית
הרב דל כאן בעיקר דבריו ליישב מה דקשה ממתניתין אברייתא
רק עיקר כוונתו ליישב מה שיש סתירה בברייתא עצמה רישא
למציעתח דברישא קתני דשולח חתוכה ובמציעתא קתני דח״שינן
שמא ימכרנה בפני ישראל וקושיא זו לא קשיא רק לרב אשי דסויבר
אפי׳ במקום שאין מכריזין אסור למכור שמא יתננהלו בפני ישראל
א״כ גבי ירך חתוכה נמי ניחוש להכי אבל לאביי ורבאלאקשיאכלל
בכדיי׳ עצמה ורק אגב אורחי׳סייס רש׳י דתנא דמתניתין פליג על תנא
ד ברייתא והא וודאי לכ׳ע צריך לומר כן .אבל מ׳מ קשה לפירש׳י
הא בברייתא חרסי אמרו מפני שמהעין אומו ומשום שמא ימכרנה
לישראל ונהי יעל העם השני לא קשיא רישא רק לרב אשי ולא
לאביי ורבא אבל מעם הראשון קשה לכ׳ע דלמה לא נימיש בירך
חתוכה לגניבת דעת כמו כאן במציעתא .וליכא למימר דבהא הי׳
פשיה לו לרש •,לחלק בק מנירה לדור! כמ״ש התום׳ בסמוך הא
ליתא דהא חזינן דתנא דמתניחין חייש אפי׳ בשולח דורן והוי
לי׳ לרש׳י עכ*פ להזכיר הך חילוק לענין גניבת דעת כמו שזכר
לרב אשי לענין מכירה לישראל ולסיים דמנא דמתניתין פליג ולא
ס׳ל לחלק בין דורן למכירה ועוד דמכ׳ם לרב אשי הי׳ לו חילוק
לב׳ המעמיס ובמרווייהו פליג חנא דמתנימין ולמה לא זכר רק
לערן מכירה לישראל בלבד:
לק נראה ברור דלהך מעמא דמהמהז לא קשיא לי׳ לרש׳י דל
לכ׳ע דהא כתב בסמיר דלא שייך הטעאה רק כשממעהו
נפי׳ נבלה בחוקת שחזשה חבל לעיל נסתם מירי דשולח לו ירך
חתוכה לא חיישינן לההעאה ולעיל דחיישינן לגניבת דעת נמתנימין
היינו דקתני ירך שלימה דהא יכול לשלוס אפי׳ יאמר בסי׳ שהיא
מניקרת דיודע הנכרי שהוא משקר דמקומו ניכר וליבא גניבת
דעת ולכך נקה שלימה דחתוכה אינו יכול לשלוח רק בסתם ולא
במפרש דהוי גניבת דעת רק להך העמא שמא יחננה בפניישראל
קשיא לי׳ לרש״י רל והיינו כיק דלא מציע ליפרושי ברייתא בג׳
בבוס הללו יק או כאביי ורבא או כרב אשי א'כ הך תרצןדמשני
לעיל מתרמי! משום שמא יסננה בפני ישראל כמאן מפיש הך
ברייתא אי כתביי ורבא או אפשר כיון דאפי' באין מכריזין סובר
אפי׳ בשולח לביתו חיישיק שמא יתננה בפני ישראל כ״ש באימלז
ולמה לן לאוקמא במקום שמנריזין דלא כרישא וסיפא כיון דאפי׳
באין מכריזין באחת אסור מכ׳־ש מירך חתוכה וע״כ דהך מרצן
דמוקי מתניתק דירר חתוכה משוס שמא יחננה בפני ישראל ע״כ
מוקי ברייתא כרב אשי דהכא נחי אפי׳ באין מכריזק אסור ואהא
קשיא לי׳ הא ברישא קחני ירך חתוכה מותר ומשני לחלק בין
סוכר באישלז למוכר בביתו וממילא מתניתין דחייש אפי׳ בביתו
פליג על תנא בברייתא להך תרצן דאפי׳ בביתו תיישים וברייתא
ס׳ל דוקא באיסלז ולפי זה לק׳ס למדי ולא פי׳ כלל בחנם
דאי יתרן דליח לי׳ לרב אשי הך שינוי׳ דלעיל לא היעיל כלום
דמכל מקום הו סרצן דלעיל ע״כ מפרש ברייתא כרב אשי והיאך
יפרש רישא דשולחחחוכה וע'כ דנבימו לא חיישינן א״כ ע״כ לדידי׳
חוי.ק תנא דבריימא על תנא דחתגיתין דאיהו תייש אפילו בביתו
ותנא דברייתא לא חייש אבל לאביי ורבא וודאי לא קשיא כלל
דאינהו ע״כ ליח להד הך גזירה דלעיל דאי הוי ס״ל הוי מפרשי
סציעתא באין מכריז׳! כיין דבאמח אפילי באין מכריזין אסור
סב ש משולח לביתי רק לרב אשי קשיא דע״כ הך מרצן דלעיל
מיאשי ס׳ל וקשה רישא וברייתא וע״ה לחלק בין אישלז
לב סי א׳כ ממילא רב אשי נמי יכיל לסבור כן כיק דע’כ הך

בתום׳

פרק שביעי
חרצן דלעיל מפרש כרב אשי יסובר כן אבל אב" ורבא פשיהא
דליה להז הך גזיר? כלל ולהך העמא דמשמהז לא קשה כלל
ורישא דנריימא בסשם מסניחין ממעש חתוכה במפרש ולק״מ ־-
טיהו כל זה כתבתי ליישב שיטת רש׳י רל שלא פ■׳ בחנם כך
אבל לקיששא דנוילתא סשימא שאי אפשר לומר כלל דהך
מרצן דלעיל סובר דפליגי מתניחין וברייתא יכיון דידע לתרן
במכריזין וחיתוך נכרי ידוע לחה לו לתרן עוד באופן שיחלוק
תנא רמחנימין אברייתא כיון דמתניתין בלא׳ה ניחא במכריזין
וחיתוך נכרי ידוע לכן ברור כמו שכתבתי לעיל בגמרא רכלהו
מצי סכרי כהך תירוץ דלעיל והיינו דבמתניחין דקמני שולת
אדם ירו שלימה היינו בלי הודעה כלל דהא מקומו ניכר לכך
חתוכה לא משוס גניבת דעת ומשום שמא יחננה לו בפג• ישראל
אבל בברייתא קתני ברישא דלישראל לא ישלח חתוכה אלא
א׳ב נושל הגיד ש״מ דאפילו בהודעה אסור משום דילמא אשמלי
א*כ בנכרי אין צריך ליטול הגיד ויבול להודיעו ואז לא היישינן
למידי דאפילו יממה בפני ישראל הרי יודיע שהיא שריפה
ולהא לא חיישינן בתרמי שמא לא יודיע ושמא יחננה בפני
ישראל והך מציעמא דקתגי דלא ימכור נבלות ושריפות לרב אשי
בלא הודיעו דהא מפני שממעהו קחני ואז אסור ג״כ משום
שיזא ימכרנה בפגי ישראל ואב" ורבא מוקי לה בפשישיח
במכריוין ולא הכריזו דאז וודאי יש לחוש שיקנההישראל ואי תשיא
לאב" ורבא למה לא מוקי באמת באין מכריוין כיון דבאמס
מישיגן לעיל במחניחין שמא ימנגה בפני ישראל א״כ הנא נמי
יש לחוש ולמה להו לאוקמא בחרי גווני  .הא לא קשיא כלל
דקשיא להו לחה להו הך גזירה כיון דבלא׳ה אסור מכת גניבת
דעת ולאיזה צורך גזרו שיהא שני דברים ואי הודיעו אפילו
משום שמא ימכרנה בפגי ישראל לינא א*כ הך גזירה למה לי
ומזה דייקי דשעס השני שייך אפילו הודיעו א*כ פ׳ב נמכריזין
דאז פשישא דאסור אפי׳ הודיעו שמא ימכרנה לישראל אבל
באי! מכריזין דלא שייר רק שמא ימכרנה בפגי ישראל ולהא
ליכח למיחיש בהודיעו ח'כ הך גזירה בחנם הוא ולרב אשי צריך
לומר דאיכא אינשי דלא מישי לגניבת דעת ומשום מכשול איסור
מודהרי ספי כנ׳ל ברור ;

ועוד נראה לי דלכר לא מיקי אביי ורבא נרב אשי אף דמוד
לכך תירוץ דלעיל אמתנימין יס׳ל רק בהך דלעיל שייר
הך גוירה כיון דבאמת כשרה היא יכול להיות רהישראל ידע שהית
כשרה או שהשליח יאמר לו ואין לו לחוש רק מצד גיד&
דחתוכה כיא יחשוב דוודאי נישל נידה דכך דרך המבח
הגיד קודם שמוכר הבשר אבל כל נמה שאין לו בירור שהיא
כשרה לא יקנה הילנך כאן ובאמת שרפה היא אין לחוש שמא
יהגה הישראל כל כמה דלא יתברר לו שהיא כשרה לכך הוצרך
לחוקמא במכריזין ואז יקנה כיון שלא הכריזו ורב אשי סובר דאפי׳
נשרפה חיישיק דיחשוב הישראל דכשרה היא דאינו משור אצלו
על גניבת דעת ועכ׳ס כל הסוני׳ מתיישבת שפיר דכלהו אמוראי
דהכא ימלין לסבור הנך איבעית אימא דלעיל ואין כאן מחלוקת
במשנה וברייתא כלל כמו שבארנו :

באיך*

והא דקתנימציעמא וכו׳ וסיפא יידיש זכר .ממי׳ נ
מה ענק זה לאבי' זרנא ורב אשי דהא בגוף הברייתא
קשה דקמני מפני שמסעהו וברישא קתני ושולח חתוכה ולא
חיישינן לגניבת דעת וכמו כן בסיפא קחני שמא מוכרין לו והיכי
ימכרו הא איכא משום גניבת דעת וע*כ צריך לחלק כמי שחילקו
התום׳ נין דורן ^מל־רה וכסיפא שמא ימכרו צו בהודמה ואין
זה מבין לדבריהם 'הקודמים כלל .וכראה לי דכוונמס משוס
והי׳ מקום לחלק בין סתם למפרש והך דלעיל במתניתין במפרש
וכאן בסתם ומהאי סעמא׳י באמת לא הוקשה לו לרש׳י דל
מהך תירוץ דגניב לי ,לדעתי׳ רק מהך רשמא יחננה לו
בפני ישראל אבל החום׳ זכרו בקושיתס גם סהך דגניב לי׳
לדעתי׳ והוצרכו לומר דאביי ורבא זרב אשי לא נדל תירק זה
רק חיתוך עכדם מידע ידוע ואהא קשיא להו ממציעמא לקמט
בהריא דח״שי׳ לגניבת דעס והוצרט לחלק בין דורן למכירה ורקתי׳
דלעיל בדוק לא ס״ל לאביי ורבא זר״א ומינהו לא ס״ל לחלק

בין סתם

רבהכיי ניחא

למפרש כמ״ש לקמן מ׳״ה

אינהו:

מה שכתבו החום׳ בסמוך ומיהו להאי שיט"

דמשני לעיל גדרה שמא ימננה לו בפר ישראל קשה
רישא דהך ברייתא והדבר תמוה למה זכרו רק הך שינוי׳ והא
הקושיא הימה מעיפרא לתרווייהו ולהנ׳ל ניחא דמעיקרא הקשו
לאב" ורבא ורב חשי הא לעיל מפורש לחד מירק דיש למוש
בחתוכה לשמא ימכרנה בפני ישראל ולגניבת דעת ומי מצי
למק בהך דנניבח ימח כאן בסתם באן במפרש ומתרסק
במפרש ברייחא בסתם רק משום רבלא״ה עריין איבו מיושב
למה לא ניחיש לשמא ימכרנה בפר ישראל וע״כ דלים להו
מירק זה א״כ ממילא שירצו כך גם על הודגרבת דמש דלים

לסו

תפארת יעקב ־ חולין ג גזונדהייט ,יעקב בן יצחק עמוד מס 122הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גיד הגשה

ידיין

איבעית אימא כלל
להו לאבי ,ורבא ורב אשי הן
רק כחירון קמא ומה צורך לחלק בין פחם למפרש [ואדרבא
משמע להו דאפי׳ בפמם שייך גניבת דעת כמו שנמנו
לקמן בד״ה אינהו] כיק דע'כ בלא־ה לית להו הך ואיכעית אימא
לענין גזירה א’כ שפיר אמרי׳ דגם גניבת דעת ליתלהו בדורן רק
בחכירה כהך דמציעחא אבל בתר הכי קשיא להו בהיפוך הך
ואיבעית אימא בחרא היאך יפרש ברייתא דמוכח דמותי לשלוח
חתוכה באין מכריזין הילכו לא קשיא להו רק על הך יגזירה אבל
מל הן דגניבת דעת לא קשיא כלל דיש לחלק נין פתם למפרש
רק על הך דגזירה לא ידעו התום׳ לחלק  pסתם למפרש ולזה
נתבו דר״ת מיישב גם הן גזירה בחילוק זה כמו שכתבו אח*כ
ואפשר לומר טור בכוונת המוס׳ בהך והח דקתני .דהוי ס׳ל דלכד
לא מקשה רש״י רק לרב אשי ולטעם דגזיריד ולא לאביי ורנח
ג״כ מכת גניבח דמת דסובר לאביי ורבא יש לחלק דבריימא
דקחני שילח ירך חתונה מיירי בהודעה רלישראל אך בהודעה
אסור כמש׳ל ולנכרי מוחר דליכא למיחוש למידי רק לרב אשי
דחזינן דלא ניחא לי׳ לאוקמא כולה שלא במד גוונא ומהדר לאוקמא
סלה באין חנריוין א'כ ממילא אינו מחלק דרישא בהודעה מיצעתא
בלי הודעה לכך הוצרך לחלק בין איטגז לבית ותנא דממנימין
פליג ולפי זה לאביי ורבא אין צורך לחלק בין דורן למכירה כלל
וכן בין איטלז לבית אבל התום׳ רלא ניחא להו בהא והקשו נאמת
לאבי׳ ורבא ורב אשי דלכלהו קשה לוה נתבו דלכלהו צריך לחלק
בין  pnלמכירה ובין איטלז לבית ומ״מ הראשון עיקר ■ ומ׳ש
ולהא חיישי אמוראי דהכא מונתם דאמוראי דהכא לא חיישי רק
להא דהיינו גניבת דעת במכירה אבל לשמא ימנרנה בפני ישראל
לא חיישי רק רב אשי חייש באיטלז ואביי לרבא לא חיישי כלל אבל
הנך אמוראי דלעיל דתירצו למחניחין מכח גניבת דעת ולשמא
יתמה בפני ישראל אינהו חיישי לגניבת דעת אפילו בדורן ולשמא
יחננה בפני ישראל אפי׳ בביתי .מיהו בעיקר דבריהם נראה לי
..-.-..שלא היו לריכין לזה לחלק בין דורן למכירה רק בפשיטות מוי
להי ליולק בין גניבת דעת שג מנוקר לאינו מנוקר דלא חשיב
כלל ואין נ״מ לנכרי כלל בהא משא*כ גניבת דעת של נבלה בכשרה
דההפרש מרובה בזה ונכרי כוש בדבר כהך דלקמן דבגי חילא לא
זבני אי מכריזין דטרפה היא אבל מנוקר מה צורך לנכרי מנוקר
ואק הדבר בזיון לו שיאכל בלתי מנוקר ובוודאי לע־ל ס״ל דהא
נחי הוי גניבת דעת ובהא פליגי אביי ורבא ורב אשי ואין צריך
לומר דש׳ל בדורן אפילו בנבלה יטרפה בחזקת כשרה ליכא גניבת
דעת ופנרש בסמוך:
ומפרש ר״ת ונו׳ דברים הללו קשין מאוד לפרש מתניתין
לשולח ירך היינו שאומר לו בפי׳ שהיא מנוקרת ולמה
יאמר תנא בנה״ג דאומר שקר מפורש מה שאין לו מזה
שוס תיעלת שהרי מקומו ניכר ויודע הנכרי דמשקר והיכי ס״ר
שיאמר התנא דבר זר שמיתר לשקר ללא תועלת שחין בזה גניבת
דעת ומי הוא שימה שיעשה כן ועוד וכי מותר לשקר בלי גניבת
דעת יכ׳ש ללא תועלת כלל וכבר כתבתי ליישב עיקר קושית
רש*י ותום׳ בפשיעות .ודע דהרמב׳ם ז׳ל יש לו שיטה אחרת
בבל זה דפי׳ נפי׳ המשנה דמחניתין מיירי דשולח בפני ישראל
והיינו דגריס בגמרא לעיל שנתנו לו בפני ישראל וחיישינן שימכרנה
לאותו ישראל אבל לא גזרינן שמא יתן בפני ישראל ובהא מיושב
כל הקושיות הן מה שהקשו התום׳ לעיל בר״ה טריפה דהיני
דייק משמואל וכו׳ ולק׳מ דשם לא נתן בפני ישראל וכן לא קשיא
ברייתא אמחניתין דברייתא מיידי שאינו נותן בפני ישראל וכן
בהך דרב אשי לא גרים גוירה רק דהכוונה שאין למכור כפני
ישראל והכי אימא להדיא בתוספתא כדבריו ובגמרא נמי משמט
הכי דניון דעיקר הקושיא הימה שלימה אין חתוכה לא מה צורך
לחדש נזירה דיו דנוקמא דשלימה יטל לשלוח אפי׳ בפני ישראל
משא׳כ חתוכה וע*כ דבאמח משני הכי:
והא דדייק וכו׳ יודע הי׳ שמואל דבצנעה נתן לו .פי׳ כיון
דמעיקרא משני נזירה שמא יחננה בפני ישראל ובתר
הכי משוס גניבת דעת ש*מ דאפי׳ אי מותר לגנוב דעת ים לחוש
שיתמה בפני ישראל וישראל יקנה ולא יעלה טל הדעת דלגנוב
דעתו אומר כן א*כ היכי דייק משמואל שמא מותר לגנוב דעת
וח'מ איקפד שמואל שמא יחננה בפני ישראל ויקנה הישראל ולא
שייך תירון התום׳ לעיל כלל דאפי׳ אי מוהר לגנוב דעת יש לחוש
שיקנה הישראל ולפי זה יש לתמוה נאמת על דברי התום׳ לעיל
היני תירצו שם משום דאי מותר לגנוב דעת לא חיישינן שיקנה
הישראל דיחשוב לגנוב דעת אומר כן דהא מונח בהא דמשני
נזירה שמא יחננה בפני ישראל דאפי' אי מומר לגנוב דעת לא
יעלה על דעת הישראל לחוש דטושה לגנוב דעח ומהרש׳א כחב
שם דלעיל הוי ם־ל לתום׳ דמיירי בסתם ולכך אפי׳ אי מותר לגנוב
דעת לא יחשוב הישראל דעושה לגנוב דעת דלמה אינו אומר
בפי׳ כיון דמומר לגנוב דעת אבל כאן דמפרש ר״ת דלעיל באומר

בא״ך

בא׳ך

פרק שביעי
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בפי׳ ומ״מ ס״ל דאפי׳ אי מותר לגניב דעת לא יעלה על דעתו
דעושה לגנוב דעת א*כ מאי ראי׳ משמואל עיי׳ש ודבריו רמוקין
מדרך האמת לפע״ד:
אבל דברי התום׳ פשוטין ומבוארים דלעיל לא קשיא להו להוס׳
מהך גזירה דקאמר מעיקרא על מתניחין דמכא לא קשיא
כלל דפשיטא שיש לומר דהתם דבאמת כשרה היא שפיר יש למש
שמא יודע הישראל דכשרה היא כמו שכתב הר״ן ז״ל להריא בשם
אמרים וממילא כיק דרואה אותה חתיכה יחשוב שניטל הגיד אבל
היכי דיש לו לתיש דטרפה היא לא חיישינן כלל שיקנה הישראל
רק קושית המום׳ דהא חזינן בהך ברייתא דאין מוכריו נבלות
וטריפות במקום שאין מכריזין דשמא ימכרנה בפני ישראל אלמא
דחיישינן אפי׳ היכי דהיא^ירפה כאמת שיקנה הישראלואהא חרצו
המום׳ לעיל דדוקא בברייתא כיון דקחני דאסור מפני שני
דברים האחד מפני שממעהו ואחד שמא ימכרנה לישראל א'כ
שפיר קאמר רב אשי דאין למכור נבלות שעושה ב׳ איסורים
שמטעה הנכרי נם גורם מכשול לישראל הרואה דיחשוב דמסתמא
אינו גונב דעת ויקנה הימנו אבל א* מותר לגנוב דעת לא יקנה
הישראל כלל משא׳ב לעיל במתניחין אפי' אי מותר לגנוב דעת
יקנה כיון דבאמח כשדה היא יכול להיות שיודע דכשרה היא
ולא יחוש לגיד כיק דחתוכה היא וחיתוך ישראל ידוע .אמנם
כאן שבא ר״ח לתק שלא תחלוק ברייתא דקחני בה דטזמר
לשלוח חתוכה כשרה שאינה מנוקרת לנכרי אמתניתין דאופרת
וברייתא ג׳כ מיירי כירך כשרה והוצרך ר*ת לחלק דמתניתין
במפרש שהיא מנוקרת לכך יש לחוש שמא יקנה הישראל דאפי׳
אי מותר לגנוב דעת לא יעלה על דעתו דלגנוב דעת אומר
כן אבל ברייתא בסתם ושפיר לא יקנה הישראל דימיש דמרפה
היא והשתא אי אפשר לפרש משום דחיישינן דיודע הישראל
דכשרה היא כיון דבאמת היא כשרה א'כ בברייתא נסי ניחוש
וע*כ דלא חיישינן שיקנה הישראל דיחוש דמרפם היא ובסתנימין
דאומר בפי׳ דמנוקרת לא יחוש דטרפה היא דלא יחשוב דלגנוב
דעת אומר כן אף דמוחר לגנוב דעת א״כ קשיא שפיר היכי
דייק משמואל דהא מוכח בהא דמשני מעיקרא גזירה והוי ס*ד
דמוחר לגנוב דעת ומ*מ חיישינן דיקנה כישראל א*כ שמואל
נחי הוי חייש להכי ושפיר מותר ענוב דעת והוצרכו לתרן דיזדע
הי׳ שמואל דבצנעה עשה  pוזה ברור ופשוט בכוונת המום׳
מיהו יש לדקדק כיון דגזריק שמא ימכרגה כפני ישראל אלמא
דאפי׳ בינו לבין עצמו אסור א*כ מה בכך דיודע דבצנעה
נתן לו וצריך לומר דנתן לו במקום צנעה והד כמו שחילק
רש*י בין אימלז לביתו ודוק מיהו אכחי קשיא מנא להו להוכיח
משמואל דילמא לא נתן במקום צנעה ואיקפד מכח שמא יחננה
לו בפני ישראל:

באץ"

דחייש שמא אחר שניטל הגיד נודע לו שהיא טריפה.
לא נתבררו לי דבריהם בזה דמאחר שכתבו מקודם
דלכך ח״שינן במתנימין בחמוכה שמא יקנה הישראל משום
דסיירי שאוסר לו בפי׳ שהיא מנוקרח ואף דס״ד דמותר לנניב
דעת לא יעלה על דעתו דלגניב דעת אומר  pא״כ ממילא
כיון דברייתא מיירי בסתם שוב לא חיישינן דיקנה הישראל
דמאיזה צד יקנה כיון שאין לו ידיעה מן הישראל שהיא כשרה
שהרי אינו אומר שהיא מנוקדת ואולי משום דחיתוך ישראל הד
ראי׳ כמו שכתבו החום׳ לפיל בד*ה חיתוכא דעכו׳ם ליישב
פירש״י ולפי מה שכחכחי שם ליישב פירש״י בלא״ה אין צורך
לזה וצ״ע לפפ׳ד ונידון מה שיש לדקדק שדבריהם כאן סותרין
דבריהם בדה אינהו יתבאר שם:
וא’ת ולפלוג וליתני ברידה וכו׳.עיקר כוונתם להקשות
כיון דלעיל במתניתין נקט דין זה בגיד באומר כפי׳
שהיא מנוקרת א*כ כמו כן הוי לי׳ למיתני דין זה בברייתא גבי
גיד באומר שהיא מנוקרת ובמקום שאין מכריזין כדמיירי ברישא לאכיי
ולמה לי דנקט בנבלה וטרפה דוקא ובמקום שמכריזין אבל מעיקרא
שתירצו לחלק בין מכירה לדורן לא קשיא כלל דלימני במכירת ניד דמה
נפקא מינה הא זהו ענין אחר וגבי גיד נקט לה בדורן מתורת ניד
אכל לטנין למכיר מה צורך לומר לענין גיד דוקא משא׳ב לאבי■
ורבא לפום תירון ר*ת הוי לי׳ למיתני בגיד לענק מנוקרת דהוא
דבר חדש השייך רק בגיד ונקט לה כך במתניתין דהשתא דנקט
לה בנבלות וטריפות לא שמענו כלל הך דינא דגיד באומר סנוקרת
דאפי׳ באין מכריזין אסור ולק*מ קושית מהרש״א:

בא'!*

בד״ה

אינהז דקא מטעי נפשייהו פי׳ בקוג׳ וכו׳ אלא א*כ
הודיעו קתני .והנה אי משום הא לא איר•־ ולא הי*
כוונת רש׳י רק שאומר לו בשבילך אני פותחן וזהו מדין אינו
מפורש שאינן מכורות רק שיש לטעות בדבריו ששלו הוא פותח
* סיחיק
והודיעו היינו שהן מטרי *5מיה' ב^’ה יני' יש'
זה אח זה דלעיל שי׳ בברייתא בסתם וכן מעיקרא בר״ה
1ח'ננצתא יה5ה מי כתבת' לע'ל ל“שב יבי'ו
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גיד הנשר,

חולין

מריץ אסור סהך טעמא שמא ימכרנה בפני ישראל אבל
בהודיעו חותר לכלהו מעמי .אמנם לפי שיש לדקדק בפירש׳י
דבחביית כתב דאומר לו בשבילך אני פותחן ובטרפה כתב
דמוכר לו בחזקת שחוטה משמע שאינו אומר בפי׳ לכן נראה
דכוונתו כטריפה כיון שלא הכריזו כלום ומוכר לו ממילא בחזקת
שחוטה היא דמאיזה יחוש לטריפות ורוב נהמות כשרות אבל הכא
כיון דהכריזו הוי להי לשאול אי טרפה או כשרה:
»ך מה שיש לתמוה לכאורה כתום׳ רכאן הקשי על רש׳י
והביאו ראי׳ דגם בסתם אסור לגנוב דעת ומעיקרא
בדיבור הקודם כתבו בשס ר״ת בפשיטות לחלק דמחניתין כמפרש
הוי נניבת דעת וברייתא בסתם יכן הך דאין מוכרין טרפה
לנכרים באומר לו שהיא כשרה דוקא שייך תפני שמטעהו ולא
בסתם והרי זה היפוך דבריהם כאן ואי* דכאן לא כתבו בשם
ד׳ס ס׳ח הוי להו להקשית לעיל על ר׳ח כמו שהקשו כאן על
רש׳י וצריך לזמר דעד כאן לא פליגי התום׳ על רש׳י רק
במניית המכורות לחנוני דאין לאורת לאסזקי אדעתי׳ דמכורות
הן ימטעהו אבל בטריפה אפי׳ בהך דברייתא כיון שחכרו לי
הוי לי׳ לאסוקי אדמתי׳ דלכך מכרו לו דטרפה היא הילכך כל
שלא אמר כפי׳ ליכא גניבת דעת ולפי זה פליגי המוס' ורש״י
בסבלות הפוכות ממש דלרש״י בטרפה אפי׳ בסתם רק כאן כיון
שהכריזו זק בחביות בעינן מפורש ולהתוס׳הוי להיפוך בטריפה
דוקא במפרש ובתביות אפי׳ בסתס .מיהי כבר כתבתי בגמרא
לפרש גוף הסוגי׳ בפשיטות ודברי החום׳ דכאן ל׳ע דכיון דלא
חשיב גניבת דעת דהוי להו לאסוקי אדעתייהו א׳כ למה לא
יכריזו טרפה נפל כיון דהשתא נמי מסתמא ישאלו אי טריפה
היא וע״כ דאנו חושבין שלא ישאלו א*כ הוי גניבת דמח:
גד״ה והא קא סטעינן לי׳ וא׳ת וכי׳ שאני מולא דתביב לי׳
לר״י .זלפע״ד ליישב בפשיטות דע'כ לא התירו לעיל
בכה׳ג דעולא רק המס דלעולא עצמו הי׳ ברור לו דחכיב בעיניו
שהי׳ פותח לכבודו הלכך אין צריך להודיעו אבל כל שאין הדבר
ח׳וע לאורח אף שבאמת חביב אצלו צריך להודיעו דאח־כ כשיתברר
לו שלא הי׳ בשבילו הוי אצלו גניבת דעת והיינו דקאמר לי׳ רב
מפרא דלכך הודיעו דבלא״ה היו באין לכבודו דאז שפיר לא הוי
כטעאה אבל כשלא יודיעו דבר זה ואח*כ כשיתברר לו שלא באו
לכבודו יהא מיטעה מהם כנ׳ל;
ואיתי לכתיב קצת הערות ברברי הרא׳ש בהך סיגי׳ ישולח ירך
ומנה ראשית דבריו מארץ בו׳ין׳גיד הנשה אי מותר בהנאה
וכבר כתבתי במשנחיט ליישב דברי הרמב׳ס וסובר דגיד חותר
מק׳י ושק מורק דבריו שאסר עד שיפרוט לך הכתוב או באה
כקבלה על פה ותשב גיד הנשה נאומן שבאו בקבלה והיינו
ואין הטעם לפי שהותר בכלל נבלה דהא קי״ל אק בו ננ׳ט רק
סק״ו כמסקנא רגמרא לריה׳ג ור׳ע נמי מודה בזה כמ״ש לעיל
באריכות .והנה כעת הראו לי בספר כו״פ שכתב לדחות מירון
זה על פי דברי המוס׳ שס בד״ה ומה חלב דלפי דבריהם אי
אין בגידין בנ׳ט אין כאן ק׳ו דשור הנסקל ושאר איסורי הנאה
יוכיחו והנה מלבד דמפורש בגמרא דפריך וי׳ש דאסר וסירש׳י
נד״ה ור׳ש וז׳ל דאמר לעיל גיד אסור בהנאה משום דס׳ל אין
נגידק בנ׳ט ולא הותר בכלל נבלה מ׳ט לא חייתי לי׳ כר׳ יוסי
להמיר כנאה סק״ו מחלב עכ׳ל הרי להדיא דאפילו למאן דאמר
אין בגידין בנ׳ט טכל שפיר ללמוד ק״י מחלב א'כ עכ״פ לפירש׳י
וודאי דברי הרמב׳ם נכונים אף גס אנו מוכרחים לפרש דברי
נתוס' ג׳ב סל דרך זה שלא באו המוס׳ לומר רק דאין עושק
תוכיח משור הנסקל ושאר איסורי הנאה דאק על אוחו נוף דנין
ק*ז שהרי התירה חודה בנבלה זו בהנאה גס החלב אף דבטהורה
יש ס איסור כרת כ*ש דהותר גידה שאינו בטהורה רק בלאו
דעיקר מה שיש לנו לומר שלא הותר חלבה ונידה דיש לומר שלא
מיתר בהנאה רק דבר הנאסר באכילה מצד שנתנבלה אבל לא
מה שאסור בכשרה דעלמא והשתא כיון דחזינן דחלב הותר שהוא
בעלמא בכרת כ״ש גיד שאינו בעלמא רק נלאו אבל עיקר
מהיתר הוא מכח ק״ז באומה הנבלה עצמה כיי! שהותר חלבה
דבכרת כ״ש גירה שאינו רק בלאי וממילא אין כאן תוכיח מגוף
אחר דכשור הנסקל ושאר איסורי הנאה לא הומר שוס דבר
משא׳כ בנבלה שהותר חלבה כ׳ש גירה ומ״מ מדם לא ילפינן
תם איני בכלל טף הבהמה רק בשר גיוין ועצמות הורק טף
הבהמה וילפינן שפיר בק״ו אפילו אי אק בנ׳ט גס עיקר
קישית כתוספות משור הנסקל לא הבנתי דשאני שור
הנסקל שהוא בסקילה והתורה אסרתו אפילו נשחט אחר
שנגמר דיט ואין עושק ממנו תוכיח יק שאר איסורי הנאה
ונכלהו יש נהם דבר שאי! לעשות בהם תוכיח כמבואר סוף פרק
כל הבשר והרבה מהם לח הי' להם שעת הכושר והחלב וניד היו
מוסלין קודם שיצאה לאויר העולם וגיד קודם שבא על הכף כמו
שפייש״י ריש פירקין ואק להאריך יבזה מאחר דמפורש בגמרא

פרק שביעי

ובפירש׳י דאפי׳ אין בגידין בנ׳ט יש ללמוד ק״ו וזה ברור:
קוד כתב הרא׳ש ז״נ דשיניי׳ קמא עיקר ולא חיישינן במתנה
לא לגניבת דעת ולא שמא יחננה בפני ישראל וההוא דשמואל
דפייסי׳ לחוברי׳ לא כמין מכר הוי .והרב בעל מע*מ מחק תיבת
לא מהרא׳ש וכוונת הרא׳ש דלא תיקשי היכי חייש שמואל לגניבת
דעת ומתרץ דכחין מנר הוי אבל חימא היא דמאי קושיא הא
באמת דחינן דמהך דשמואל לא מוכח מידי ואי כוונתו להנך
דמייתי מעיקרא משמואל הא אינה! ס״ל ובמתנה נמי איכא
גניבת דעת ועוד אי הך דשמואל כמין מכר הוי היכי מייתי ראי'
משמואל כיון דסנא וברייתא ע׳כ מחנק בק מחנה למכר אם כן
נהי דנימא דתנא דמתגיתין פליג אבל היני מייתי משמואל דמכר
הוא למתנה:
לבן ברור דהא באמת קשיא לי׳ להרא׳ש ז״ל דהיני מייתי חהך
דשמואל ממכר למתנה כיון דתנא דכרייחא מחלק בין מכר
למתנה ומנ׳ל להוכיח ממכר למחנה ואהא תירק הרא׳ש דהך
דשמיאל צא כמין סכר היא רק כמחנה דמי והטעם דלא הוי
כמכר משום דומי המעבורת אפי׳ תרנגילת ערפה הימה שיה
ונ׳ש כי נפי הנראה יתיב לי׳ תרנגולת וגם יק דווראי לא נחלקו
אביי ורבא במציאות רק מר סובר דאהא איקפד ומר סכר אהח
איקפד א*כ וודאי מה ששוה כשרה ייתר הוי כעין מתנה זמייתי
שפיר ואנן דקי׳ל כשינויא קמא דבמתנה ליכא גניבת דעת שמואל
לא איקפיד על גניבת דעת רק כדרחיק בגמרא מיהו כבר כתבתי
בגמרא להשוות כל הסוגיא שלא יהא שום סתירה ואין צורך לחלק
בין דולן למתנה מרש לעיל באריכות:
ובתב עוד הרח׳ש בשם הראב״ד ז״ל שדקדק סדקאמר שלימה אין
חתוכה לא דאם בא אחד מעלמא וניקר בשר והלך לו סליק
שיפה ניקר ובקי הוא בניקור דאלת״ה חתוכה אמאי לא והא לא
אכיל ממנה עד דמחוי לבקי אלמא לאפי׳ ירך שאין הניקור ניכר
בה רק שאין הגיד ג׳כ ניכר בה חולין להקל [דהא הך ירך בוראי
ניכר בה שום ניקור דהא באמת אינה מנוקרת רק
אין
שאין הגיד ניכר בת מחמת שהיא מחותנת לחתיכות]
וכל שכן ירך מטקרת שאין צריך לחזור אחר מנקר לידע אם
ז׳ל דראייח
נקרה יפה ע'כ  .ונראה מדברי הרא׳ש
הראב׳ד דל ממחנימק דקחני שלימה אק חתוכה לא אבל מברייתא
דלקמן דקתני בהדיא חתוכה צריך ליטול הימנה גיד הנשה בשולח
לישראל חבירו לא מצי הראב״ד ז״ל למידק חינה כלל דהתס כיון
דשראל שולח מתנה לחנירו אחרינן דידע לו דבקי בניקור אז
שישאל עליו אי בקי בניקור שהרי באמת בבקי חיירי דאי איט
בקי היאך יטיל או דמוחזק אצלו להולך אצל בקי לנקר רק
מחתניתק דשולח ירך לנכרי וחיישינן דישראל יקנה ממנו ויאכל
בגידה בהא קשיא לי׳ להראב״ר דהא ע'נ יצטרך לילך אצל בקי
לישאל אם היא מנוקרס יפה וע״כ דלא חיישיק לזה:
אמנם הרשב׳א ז״ל הביא דברי הראנ״ד הנ׳ל מל הברייתא
דמדקתני חתוכה אין צריך ליטול הימנה גיד הגשה ש'מ
שאק צריך לשאול לבקי ומל זה הקשה מהך דלעיל בהיפוך דהתם
כיון דלא ידע ישראל פאן חתכי׳ דהא בס״ד חתוכה דעכו״ם
לא מינכר ומ'מ חייש שמא יאכלנה בגידה והא בהא וודאי
אסור דהא מיד נכרי נפיק וע״כ דחיישינן דישראל יהא פושע
ולא יחיש א'כ כאן נמי אק ראי׳ דאף דאסור מן הדק חיישינן
דישראל לא יחוש .וחור הרשב׳א ז״ל לדתות זה הודאי בס׳ד
הוכרח לומר כן דאי ס׳ד דהישראל יחוש דנכרי חתכה ואינה
מנוקרת א*כ חחוכה נמי לישדר לי׳ דהישראל יחוש בכך וע׳ב
דחיישינן לפושע ושפיר מקשה שלימה נמי דילמא חתיך לי׳ נכרי
והישראל יפשע ויקח ממט חבל לפי האמת דמסיק חתיכה דנכרי
ידוע ממילא לא חיישינן לפושע ע״כ וכל דבריו צ׳ע לפע׳ד
חדא דמברייתא אין ראי׳ כלל וכלל דסיירי דכוא בקי בניקיר
והישראל יודע מזה כיון שמכירו דהא שולח לו מתנה גס מה
שפי׳ בעיקר הקושיא דיצמא חתיך לה הנכרי לדייק דע״כ חיישינן
לפושע דאל*כ חתוכה נמי לישיר לי׳ הוא תמוה לפע׳ד דא״כ

כמו דמקשה במאי עסקינן אי באין מכריזין קשיא חתוכה אי
במכריזין קשיא שלימה כך הוי לי׳ להקשית במכריזק גופא אי
חיישינן לפושע קשיא שלימה ואי לא חיישיק לפושע קשיא חתיכה
כיון דלא הי׳ ברור לו הדבר מצד עצמותו דמיישינן לפושע
ומדקא פסיק ומקשה על שלימה דילמא חתיך ש״מ דחששא גמירה
היא ולא חספקינן בהאי חששא כלל .ועוד אי ס׳י דלפישע
חיישינן והיינו ניק שרואה חתוכה כהיתוך מנקרי בשר חושב
דמנוקרת היא יפה א'כ היכי פשיטא לי׳ להקשות מעיקרא
באין מנריזין חחוכה נמי לישדר לי׳ הא נמו דלח חייש לניקור
דחושב מחמת החתוכה דהיא מנוקרח יפה מהאי טפחא גופה
לא חייש לטרפה כיק דמנוקרח היא ע'כ כשרה היא ואי דחייש
שמא |אינה מנוקרת א'כ לא יאכל בגידה ג״נ מחשש זה יעיד
דמעיקרא לא ס׳ד כלל שיש באומה חתיכה שים צד סי׳ ניקיד
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גייר

ועשה

חייץ

ומ״מ מיישינן ואי והחשש ומספק יאכל א״כ מ״ש טריפות שלא
יאכל מספקוע״כ מדם לעיל דעיקר הטעם וכל שהבשר כשר
סימן הוא וכבר ניטל הגיד וכן ורך הטבח לנקר הכשר
ממחילה קורם שמוכרו הילכך כיי 1שמכריזין דוודאי כשר הוא
כל :הניר איט ניכר איני חושש לחכלו ומן הרין יש לסמוך על
זה אבל כל שיש לו חשש טריפוח אינו סומך מל מה שאינו רואה
גיר דמ״מ טרפה היא ואינו קונה מספק אבל כל שהוא יורע
שהיא כשרה אין צריך לחיש על גיר כל שאיני רואה אומי ומסתמא
ניקר המנח קורס שמכרו ושפיר מיימי הראב״ד ראי' וכ״ש בשולח
ירו הניכר שהיא מגוקרס רק לא נורע אם ניקר כראוי וסומכין
טל זה ואל*כ לעיל נמי נהי וכשרה היא אבל מ'מ כיון שאין
כישראל יווע לו אם הוא בקי בניקור צריך להראוח לבקי הניקור

וזה ברור:
מיהו עיקר ראייח הראב״ר דל יש לוחוח ושאני הך והכא כיון
וטבחי ישראל נינהו ידעינן -להו ובקיאין בניקור וכיון
וכשרה היא ואין ורך הטבח למטר הבשר טרם שמנקר אוחו
סומכין שהיא מנוקרת כל שאיני רואה הגיר אבל בהך והראב״ד
ובא אום ועלמא שאין אנו בקיאי! בו אם בקי בניקור שפיר יש
לומר רחיישיק לי׳ וצריך לשאול לבקי ואולי כוונח הראב״ו כיון
וסומכין על הך סברא רכל טבח ורכו לנקר הבשר קורם שמוכרו
וכל שאין רואי! ניד סומכין דניקר יפה כ״ש ברואין סי׳ ניקור
ממש דסומכין ומסתמא כל מנקר בשר ורוצה להכשירו מאיסור
גיד מסממא בקי הוא בניקור ובהכי ניחא שהביא הראב״ד דל
ראי׳ משחימה וקשה חינת בירך מנוקרת ודמי לשחיטה דרואין
ששחט אבל בהך דלעיל דקאמר חחוכה לא דחיישינן שיקח הישראל
הא התם אין כאן שוס סימן ניקור כמו שכתב הראב׳ד ז״ל
עצמו ובהא ודאי לא שייך רוב מצויין אצל ניקור כלל ואי משום
ובשחיטה נאמן אפי׳ נחתך הראש ואין ביה*ש ניכר ננדש
החיס׳ רפ״ק דגיטין הייט מכת בידו ללמתי לשחיס או להשכיר
לאחרים וזהו כשאומר בפי׳ שנשחט יפה נאמן מכח בידו אבל
כאן בהך דישראל שולח לנכרי חתוכה דאינו לפנינו כלל לומר
מנוקרת היא וגם אין שוס ׳סי׳ ניקור מכר בה היכי סיד לסמוך
על זה ולהנ׳ל ניחא דלעיל נמי איכא כפין רוב וכיון וכשרה היא
ומכרה בודאי מנוקרת היא וכ׳ש כשיש לפנינו ירך מנוקרת
מישראל דיש לסמוך על רוב מצויין אצל ניקור טכ״ש ושחיטה
וזה ברור :
אך מה שהביאו הרשב׳א והרץ בשם הראב״ד דל ראי׳ מתרומה
דאי אמר כל הרוצה לתרום יתרום לכ״ע חזקתו תרום ולא
""שינן לאינו־־־בקי צ״ע לפע׳ד והא נחלקו מנאי בשחיטה אי
אמרינן רוב מצויץ אצל שחיטה מומחין הן ואולם בתרומה לא
מצינו שנחלקו דאי אמר כל הרוצה לתרום שלא יהא חזקתו תרום
לחוש לשאיני נקי וע׳כ ושאני תרומה דזוסרין מילייהו משא־׳כ
ונפישי מילי ודקדוקיהן רבים מאוד הילכך שפיר יש לומר
דחיישינן לאינו בקי א״כ שפיר יש לומר דבניקור לכ״ע חיישינן
לאיט בקי דטירחא גדולה יש בדבר :
ועוד נראה לי שאין משחיטה ותרומה ראי׳ לניקור כלל ושאני
שחיטה דמי שאינו מומחה אינו מצוי אצל שחיטה כי בקל
יאכיל נבלות ודבר שאי .אפשר לתקן הוא הילכך דרך האדם
להרחיק משחיטה כל שאינו יודע בעצמי שהיא מומחה ונחנסה
לפני חכם וכמו  pתרומה אי לא יהא בקי ויפריש יכשיל חבירו
כי כל רואה שנתרמה תרומה יאכל הנשאר ושמא יאכל סכל אבל
ניקור אינו כן דאי לא ניקר יפה עדיין איט מקולקל ובקי אחר
יוכל לראות על הבשר מה שחסר זה בניקורו הילכו שפיר יש
לומר דאי הלך לו צריך להראות לבקי דוקח וכפי הנראה ידע
הראב״ד דל מחילוק זה משחימה דאל׳כ מה צורן לכ*כ הוכחות
וראיות כיון דסומכין בשחיטה דאיתחזק איסור ממש כ׳ש שיש
לסמוך בניקור וע’כ יידע שיש לחלק כנ״ל ולכך הביא מהך
יהכא חתונה צריך ליטול הגיד וכן מהך דחרימה אבל באמת אין
מכל זה ראי׳ ברורה נחו שבחרנו מיהו מהן משנה דלקמן
הנוטל גיד הנשה משמע כדברי הראב״ד דל כמו שאבאר שם

בגמרא

-g

אמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלא
(דצ׳ה ע״א)
כהוגן אנו נאסור כל המקולין .הנה
הרץ והרשב״א דל קשיא להו בהך עובדא וכן נהך דרכי עצמו
שאמר בשר הנמצא ניד גוי מותר דבמאי עסקינו אי באין
מכריזין הא אסור לקנות מן הנכרי נדאמרינן לעינ בפשיטות
דלא אחי למיזבן מיני׳ ואי במכריזין ועבר ולא הכריז א'כ בוודאי
יש לאסיר לקנות כיון שלא הכריז והוי לי׳ כמי במקום שאין
מכריזין ועוד היכי קורא אותו כשוטה כיון שבאה טרפה לידי
ולא הכריז ונדש שתרצו או קודם תקנה מיירי דהי׳ הדין מומר
ליקח ואסור למכור או במנריזין ולא הכריזו נדש ואני חמה
אי רב־ קודם מקנה חיירי היכי קאמר לעיל במאי עסקינן לוקחא

פרק שביעי

ק
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קודם תקנה וחתוכה אסור שמא יקח ישראל ושלימה מותר
דמקומו ניכר ואי דגכרי חמיך לה •הא ניכר תמיכתו:
אבל לדעתי פי׳ סוגי׳ זו בפשיטות ורש״י דל ג״כ נתמון לזה
[כמו שיטא ביאור דבריו במוך דברינו] והיא שיש לדקדק
בדברי רני שאמר מקולי! וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד נכרי
מותר מה זה דנקט מקונין הא הכל תלוי נמכריזין ואין מכריזין
דאי במנריזין ולא הכריזו בכל מקום מותר ואי באין מכריזין
הכל אסור ומה ענין מקולין דוקא דנקט יכן בהן עזבדא דשור
פטם מ״ש דנקטכל המקולין הוי לי׳ לומר נאסר כל בשר הנמצא

ביד נכרי :
לק נראה דהך מילוי! של חכריזין ואין מכריזין לא שייך רק
כשהמנחים ישרחל והס עצמן מוכרים הבשר ליחידים
לישראלים ולעכדס ואי אין מכריזין אסור לאכול שוס בשר הנמצא
ביד נכרי דשמא טרפה לקח והטבחים מוכרים הכשרות לישראלים
ולטט׳ס טריפות וא*כ יש לחוש כיון שאין מכריזין שמא טריפה
נפל ונמכר לנכרים ובמקום שמכריזין ולא הכריזו ממילא לא
הי׳ שום טריפה במקילין לק מומר ליקת מבשר יאמצא ניד
נכרים בכל מקום .אבל במקום שהטבחים ישראלים אבל הם
אינם מוכרי הבשר רק עכדם מקבלי! מהם הכשר הנשחט
והם מוכרים ליחידים במקולין ובמקום זה פשיסא דאין
טריפות לנכרי למכור במקולין דהא הכשרות נמכרים שם
ע׳י הנכרי והיאך ימכרו לשם טריפות לקלקל המקולין ולא יוכל
ישראל לחנות בשר במקולין כיק שנמצא שם טריפות לכך
ממילא אפילו במקום שאין מכריזין אק מוכרין הטריפות
לנכרים המוכרים במקולין רק כל טרפה שנפל ביד הטבחים אינן
מוכרים רק לנכרים יחידים הקונץ לצרכם לא למכור במקולין
ואז מותר ליקח במקולין בשר דוודאי אין שם טריפות אבל אסור
ליקח מנכרי בביתו או לאטלמן הבשר הנמצא בביתו דשמא טרפה
סכר לו הסגת ובמקום שמכרקין מזמר לאכול בכל מקום כיון
שלא הכריזו ואי הכריזו אסור לאטל מבשר הנמצא ביד נכרי
בביתו אבל לקנית מן המקולין בכל גווני מותר שאץ מוכרין
טרפה לסוחרים נכרים לחמר במקולין כיון דשם מוכרים הנכרים
בשר כשר לישראלים והיינו דקאמר רבי מקזלין וטבחי ישראל
בשר הנמצא שם מומר והיינו כיק שיש מקולין שהנכרים מזכרים
שם בשר כשר לישראל שוב לא חיישינן שמא יש טרסה במקולין
ולהא לא חיישינן נמי שהנכרי הביא מביתו למקולין ממה שקנה
מישראל לאכילה או שאירע לו נבלה בביתו להא לא חיישינן והך
עובדא דטנח דהכא מיירי ג*כ במקום שיש מקולי! נכריס המוכרים
בשר של טבחי ישראל להרויח ובהא פשיסא דלא חיישינן לטרפה
והיינו דקאמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן ופירש״י
שמכר מרפה לעכו-ם למכרה במקולין ווה טוראי אסור מל
גווני בין כמכריזין נין באין מכריזין מ'מ אין לאסור בשביל זה כל
המקולין דמ'מ אינך טבחים לא חכרי שום טרפה למקולין והוי
רובה דהימר ובשביל אחד שעשה שלא כהוגן אץ לחוש לכולם
לאסור כל המקולין וכן פירש״י בתר הכי בד״ה מותר ודל
ולשריפה ליכא נמיחוש דאי איתא דאיכא טריפה לא הוי מזבין לי׳
למוכרה במקולין הרי להדיא רעיקר מה שאנו דנין ובהך דרבי
רק על בשר הנמצא במקולין במקום שהנכרים מקבלין הבשר
למכור במקילין להרויח והחם אין
מן הטבחים ישראלים
הפרש בין מכריזין לאין מכריזין אבל בשר הנמצא ניד נכרי
בביחז שלקח לצרכו וודאי מליא1בין מכריזיןלאיןמכריויןכדלעילידב:
ובהבי ניחא לי מה שיש לדקדק דבלישנא קמא פי׳ בד״ה אנו
נאסור בתמי׳ מלוקח בשר היום מן הטכו״ם במקילץ
ובלע פי׳ ודל אנו נאסור היום את המקילי! שבעיר ולוקח
נשר מן העכדס אך היום מותרין הואיל ולח הכריזו עכ׳ל
וברור דבל׳ק הזי ס״ל דבאמח הי׳ טרפה והכריז אז במקום
שאין מכריזין ואין היתר ליקח רק במקולין דשם אין מוכרין
טריפות שאין הטבחים מוכרים הטריפות למכור במקולין רק
לנכרים יחידים לצרכם וס״ד לפי שזה עשה שלא נהוג) ומנר
למכור במקולין נל המקולין אסורין קמש״ל דלא .אבל ליקח
כשר מנכרי בביתו חון למקולין וודאי אסור כיון דמיירי באין
מכריזין או כמכריזין והכריזו אבל בל׳ב קאמר דלצעורא פניד והייט
שלא הי׳ טרפה כלל דמיירי במקום שחכריזין ולא הכריזו א״כ
ממילא הכל מותר בין ליקח במקולין בין בביתם :
והשתא ניחא נמי מה שיש לתמוה דפרין בל׳ב טעמא דאיכוון
לצעורא לחברי׳ הא לאייה אסור והא תניא רבי אומר
וכו׳ והדבר תמוה דלמה לי׳ למיפרך מהך דרבי תיפוק לי׳
דמהך דהכא קשיא דאי נדל נשר הנמצא ניד נכרי אסור מה
בנך דנחכוון לצעורא אפי׳ לא הי׳ אומר הטבח לחבירו כלל סי׳
בדין לאסור ומה מועיל מאמר הטבח להתיר מה שאפי׳ בל•
מאמרו כלל הי־ אסור [ועמיש בתום׳ בד״ה טעמא] ולהנ׳ל
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נחכ״1

תפארת יעקב ־ חולין ג גזונדהייט ,יעקב בן יצחק עמוד מס 125הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

^פי' משים" ישיייי

רלב

נימוקי יוסף

משום דילמא אתי ישראל למובן או למיכל מיניה .דלעולם מימר אמר הישראל

דילמא טרפה או נבלה היא .ובזה עמד מנהגנו שהכל מוכרין נבלות או טרפות לגוי
או נותנין ואין חוששין .)62אלא טעמא משום דקא גניב לדעתיה דגוי ,כסבור

שישראל זה אוהבו מאד ,שתיקנה וטרח בה ליטול הגיד עד שנראית לעצמו ואחר כך

נתנה לו .והוא לא נטלה או לא נתנה לו אלא מפני שאינה ראויה לו .ונמצא מחזיק לו
טובה חנם וגונב לו דעתו; ____________ _______________________ —-------- — -

אל יסרהב .לא יפצר בו ,הואיל ויודע שלא יעשה .משום דגונב דעהו חנם.
דסבור מן הלב הוא מסרהב לו כן :אל יפתח .כל חביותיהם [היו] מגופות .וכשבא

אדם חשוב אצלו פותח לו חבית להשקותו יין חזק שעכשו הוא פותחה .ואם מכר
חבית לחנוני שלמה ועדיין היא אצלו לא יפתחנה לאורח הבא אצלו ,מפני שגונב לו
לבו להחזיק לו טובה חנם .כסבור הפסד גדול נפסד ,שהרי תשאר חבית זו חסרה

ויתקלקל יינה .וזה ימסרנה מיד לחנוני שימכרנה לו :אלא אם בן הודיעו.
מכרתיה לחנוני ואיני נפסד :מפך ריקן .ואמר לו "סוך שמן" .מפני שיודע בו

שאינו סך .וגונב דעתו ,כסבור שיש בו שמן :כבודו .של אורח להודיע לבריות

שחביב עליו ,מותר :המתקשקשין .חסרין .לפי שזה סבור שהם מלאים:
שמתעהו .גונב דעתו ,שחושב שהוא מלא ומחזיק לו חנות :חבר עיר .חבורת עיר.
שיש שם רבים .וזה מכוין להחשיב האבל בעיניהם ,שיאמרו כמה הוא חשוב שזה
מכבדו כל כך :מותר .דגדול כבוד הבריות :סנדל .של עור :של מתה .בהמה

שמתה מאיליה אין עורה חזק כשל חית שחוטה :הסבנה .שמא מנשיכת נחש מתה,
והארס נבלע בעור :ושמן צף .כסבור שהכל שמן ,ומזמין עליו אורחים ,כבטוח

שיש לו שמן הרבה לצורכם :וחנק את עצמו .שלא היה לו מה להאכילם ובוש
מהם :שעזק ,סגר .כמו )63ויעזקהו_________ ______________________________:
[צב ].שנתעלם .שהיה שעה אהת שלא ראהו .ואפילו מונח על שלחנו ומצאו
באותו מקום שהניחה אסורה .דחיישינן שמא עורבים החליפוה בנבלה שהיה

בפיהם :מקולין .בית המטבחיים :מותר .אע״פ שנתעלם מן העין :נמצא שאני.
שהיה בחזקת המשתמר וליכא למיחש למידי .דמיירי במקום שאין דרכן לשחוט

אלא לקנות מטבחי ישראל .ומיירי נמי דליכא למיחש לטרפה [דהיינו] במקום
שמכריזין כשיש טרפה ולא אכריזו דודאי כשרה היא .אבל בשר המונח איכא
למיחש שמא מעיר אחרת מביאים העורבים ,כי כן דרכם :)64ספקו אסור .דנפקא

לן מקראי בפרק בתרא דיומא )65ובפרק קמא דכחובות )66דכל קבוע כמחצה על
מחצה דמי .וזה מן הקבוע לקח :ובנמצא .שפירש ממקומו :הלך אחר הרוב .דכל
דפריש מרובא פריש:
נצה ]:חיכי אכיל .הואיל ובהעלמה אסר לה :דלא איעלם .בשעתיה

משנשחטה לפניו :אתלת .באלכסון מרובע כזה

אימא עיי״ש.

 )63ישעיה ה.

1X1

 )64לשון הר״י מלוניל.

 ,כל חתיכה שלש קרנות.

 )65יומא פד:
?//׳

 )66כתובות טו.

חולין צה.

רלג

ומשום סימן שלא יגנבו ממנה אנשי ביתו .והגאונים )67ז״ל פסקו דהלכה כרב.
וראיה ,דלקמן בעו סימנא או טביעות עינא .ועוד ראיות אחרות .ואע״ג דאמרינן
הכא ורב היכי אכיל בשרא ,ולא אמרינן היכי אכלינן ,דמשמע דלא קיימא לן כותיה.

לא קשיא ,דאית לן כותיה בפרק אלו טרפות )68גבי סימנין [דאמרינן] ולרב פפא
קשיא מתניתין .ובמסכת שבת )69נמי טרק במה אשה יוצאה [אמרינן] ולרב מאי
שנא הני .והוה ליה למימר ולמתניתין מאי שנא הני :ורש״י )70ורבעו זרחיה הלוי

ז״ל פסקו כלוי שהתיר .ויש להם ראיות מפרק אלו מציאות ,)71דרבי חנינא אשכח
גדי שחוט ורבי אסי אשכר! פרגיות שחוטות והתירו להם .ובהנהו דלקמן דבעינן

סימנא או טביעות עינא כתב הרב בעל התרומות )72ז״ל ,שהוא לפי שנאבדו ,ובא
ולא מצאם במקומם ,ובעיר שרוב טבחים גוים .וכן בתוספות )73בשם רבעו שמואל

ז״ל ,דהיכא דמצא הבשר במקום שהניחו לא חיישינן שמא עורב החליפו והניחו
באותו מקום עצמו .אבל היכא דנטלו העורב והחזירו חיישינן שמא החליפו .אבל
הרב ב״ה )72ז״ל כתב שאם מצא הבשר במקום אחר יש לחוש שהחליפה עורב ,עד

שיכירנה בסימן או בטביעות עינא :וכתב הרשב״א )74ז״ל ,דאם הניחה בשוק בין
הגוים וברוב טבחי גוים אסורה ,אם אין לו בה סימן או טביעות עינא .אבל ברוב

טבחי ישראל ,אפילו הניחה בין הגוים ובא ומצאה במקום שהניחה לא חיישינן

לעורב כלל:
איתבד ליה .נאבדה ממנו :ברבשא .טבחיי״א בלעז :ביני דני .בין החביות

או גיגיות שנותנין בהן יין :דהא מהדרינן אבדתא .לכל אדם בסימנין .ולא
בטביעות עינא ,אלא לצורבא מרבנן ,התם פרק אלו מציאות ,)75משום דדייק טפי
משאר אינשי[ :)76צו ].טביעות עינא עדיף .ומאבדה דלא מהדרינן אלא בסימנין

לא קשיא ,דהתם משום חמוד ממון חיישינן דילמא משקר .דאמר מר )77גזל ועריות

נפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם .ולצורבא מרבנן משום שהוא חסיד ולא ידעינן
דמשקר סמכינן עליה בטביעות עינא .והכא גבי איסורא ,אע״ג דלא חיישינן ליה

דמשקר ,מכל מקום צריך לדקדק שלא יטעה .דפעמים סבור שמכיר ואינו מכיר.
ומשום הכי כתב כאן רבעו חננאל ז״ל ,והני מילי בתלמיד חכם שאינו משקר:)78
בטביעות עינא דקלא .שנתן דעתו להכירה בקול .וכתב הרשב״א"? )78ל בשם

הרמצ״ן )79ז״ל ,דמדקאמר היאך טומא מותר וכר ,שמע מינה דסמכינן אכולהו
אינשי באיסורין .וכן בעדויות )80לומר שזו היא גלימתו של פלוני או כליו של פלוני:

תדע .דטביעות עינא עדיפא :פלניא ובו׳ פלוני הרג את הנפש ואין אנו מכירין
אותו אלא סימנין כך וכך יש בגופו ובכליו של הורג:
מתניתין .עזיטול את בולו .מחטט אחריו .וסתם משנה זו רבי מאיר ,דאמר

 )67כ״כ בשמם הרשב״א ד״ה פסק )68 .לעיל מד )69 .שבת סד )70 :רש״י צה :ד״ה רב
 )72ספר התרומה סי׳ מז )73 .תוס׳ הרא״ש ד״ה אתו )74 .רשב״א
 )71ב״מ כד.
הונא.
טור תקלט )75 .ב״מ בג )76 .כ״ב הרשב״א ד״ה תדע )77 .מכות כג )78 :כ״כ הרשב״א
 )80וכ״ג ברשב״א וברמב״ן מהדורת רש״ז
 )79רמב״ן ד״ה ומדאמרי׳.
ד״ה השתא עיי״ש.

קם

חידושי הרא״ה למסכת חולין

אין הטבחים נאמנים על גיד הגשה דברי ר׳ מאיר .פי /לפי שמקילין בנטילתו
ואין מחטטין אהריו .ר׳ יהודה  88אומר נאמנין עליו ועל החלב .פי /משום דסבר

ליה דלא בעי חטיטה ,כדפרישנא במתני /אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן
חזרו לומר אין נאמנין ,אמר ר׳ יצחק  84ובזמן הזה נאמנין .אכשור דרי .כלומר,
הוכשרו הדורות שהיו עתה הגונין יותר ,לא ,אלא מעיקרא דסברוה כר׳ יהודה
דאמר יקיים בו מצות נטילה .פי /והיו מקילין בנטילה ,הדור סברוה כר׳ מאיר.
פי׳ ,דבעיחטיטה .כמה דהוו דכירי דר׳ יהודה לא מהמני .פירוש ,כמה שהיו זכורים
אותו פסק שהיו פוסקים כר׳ יהודה היו מחזיקים בשמועתם להקל והוו מקילים
בנטילתו ולהכי לא מהמני ,השתא דאנשויה לדר׳ יהודה מהמני .פירוש ,עכשו
ששכחו אותו פסק שהיו פוסקין כר׳ יהודה ואינן זכורין אלא דברי ח מאיר
נאמנין ,שמדקדקין כראוי בנטילתו.

מתני /שולח אדם לנכרי ירד שגיד הנשה 81לתוכה מפני שמקומה ניכר .פי/
ואין לחוש שמא הנכרי יחזור וימכרנה לישראל ויאכל אותה עם גידה ,שהרי

ניכר הוא גיד תנשה ,וניכר הוא שלא ניטל ממנה עדאין .ודוקא ירך כשהיא
שלמה שעכשו ניכר יפה שלא ניטל ממנה גידה ,אבל לא חתוכה שעכשו אינו

ניכר ,ויש לחוש שמא הנכרי יחזור וימכרנה לישראל אחר ואותו ישראל כסבור
שניטל ממנה גידה כשרואה אותה חתוכה במקום גיד הנשה ונמצא אוכל איסור,
ואע״ס שמן הדין לא היה לו לסמוך בכך ,88כלו׳ בשביל שרואה אותה חתוכה

לסמוך בכך שניטל ממנה גידה .חששו שמא טועה בכך .דהא מפרשי׳ עלה היאך

הוא יכול ליקח אותה מן הגוי בחזקת כשירה.
הנוטל* 8גיד חנשח צריך ליטול את כולו .פי /לחטט אחריו .ר׳ יהודה אומר
כדי לקיים בו מצות נטילה .פי /אין צריך חטיטה אלא די לו במה שנראה
-על הבשר.
שלמד .אין חתוכה לא .פי /ארישא דמתני׳ מהדרי ,ועלה דקינן מדקתני טעמא

מפני שמקומו ניכר מכלל דדוקא בשלמה שמקומו ניכר ,אבל בחתוכה שאין

מקומו ניכר לא ,88גזרינן שמא יקח ישראל אחר ממנה וכסבור שניטל ממנה
הספר ,וז״ל ובקבלת חברות בפני ג׳ סגיא ליה וחוזר לחברותו דלא גרע מחבר ונעשה
גבאי ופירש שמקבלין אותו והרי הוא ככל אדם ,וכיון שהוא ככל אדם אם בא לקבל
 83לפנינו ,וחכמים
דברי חברות בפני ג׳ חברים מקבלין אותו וסומכין עליו ,וכו׳.

 85לפנינו ,בתוכה ,וב״ה בכ״י ב׳.
 84לפנינו ,אמר רב נחמן בזמן.
אומרים,
 86כתב הר״ן בשם הראב״ד ושכן דעת הרשב״א דדוקא שלוקחה מו הנכרי ,אבל הלוקח
חתוכה מישראל אינו חושש שמא לא ניטל הגיד דאמרינן רוב מצויין אצל המצות
 88בבד״ה בית ד׳ שער ב׳ דף כת חולק
 87משנה לקמן צו ,א.
מומתין הן.
על התוה״ב שכתב שחיתוך של ישראל בגיד הוי סימן .וסובר רבנו שאינו סימן ,ולא
אמרו בגמ׳ שחיתוך דעכו״ם מידע ידיע אלא שהוא חשש רחוק אבל סימן לא הוי,
דאל״כ למה צריך הגמ׳ למימר שמא יחננה בפני ישראל הרי הוא יכול לראות את

מ׳ 7ף)<־,
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פרק שביעי צד,

א

קפא

גיד הנשר .,והשתא מפרש היאך יסמוך ישראל זה לאכול מה שברשותו של גיי
בחזקת כשר .ופריש גזירה שמא יתבגר .לו ,כלומר ישראל לנכרי זה בפני ישראל
וידע בה ישראל זה שהיא כשרה,8׳ .הילכך אם שלימה היא הרי מקומו ניכר
וידוע שלא ניטל ממנה גיד הנשה .ואם חתוכה היא כיון שבפני ישראל נתנה.
פי /ויודע בה ישראל זה בודאי שהיא כשרה ,חיישינן שמא יתן ממנת הגוי
לאותו ישראל .פי /וטועה בה כשרואה אותה חתוכה כסבור שניטל ממנה גיד
הנשך ,ונמצא ישראל אוכל גיד הנשה< ואיבעית אימא  90חתוכה לא ,משום דגניב
דעתיה דגוי ,81דסבירא ליה דלכבודו נחנה לו .פי /היינו גניבת הדעת דגוי
שסבור שמה שמתקן הישראל לעצמו שלח לו ,ומשביח הגוי בדעתו דבר זה
לומר ,דבר חשוב הוא שהרי לצרכו תקנו וחזר ונמלך לכבודי ליתנה לי ,והוא
לא נתנה לו אלא מפני שאינה ראויה לו ,כלומר בגידה נותבה לו עם הכל,
ונמצא גונב דעתו של גוי .88דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳

דעתו של גוי.
[צד ,ע״א] תניא היה ר׳ מאיר אומר לא יפרב ארס כחברו שיפעוד אצלו ויודע
שאינו פוער .ואל ירבה בתקרובת ויודע שאינו מקבל .ואל יפתח חביות מכורות
לחנוני אלא אם כן הודיעו .פי /דרבן היה לתת יין בחביות ואין פותחין מהן אלא
אותן ששותין שלא תעמוד האחרת פתוחה וחסרה ולא יתקלקל היין ,ולפעמים
כשאדם נכבד בא אצלו פותחין לו לכבודו כדי לבדוק ה^וליתן לו מן המשובח

ואין חוששין להפסד .ואם מכר החביות לחנוני אין בפתיחתן הפסד של כלום
כיון שהן עומדות למכור ,ואם נכנם שום אדם אצלו והוא יש לו חביות מכורות
לחנוני ומראה לזה שהוא פותחן לכבודו נמצא מטעהו שזה סבור שפותח לכבודו
ומפסיד אותן בשבילו ואין בכך הפסד כלום כיון שכבר הם מכורות להבובי .ואל

יאמר לו סוך שמן מפד ריקן .פי /דרכן היה בסיכה ,ואל יביא לו הפך ויסרב
בו לסוך והפך ריקם ,וזה אינו מתכוין אלא לגנוב דעתו שיחזיק לו טובת חגם
ולא יקבל לו ממנו .ואם בשביל כבודו מותר .פי /אם מתכוין בדברים אלו
לכבדו בעיני האחרים ולהחזיקו באדם חשוב מותר .עוד אמרו בגמרא שלא נאסר
 89חולק בפירושו על התור",ב בית ב׳ שער
החיתוך ולסמוך על זה .עי׳ בריטב״א.
ה׳ דף סא ,ב .וכתב שם עוד בבד״ה א״נ אפשר דכיון דרואה אותה ישראל ב ד ישראל
הכירו כשהיא חתוכה סבור ודאי כשרה היא ולפיכך תקנה ויחזור ויקחנה ,והא דמקשה
בגם׳ שלמה נמי לא לישדר דחתיך ליה ,אין מכונה שיחת־ך כדי להכשילו ,אלא להשביח
 90בבד״ה בית ב׳ שער ה׳ דף סב ,א .חולק על התיה״ב וסובר רבנו דלשון
מקחו.
 92כתב הר-טב״א בשם
 91עי׳ בבד״ה שם,
אב״א אינו סתירה ללישנא קמא.
בעלי תוס׳ דהוי דאורייתא מדכתיב (ויקרא יט ,יא) לא תגנובו ולא תכחשו וכו׳ .הב״ת
ה1״מ סי׳ רכ״ח כתב שאיסור גנ״ד אינו אלא מדרבנן .כתב בבד״ה בית ד׳ שער א׳ דף
יט ,א .את״ל דאסור לבשל איסורן לכתתלד ,דאורייתא ,וכן ברין שלא יהא ניותד דבר
תורה לבטל לכתחלה חתכת נבלה בשתי חתכות היתר מין במינו ,ואגן בכל דוכתא
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דבר זה אלא כשזה מראה לו שהוא עושה כן לכבודו אבל אם הוא אינו מתכוין

כלל להטעותו כגון שפתח חביותיו והלה סבור שבשבילו פתחן והוא לא פתחן
בשבילו כלל שאפי׳ לא נכנס זה אצלו היה פותחן אין לו להודיעו כר לא אמרו

אלא שלא יהא מטעהו אבל אם הוא מוטעה מעצמו אץ נזקק לו.
תנו רכנן לא ימכור אדם לחברו סנדל של מתח ככלל חיה .פי /סנדל עור בהמה
שמתה מאיליה ויאמר לו שהעור היה מבהמה שהיתר׳ חיה ונשתטה .מפני שני

דברים ,אחד מפני שמתעהו .פי /שאין; עור .המתה מאיליה חזק כשל חייה
ונשחטה•'.ואחד מפני הסכנה .פי /שמא על ידי ארם נחש שנשכה מתה ועדין
יזיק למי שנועל עורה.
ואל ישלח אדם לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה ,שלא יטעהו וסבור שהכל
שמן .ומעשה באחד ששלח לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה והלך וזמן

עליה אורחים .פי /שהיה בדעתו לעשות לו סעודות שצריכות שמן הרבה ,ונכנס
ומצאה של יין וחנק את עצמו.

ואין האורחים רשאי ו ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אלא אם
כן נטלו רשות של בעל הבית .ומעשה באחד שזמן אורחים בשני בצרות ולא היה
לו ליתן לפניהם אלא כשלש ביצים בלבד ,בא בנו של בעל הבית ועמד לפניהם,
נטל אחד חלקו ונתן לו וכן שני וכן שלישי ,בא אביו ומצאו שתופס אחד בפיו
ושתים בשתי ידיו נטלו וחבטו על גבי קרקע עד שמת ,כיון שראתה אמו כך
עלתה לגג ונפלה ומתה ,אף הוא עלה לגג ונפל ומת .אמר ר׳ אליעזר בן יעקב

על דבר זה נהרגו שלש נפשות מישראל.63

_____

[צה ,ע״א] אמר רב כשר כיון שנתעלם מן העין אפול .פי /דחיישי׳ לעורב או
שרץ שנטלה לזו שהיא כשרה והחזיר אחרת אסורה .פי /ולוי פליג עלה בגמ׳

ו*-

ושארי .מיתיבי מקולין .פי /בית המטבחים .וטבחי ישראל ,בשר הנמצא ביד
גוי מותר .פי /ואע״ג דנתעלם מן העין מותר ,דאזלינן בתר רובה ורובה הית*רא
דהא מקולין וטבחי ישראל נינהו ,וקשיא לרב .ומתרצי׳ נמצא שאני .פי /כשנמצא
ביד גוי ליתה להאי חששא למימרא דמעלמא אתאי אלא דמהכא שקל ורובא

היתירא .אבל לעורב ושרץ אפי׳ במקולין וטבחי ישראל חוששין דהא מכולי עלמא

שקלי .תא שמע תשע חנויות כולן )מוכרת בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה
( 93לדף צה ,א) בבד״ה בית
קיי״ל דקדרה שאינה בת יומא מותרת דבר תורה.
ד׳ שער ב׳ דף ל ,ב מפרש את לישנא קמא דרבי בשביל שוטה זה שמכר וכו /דכיון
דעיקר הדין במקום שמכריזין מותר ליקה מנכרי היכי שלא הכריזו ה״ה אם לא הכריזו
ולמחר בא אהד ואומר שאתמול מכר למקולין של עכו״ם טרפה אין אוסרין את הבשר
שלקחו מהן אתמול כיון שלא הכריזו מעמידין הדין על עיקרו דאזלינן בתר רוב.

וללישגא אחריגא סבר כיון דיום זה הוא טרפה ודאי איתחזק איסורא וראוי היה להכריז
דינן כאלו הכריזו והדרינן לתקנתן ובשר הנמצא ביד נכרי אסור .עי׳ בריטב״א.

’

חידושי הרא״ח  -חולין אהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה עמוד מס  201מודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

עד

חידושי

גיד הגשה פרק שביעי

ע״ב איבעי׳ להו ר׳ יהודה מפשט פשיטא
ליה וכר או דילמא ספוקי
מספקא ליה ואסיקנא דמפשיט פשיטא ליה.
אע״ג דשקלינן וטרינן בה טובא לפרושי מילתי׳
דר' יהודה לא קי״ל כוותיה אלא כרבנן דקאמרי
דנוהג בשתיהן:
דף צא ע׳״א וטבוח טבח פרע להם בית
השחיטה בפניהם .לא
שחיטה ממש קאמרינן דהא בני נח לא נצטוו
על השחיטה וליכא למימר שאע״פ שלא נצטוו
קיימו מדעתב! כדאמרינן קיים אברהם עירובי
תבשילין וכדברי רש״י ז״ל דא״כ מאי האי
דאמרינן והכן 'טול גיד הנשר ,בפניהם כמ״ד
גיד הגשה נאסר לבני נח דילמא לא נאסר אלא
שהם היו נוהגין בו איסור מדעתם כשם שהיו
מקיימין מצות שחיטה אלא ודאי כי אמרינן פרע
להם בית השחיטה נחירה קאמרי דנהירתן זו
היא שחיטתן ופריעה להראות שיצתד .מידי
אבר מן החי שנאסר להם:
הושעיא
דף צב ע״ב וא״ר אלעזר א״ר
מחלוקת בבן תשעה חי
וכו׳ וא״ת למה ליה לאתויי הא דר׳ הושעיא
הא בהדיא תנינא בברייתא דבחלבו פליגי .י״ל
דאי לאו דר״א א״ר הושעיא ה״א דחלבו דקתגי
בברייתא היינו שמנו של גיד אבל חלבו דשליל
דכ״ע שרי אבל השתא דא״ר אלעזר א״ר
הושעיא דבכולה מילתא הלכו לשיטתן דמדקאמר
סתמא הכי משמע ע״כ פלוגתייהו בחלבו דשליל
דאי בשמנו של גיד דלאו שליל מאי לשיטתן
שייך ביה אלא ודאי חלבו דשליל ומ״ה קשיא
לשמואל!
מאן שמעת ליה דאית ליה חטיטה ר׳ מאיר.
מיהא משמע דלר׳ יהודה לית ליה הטיטה
כלל אפילו מדרבנן דאי אית ליה היכי אמרינן
מאן שמעת ליה דאית ליה הטיטה ר״מ הא
אפילו ר׳ יהודה מודה בה והיינו דמסקינן
לקמן ג) בעובד׳ דבר פיולי דשקל דאורייתא
לר׳ מאיר מכלל דמאי דשייר מדרבנן לר׳ מאיר
אבל לר׳ יהודה אפילו מדרבנן נמי לא אסיר
ג) צו ע״א.
ד) פרק ז׳ הלכה נא.

אלמא לר׳ יהודה לית ליה הטיטה כלל אפילו
מדרבנן ומ״ה אמרינן הכא מאן שמעת ליה
—
 דאית ליה הטיט' ר׳י מאיר!
דף צג ע״א חוטין שביד אסורין .אמר ליה
רב ספרא משד .מי קאמר
רחמנא לא תיכול בשרא .דקס״ד דאסורין
אגופן של חוטין קאמר ומ״ה מתמה מי קאמרי
רחמנא תיכול דמא כלומר דאסורין לאו אגופן
של חוטין קאי אלא משום דם שבתוכו הוא
הילכך חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה שפיר
דמי כיון שהדם יוצא אע״פ שהחוטין נשארין!
טחול אטחול לא קשיא הא כנגד הדד הא
שלא כנגד הדד .פי׳ דד היינו סומכיה.
דטחול ושלא כנגד הדד קולשיה ונגד הדד
דאורייתא מפני חלב הקרב שהוא שוכב עליו
ושלא כנגד הדד דהיינו קולשיה דרבנן!
וכוליא אכוליא לא קשיא הא בעילאה הא
בתתאה .כלומר עילאה חייבין עליו
מפני חלב הכליות תתאר ,אסור ואין חייבין
עליו!
ע״כ והלכתא להלקותו בכזית להעבירו
' בכשעורה .האי ־ דאיצטריך
למיפסק הלכתא משום דלכאור׳ משמע דר׳
יהודה ורבנן פליגי מ״ר .פסיק הלכתא לאשמועינן
דשנויא דרב כפא שנויא הילכו קי״ל דכשעורה.
במקום אחד מעבירין אותו .כזית אפילו בשנים
ושלשה מקומות מלקין אותו וכן כתב הרמב״ם
ז״ל בפ׳׳ו  nמהלכות מאכלות אסורות;
דף צד ע״א אלא במקום שמכריזין שלמה
אמאי משדר ליה .פי׳
אלא במקום שמכריזין ולא הכריזו ולא חש
לפרושי משום דאי מכריזין והכריזו הוי ליה
כמקו׳ שאין מכריזין ואיב׳ למיפרך חתוכה
גמי לשדר ליה .אלא ודאי כי קאמר במקיים
שמכריזין מסתמא משמע מכריזין ולא הכריזו־
■שהדין שם 'שמותר ליקח ואסור למכור וכיון
שכן שלמת אמאי משדר ליה מחתך לה ומזבין
לה לישראל .וא״ת וכיון דס״ל השתא דחתוכי־
דכותי לא ידיע מאי קשיא ליה בשלמה אדרבה
הוד .ליה למיפרך חתוכה נמי לישדר ליה דהא
לא אתי ישראל למיזבן מיניה דחייש דילמא
חתוכה דכותי היא .י״ל אה״ג אלא לטעמיה.

חידושי

גיד הנשר ,פרק שביעי

פריך ליה לדידך דאמרת בחתונה אסור דאתי
ישראל למטעי ולמסמך עליה אע״ג דמדינא
אסיר שלמה" נמי אמאי משדר לד ,מחתך לד,
ומזבין לד ,לישראל וישראל טעי ביה .ומפרקינן
דליכא למטעי בד,כי דחתוכד ,דכותי מידע יריע
אבל בחתונה דישראל איכא למיטעי ומשום הבי
חתוכה לא .ואע״ג דמדינא לא מצי למיסמך
בהכי שאפילו נאמר בשולח ירך לחבירו חתוכה
שאין צריך חבירו להראותה לבקי אם נטל גידר,
דחזקה דד,שולח ניקרה וכמו שנכתוב בסמוך
בס״ד בשם הראב״ד ז״ל היינו בשולח לישראל
אבל' זה ששלחה לנכרי' אין זו ראיה שניטל
הגיד דשמא מתחלה היה חותכה לצורך עצמו
ואח״כ נמלך עליה למוכרה לכותי ולא חשש
ליטול גידה אלא ד",ק דלא ישלחנה חתוכה
דילמא יטעה וסבר דכיון דחתוכה היא הגיד
ניטל לגמרי 5
איב״א במקום שאין מכריזין גזירה שמא
יתננה לו בפגי ישראל .כלומר אע״ג
דבמקום שאין מכריזין לא אתי ישראל למזבן
מיניה וליכא למימר דאתי למטעי ולמסמך
אחתוכה דישראל 'אפילו נימא דלהאי אי בעית
אימא נמי ס״ל דחתוב׳ דכותי׳מידע ידיע דכי
אתי' למטעי ולמסמך בהכי ד",מ היכא דליכא
למיחיש לטרפד ,כגון מקום שמכריזין ולא
הכריזו אבל היכא דאיכא למיחש לטרפה כגון
מקום שאין מכריזין לא אתי למטעי ולמסמך
בחתוכה דישראל שהרי יש לחוש שמא מתחלה
היה מנקר ישראל שהיה סבור שהיא כשרה
ואח״ב נודע לו שהיא טרפה ונתנה או מכרה
לכותי הילכך לא אתי למזבן מיניה אלא דאיכא
למיחש שמא יתננה לו בפני ישראל דבכה״ג
אתי למזבן מיניה .וא״ת ובכה״ג נמי היכי אתי
למזבן מיניה ואיזו ראיה יש לו שתהא כשרה
מפגי שנתנה לו זד ,ישראל בפניו והא מקום
שאין מכריזין הוא שמותר למכור ואסור ליקח.
י״ל דכי מותר למכור היינו במפרש שהיא
טרפה אבל בסתם לא דמימר אמר האי ישראל
כיון שמכרה לו בסתם כשרה היא דאי לא
נמצא מטעה,ו ומתנה נמי י מתבייש הוא ממנו
דאי לאו דעביד ליה נייח גפשיה לא הוי יהיב
ליה מתנה ד,ילכד ודאי כיון שנתנה לו בסתם

התן

עה

כשרה היא וכיון דחזיא ליד ,חתוכה כהתוכד,
דישראל סבור שנטל גידא ואתי למיכלד ,בגידה.
וא״ת ואי במקום שאין מכריזין אין מותר
למכור אלא במפרש הא זילא לד,ו מילתא והא
כתבינן לעיל דכשלא נהגו להכריז היינו משום
הששא דאי הוד ,מתידע לד,ו דטרפות נינהו
זילי לד,ו ולא זבני .י״ל ה״מ כשמכריזין
בפרהסיא דאיכא להו זילותא במילתא אבל
־ כשמודיעים אותם בצנעא לא ז
[ע״ב] רב אשי אמר כולה במקום שאין
מכריזין ומציעתא היינו טעמא
גזירה שמא ימכרנה לו בפני ישראל .פי׳ רש״י
ז״ל דכי קתני אין מוכרין נבלות וטרפות
לכותי מפני שמא יחזור וימכרנה לישראל
בסתם הוא ואסור למוכרה להם אפילו שלא
בפני• ישראל לפי שפעמים שיראהו ישראל
ויחשוב שכיון שמכרה סתם דכשרה היא דאי
טרפה הות אודועי הוד ,מודיע ליה כדי שלא
יתפוס עליו כגנב .וכי קתגי גבי גיד דאפילו
בחתונה אין צריך• ליטול הימנה גיד הנשר,
דלא אתי ישראל למזבן מיניה ולא חיישינן
שמא יתנגד ,לו בפני ישראל .כתב רש״י ז״ל
דקסבר האי תנא דלא גזרינן' שמא ימכרנד,
לישראל אלא במכירה שהוא לעין כל אבל
בשולח לא וכמו שכתוב בפירושיו:
[דף צד ,ע״א] והא דרב לאו בפירוש איתמר
אלא מכללא איתמר .אע״ג
דאמרינן דמכללא איתמר ודחינן נמי לכללא
ואמרינן דפרוותא דכותים הוד ,דאיסורא שכיחי
טפי הכי קאמרינן שמה שהרגילו בתחלה לומר
דרב אמרה מכללא איתמר ואי מד,א לא איריא
אבל ודאי קושטא דמילתא הוא דרב אמרה
כדמוכח בהדיא ההוא עובדא דרב חנן בר רבא
חתניה .ועוד דרב אמר בהדיא מותרין משום
נבלה מכלל דבאכילה אסורין והיינו דמקשינן
ורב היכי אכל בשרא:
דף צד ,ע״ב והאמר רב כל נחש שאיט
כאליעזר עבד אברהם
:
וביונתן בן שאול אינו נחש .כתב הרמב״ם ז״ל
בפרק א׳ מהלכות ע״א וכן המשים לעצמו
סימגין אם יארע לו כך וכך אעשה דבר פלוני
ואם לא יארע לי לא אעשה כגון אליעזר עבד

השן משפט דכה הלכות אונאה ומקח טעות

טאירת קינים

דלו

מאירת עינים

סעיף ו\י 1אס יש מוט גמקחו כר .פירוש ,אע״ס שאין בו ! המכורות ,והכי מסחנר ,דמסחמא אין החנוני קונה יין אא״כ טועמו
! <£ונאמ ממון מ״מ היה לו להודיעו ,והוא דומה לגניבת דעת דאשור תחילה :סעיף ז' י! והוא ריקן .פירוש ,והוא יודע נו שלא ישוך,

אע״ם שאין בו השרון ממון in :לא יסרהב .פירוש ,לא יפציר בו,
ומדכתב לשון זה ,וגם אחר זה כתב ולא ירבה לו בתקרובת ,דקדקמי
בפרישה !דרישה סעיף י׳] דדוקא בכה״ג
להפציר בו ולהרבות שלא בנהוג הוא

דאשור! ,ס־אבל לדבר לו פעם אחת ושתים
בוא אכול עמי ,מומר ,ט אדרבה אם

לא

ידבר

עמו

כן

יתבזה

חבירו.,

דהרואים שנכנס ויוצא ואינו מכבדו
לומר לו בוא ואכול עמי ,יאמרו שהוא

מפני

ין הערות
הרמי״ג

שפלותו,

מ אין

הכל יודעין

שנמנע לומר כן מפר שיודע שאינו
סועד* ,וק״ל :פ! ולא יפתה הגיות
הפתוחות לחנוני בו׳ .לשק הגמרא

!חולין צ״ד ע״א] הוא המכורות לחנוני,
פירש רש״י !ד״ה ולא] ,כל מניותיהן
מגופוח היו ,ובשבא אדם משוב אצלו

פותת אומו להשקותו יין מזק ,ואם

מכר חבית שלימה לחנוני והיא עדיין
אצלו ,לא יפמחנה לאורח הבא מפני
שגונב] דעתו להחזיק לו טובה מנם,
דקסבר זה הפשד גדול נפסד על ידו
שהרי מטח זו משאר מסירה ינסמקלקל
יינו ,וזה ימסרנה מיד לחנוט שמכרה
”4לו .ושם בגמרא מסיק ואס היה האורח
חביב עליו דבלא״ה היה פותח לו,

מותר ,והב״י !סעיף זי] הטאו וממה על
הטור שהשמיטו .ולשו! הטור !סעיף ז־]
והמחבר

שכתבו,

לא

יפתח

חביות

הפמומין ,משמע דהמביות כבר נפתחו
בשטל המנוני ,ווה הבע״ה מראה נפשו

לפני האורח כאילו עתה פתחו נשטלו,
וזה ג״כ אסור ,ולא אמרינן איהו
דאטעיה נפשיה דהיה לו לראות

שפתוחות היו כבר ,ואפשר שגירסמן
הימה כן בגמרא ,הפתוחות ולא,

ומשו״ה דוקא אשור מפני גניבת דעת ,דחבירו יחזיק לו טובה חנה ,אבל
אם היה נו שמן ,אף שיודע בו שלא ישוך מומר לו לדבר בוא ישוך ממנו,
מפני הכבוד ,וכמו שכתבתי לפני זה

פי שהוא רגיל באותו כינוי אם כוונתו לביישו
אסור.
ו סאסור לרמות כני אדם במקח וממכר או
לגנוב דעתם כגון ’1אם יש מום במקחו צריך
להודיעו ללוקח עואף אם הוא גוי לא ימכור
לו בשר נבילה בחזקת שחוטה פואף לגנוב דעת
הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו ואינו
עושה אסור כיצד י׳)צלא יסדהב [2בחבית]
שיסעוד עמו והוא יודע שאינו סועד ולא ירבה
לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ־י1ולא
יפתח חביות ’!הפתוחות לחנוני וזה סובר
שפתחם בשבילו אלא צריך להודיעו שלא
פתחם בשבילו יואם הוא דבר דאיבעי ליה
לאסוקי אדעתיה שאינו עושה בשבילו ומטעה
עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו כגון
שפגע בחבירו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו
לכבדו אין צריך להודיעו.
ז שלא יאמר לו סוך שמן מפך זה י]והוא ריקן
3ולא ילך לבית האבל ובידו כלי ריקן וסובר
האבל ’“1שהוא מלא [4יין] ואם הוא עושה כדי
לכבדו מותר.
ח פלא ימכור לו יכ,עור של בהמה מתה
בחזקת שהיא שחוטה ולא ישלח לו חבית של
יין '12ושמן צף על פיו.
ט אאין מפרכסין לא אדם ולא בהמה ולא
כלים יי]כגון לצבוע זקן עבד העומד למכור

נסק״ח] :יא] שהוא מלא .יש גורסין
כאן שהוא מלא יין"על דרך שנאמר
!משלי ל־׳א ו־] תנו שכר לאובד ויין למרי
נפש ,ובעיר שושן כתוב שהוא מלא
מאכל וסובר האבל שבא זה להברותו.

וראשון נראה בעיני עיקר ,מ סעודת
הבראה אינה אלא בסעודה הראשונה

דאבילות ,וכאן מאבל שתש כל שבעה
נדר? /מעיך ח׳ יב] עור של
גהטה מתה .נטור !סעיף ד! כתב,
מנעל של נהמה ממה ,ובגמרא !חילי!
צ״ד ע״א! יהיב שני טעמים ,חדא ,דשל
מחה אינה חזקה כל כך ,והשני ,מפני

הסכנה ,דשמא נחש נשכה וממה
והארס נבלע בעורה :י־] ושמן צף

ע? פיו .כן הוא בגמרא !שם! ,וקאמר
דמעשה היה כן ,וזימן זה שנשתלחה לו

אורחים דסנר שיש לו שמן כל צרכן,
לסוף מצא שחחחיו היה יין ונתבייש,

וחנק את עצמו :סזןיף ט׳ יד! כגון
לצבוע זקן עכד כו׳ .פירוש זקן של

עבד סבא שהוא לבן וצבעו שחור כדי
שיהא נראה כבחור ,ונקט זקן ,משוס

דמעשה כך היה בגמרא סוף פרק
הזהב !ב״מ ס׳ ע״ב! ז״ל ,ההוא ענדא
סבא דצבעיה לרישיה ולדיקניה בו/
ואע״ג דשם קאמר ג״כ דצנע לראשו,
נא! לא נקט ראש משוס דאפשר לכסויי

לשערות ראשו ,משא״כ
בגלוי .ויש גורסין עבד זקן ,פירוש,
וקן

שהוא

לעבד שהוא זקן ,ואיירי שצבע גס

לראשו:

 )2ב״ה במהדורת הסמ״ע וכ״ה בטור ,רבד״ר :יסרהב עמר
—־ —-----------------
שיסעוד עמו .ג) כ״ה בד״ר ובטור ,ממהדורת תק״ב ואילך :ולילך )4 .תוספת מהדורת הסמ״ע .ועיין סמ״ע סקי׳־א.

ערך לחם
סימן רבח סעיף ה׳ בסופו .ובשם של פנם משפחה אין לו חלק
לעוה״ב .חום׳ מגילה כ״ז כ׳ נד״ה ולא מיתי] .הרגיל להלבין פני חבירו ברבים
אין לו חלק לעוה״ב ,ומ״ט אין נידונין יותר מי״ב חודש ,ואח״ב שוהין כלא

טובח ובלא רעה .ותשובה מועלת לכל דבר .חוס׳ !בבא] מציעא נ״ח ב׳
וזו?! .לישגא בישא ,אעיג דלית ליה לקבולי ,למיחש ליה מיבעי .נדה ס״א
א׳.

נאר הגולה

כיאור הגר״א

נד־ה

סעיף ט׳ (ליקוט) כגון בו׳* .שם נב״מ ס׳ ע״ב].

ליקוטים אלו
סעיף ו׳ ס .לשון הרמג״ם שם ריש פי״ח [מחכירה! ,וטור סעיף ה׳ ,וביאר
היו לפני
הרמב״ס שם !?י־שאחד ישראל ואחד כותים שויס בדבר זה .ע .לשון
הרמי״ג
מהעתקות
[בחולים.
שם
מאיר
דר׳
משמיה
ברייתא
פ.
כשחוטה.
אצלו
שהגבילה
אע״ס
ג׳
דין
הטור סעיף ו׳ מעובדא דשמואל חולין דף צ״ד ע״א ,וביאר הרמנ״ם שם
ונדפסו
בהשמטות
דבר
לא
שאס
מותר,
עמי
אכול
בוא
ושתים
אחת
פעם
לו
לדבר
ס^-אבל
דאסור,
הוא
כנהוג
צ .כתב הסמ״ע !חק-חז ,שנראה לו שדוקא להפציר בו ולהרבות שלא
והוא סבר
ק .בנוסחאות הגת׳ שלפנינו נשם! שליקוטזה
עמו כן יתבזה חנירו בפני הרואים ,שיאמרו מפני שפלומו נמנע לומר כן ,כי אין הכל יודעי! שאינו סועד ,עכ״3
וזה שלאחרי
המנורות לחנוני ,ופירש רש״י 1ד־ה ולא] ,כל מביוחיהס מגופות היו ,וכשבא אדם חשוב אצלו פותח לו מבית של יין חוק ,ואם מנר חנית לחנוני שלימה הם אחד ולב
כתב שתיבת
ועדיין היא אצלו לא יפחחנה לאורח הבא לו ,מפני שגונב לבו להחזיק לו טונה חגם ,כסבור זה הפסד גדול נפסד ע״י שהרי משאר החביח זו חסרה שם ט״ס ,אך
מהכת" י
ר .מעובדא דמר זוטרא נריה דרב נממן ורבא ורב ספרא דהוו פגעי אהדדי ונר ,שלפנינו
וימקלקל יינה ,הה ימסרנה מיד לחנוט שימכרנה .נסמ״ע סק״ט].
נראה דכצ״ל

וכדאמר ליה רבא לרב ספרא ,שם ע״ב .סעיף ז׳ ש .טור שם !סעיף דן ,וברייתא שם [חולין צ־ד ע־א] .סעיף ח׳ ח .שם ובסוד סעיף ז־ג ברייתא
שם !ידי! צ-ז -ע״א] .ומפרש שם שט טעמים ,אחד ,מפני שמתעהו ,ואחד מפני הסכנה ,ופירש רש״י ,שמתעהו ,שאין עורה של מחה מאליה חוק כשל
בריאה שמוטה ,א״נ מפני השמה ,שמא מחממ נשיכת נמש ממה והארס נבלע בעור.

סעיף ט׳  .6משנה פ״ד דב״מ דף פ׳ ע״א ,וכדמפרש לה

בגמרא שם ע״ב.

באר היטב
סעיף ו׳ ד .מום .פירוש ,אע״ס שאין בו אונאת ממון מ״מ היה לו להודיע ,והוא
דומה לגניבת דעת דאשור אע״פ שאין בו משרון ממון .שם נסמ״ע סק״ז] :ה.
להודיעו .בש״ס מסיק דאם היה האורח חביב עליו ובלא״ה היה פותת לו ,מומר,
והב״י הביאו ותמה על הטור שהשמיטו .שס נסמ״ע סק״ט] :סעיף ז׳ ו .ריקן.

פירוש ,והוא יודע בו שלא ישוך ,ומשחה דוקא אסור מפני גניבת דעת ,דחבירו יחזיק
לו טובה חגם ,אבל אס היה בו שמן ,אף שיודע בו שלא יסוך ,מושר לו לדבר בוא וסדן
ממנו ,מפני הכבוד .שם נסמ״ע סק״י] :סעיף ח׳ ו .צף .בש״ס אמרו דמעשה היה
כן ,וזה שנשמלח לו זימן אורחים דסבר שיש לו שמן כל צרכן ,לסוף מצא שתחתיו יין

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> ־ כג חו״מ ז (קפט ־ ו־מ) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 259הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

רלח

השן משפט רכה הלכות אונאה וטקח טעות

מאירת עינים

סו! ולצבוע כלים ישנים .ז״ל [הטור סעיף ח׳] ,ואין השכש
שמשניחין נצכע כמו העילוי שמעלה אושס נדמים ,אכל שדשיס מומר
לצונען כדי ליפוחם ,שנלא״ה הן שדשיס וטוניס ,עכ״ל :סז! ואין
"-פ של"! שורץ הבשר כד .כ^־והיינו דוקא כמקום שאין המנהג כן( ,אלא) [*אבל]
המהויאס המנהג של הקצניס לשרושו כדי
שיראה לכן מושר ,דאין מאנה נו דהרי
הכל יודעין דדרך הקצבים לשרותו,

ח״ש כגמרא !חולין קי״ג ע׳״א] הא דשללי

כי טנשי ,עיין פרישה נסעיף ח׳!:
סעיף י׳ יזן אפילו חדשים
בחדשים .עיין פרישה [ודרישה סעיף
ט׳] שכשכשי כשם הרא״ש [ב׳־מ פ״י סי׳
נ״ג] דר״ל אפילו אין כהן רעוש כלל,
אלא כל שהן מששי שדוש מסתמא אשד

רע משכירו הוא ,והכי קאמר ,אין

מעט פירוש רעים נהרנה
מערכין
יפיס ,ומהאי טעמא אפילו
פירוש
חדשים כחדשים משתי שדות נמי לא
דא״אשלא יהיה האשד טוב
יערב,
משכירו ,ולא השירו לעשות כן כי אס

נשגר מפני שהכל יודעי! שדרכו ככך

לערב

יחד,

וכמ״ש

הטור

חדשים בישנים בו׳ .מור״ס הגיה
דכרי המשכר על פי דנרי הטור [פרישה

"

סעיף טי] דכתכ כשיטה וו ,ודנרי
המשכר הן כדכרי הרמנ״ס !פי׳־ח
ממכירה ה״ה] ,והרמנ״ם נמשך אחר

דנרי הרי״ף ןב״מ ל״ג ע״א מדפי היי״ף] ,וגירסשס היחה כן ננריישא !שם
ס׳ ע״א] ,דסשם הקונה כשוק נישא כשדשיס כדי לישנן ,ואף שהישנים
יקרים לפעמים מחמת שטוכים יותר לאכילה ,וכן הוא נהדיא ברי״ף

ורמנ״ם ,ועיין דרישה !שם] שהארכמי נזה :סקיף י״א יט] בין
חניתות בלבד .ז״ל הטור [סעיף י׳],
אע״פ שהרך יושר טוב לשתות מהקשה
5ולהשקות הבהמה מי סובין

כדי שיראה כבחור
שמנפחין וזוקפין שערותיה כדי שתראה שמינה
גוכן אין מקרדין [5פירוש קרוד במגרדת או מסרק
ששניו דקים] ולא מקרצפין [5פירוש קרצוף במגרדת
או מסרק ששניו עבים תרגום ג*)להתגרד בו לאיתקרצפא
ביה] אותה כדי לזקוף שערותיה ־'71ולצבוע

כלים ישנים כדי שיראו כחדשים הואין נופחין
בקרבים כדי 6שיראו שמנים ורחבים ™'ואין
שורים הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן.
י יאין מערכין ימעט פירות רעים בהרבה
פירות יפים כדי למכרם בחזקת יפים ’’1אפילו

חדשים בחדשים '"1ואצ״ל (ד)חדשיס בישנים
ואפילו) ישנים עם חדשים "אפילו הישנים

ביוקר מהחדשים מפני שהלוקח רוצה לישנן.

והמשכר

נסמון [טור סעיף י״ד ומחבר] סעיף
יה! ואין צריך לומד
ט״ז:

מאירת קינים

יא י^ביין התירו לערב קשה ברך ’“יבין
הגתות בלבד מפני שמשביחו (י׳וכ״ש רך בקשה
דשרי) 5ואם היה טעמו ניכר מותר לערב בכל

וגם דמיו יקרים ,לפי שכשנותן כין
הגישוש מעט קשה כרן הוא משניחו
ומתקיים יותר ,אכל שלא נין הגישות
לא ,והרן מומר לערכו כקשה לעולם,

עכ״ל .ופירוש לעולם ,אפילו שלא כין
הגישוש ,כיון שהוא טוב יושר לשתות

ומשכיחו ,וכ״כ הרא״ש [ב״מ פ״ד סי׳
כ״ג] ,אכל רש״י [שם ס׳ ע״א ד״ה מפני
שמשביחו] מולק על זה וס״ל דהרן
אסור לערב כקשה ,ומשו״ה אפשר שלא
שהגיהו,
ומור״ם
המשכר.
כמנו
וכסנרש הרא״ש והטור ,היה לו לכמוכ

ג״כ מיכש לעולם .וצ״ל יס״ל דממילא

משמע ,דמהיכי מימי לסלק כעירנ רן
נקשה .ועיין דרישה [פרישה סעיף
שם כמנמי טעם דמשלוקש

טי],

רש״י

והרא״ש:
מערבין מים בו׳ .נראה דהאי שינת
סעיף י״ב כ! לעולם אין

לעולם נ*אין] כאן מקומה ,גס כטור
[סעיף יי] לא קאי האי שינת לעולם

מקום שכל [7דבר] הניכר טעמו מרגיש הלוקח
ולפיכך מותר לערב אותו ”8לעולם.

לאיסור עירב מים דאחריו [בסעיף י״א],
דהא סייס שם [בסעיף י״ב] וכשב ז״ל,

־ ”,אין מערכין מים ביין ®ומי שנתערב

ונין הגישוש מומר צערכ כו מיס ככל

יב

נזחהדורח
קנינסבוג

ציונים ומקורות ג«) איוב נ׳ ח׳ י) סור סעיף ס׳ 5שס הרא״ש ב״ס פ״ד סי׳ כ״ג .ה> לשון רמג״ם פרק י״ס סס הל׳ מכירה די! ה׳ p .סור סעיף י׳ ,ונ״י נשס הרא׳־ש ב״ס פ״ד סי׳ כ״ג.
 )5ממהדורת של״ד .מגרדת .וממהדורת הבאה״ג ואילך :מגררוז .ראה שבת קמ״ז ע״ב ותוספתא שם .ממהדורת שמח״ה ואילך הושמטו התיבות :תרגום
וכו׳ )6 .כ״ה ממהדורת הסמ״ע ואילך וכ״ה בטור .בד״ר :שיבאו )7 .ב״ה ממהדורת הסמ״ע ואילך וכ״ה ברמב־ם .בד־ר :שבל מקום הניכר וב״ה ברמב״ם
קושטא ועוד )8 .ב־ה ממהדורת הסמ״ע ואילך .בד״ר תיבת :לעולם לקמן בתחילת סעיף י־ב .ועיין סמ״ע סק־כ וש״ג  )9 .9כ״ה ממהדורת הסמ״ע ואילך.
בד״ר :לעולם אין מערבון .וראה ש״נ  8וסמ״ע סק״ב.

ערך לחם
סעיף י״א .שכל מקום הניכר טעמו כר .עיין סיטן רל״ב על

ביאור הנר״א
כדי בו׳ ,כדי כו׳ ,כדי כו׳ .הכל רש״י שס (ע״נ) :סעיף י׳ ב .מעט
מהשמטות פירות בו׳ .כן פירש הרא״ש שם [ב״מ פ״ר סי׳ כ״ג](* .ליקוט) מעט
וכח” פירווז .כן פירשו הרא״ש [שם] והטור !סעיף ט׳] .ורש״י [ב״מ נ״ט ע״ב ד״ה

־מהשמטות אין] פירש נדרן אשר ,ועיי! נאר הגולה [אות ז׳]* .ואין צריך לומר ישנים
וכת עם כו׳ .כן הוא גירסש הרמנ״ס [פי״ח מסבירה ה״ה] כמשני׳ [ב״מ שב ס׳
ע״א] ,וכן הוא גייסה הרי״ף [שם ל״ג ע״א מדפי הרי״ף] דגריס כגמרא fiH
ת״ר אין צריך לומר שדשים מג׳ דשנות מד׳ דאין מערכין ,אלא אפילו סדשים

ין ג׳ !עור יחם שם.1

באר הנולח
נ .שס כמשנה ,ונריישא שם !ע־ב 4וכדמפרש לה שס כגמרא.
לה זעירא א״ר כהנא שס .ד .שם כמשנה נע־א 4וכדמפרש לה כגמרא שס
1ע־ב 4ה .שם נכרייחא .סעיף י׳ ו .משנה !ב־מז סוף דף נ״ט נע־נ].
ז .לשון הטור סעיף ט׳ .אכל הרמכ״ס פי״ח (ממכירה) דין ה׳ כשב סשם,
אין מערכין פירוש כפירוש ,וכפירוש רש״י שם כמשנה !!"ה איו] ,נעל הכיש
שאומר פירוש שדה פלוני אני מוכר לן כך וכן סאיס ,לא יערכם כפירות
שדה אחר ,וכ״כ הכסף משגה שם .ש .נריימא שם דף ס׳ ע״א .סעיף
י״א ט .לשון הרמכ״ם שם נפי״ת ממכירה ה״ה! ,ושם כמשנה !ב־מ ס־ ע״א].
י .וכדמפרש רב נחמן שס .ופירש רש״י 1ז~ה זבי! הגיתות] ,שחוססין זה עס
זה ונעשה בין הכל טעם אחד ,אכל לאשר הגישות שכנר קלט כל אחד ריחו
וטעמו ,אין משכישו אלא פוגמו .כ .ושלא כדעת רש״י נשס ד־ה מפני
שמשביחו] שכמכ אבל רך כקשה לא .ל .ברייתא משמיה דרב אשא שם .מ.
לשון הטור סעיף (י״א) [י•□ .סעיף י״ב נ .שס !בס"־ סעיף "א 4ושם
נרמנ״ס ן9י״ח ממכירה! יי! ו׳ .ס .שם !ב״ס ס׳ ע־׳א! כמשנה.
 jכדמסרש

מד׳ וישמש מג׳ כי' ,וטעים סופר הוא נרי״ף שכשנ נמשניתין כגירסא שלנו,
ולדבריהם שדשיס כישניס מומר .אכל גירסת רש״י נד״ה ואין] וספרים שלנו הוא
להיפר ,ואי! צריך לומר חדשים כישניס ,ורש״י נד״ה מפני] כשב אכל להיפן
ישנים כחדשים שפיר דמי ,אכל הרא״ש !שם] והטור [שם] כתבו דאפילו ישנים
כחדשים אסור מפני שרוצה ליישנן ,וכן משמע כמשני׳ דלא אשכס הישרא אלא
כיין ,ח״ש נהגה ואצ״ל חדשים נישניס ואפילו ישנים כו׳ (ע״כ) :ג .ואפי׳
ישנים כי' .שם [בברייתא המובאת בבאה״ג אות ח׳] ,וכמש״ו אפילו הישנים
כר ,מפני נו׳ ,ודלא כפירוש רש״י שם [ד״ה מפני שאדם] :סעיף י״א ד.
וכל שכן בו׳ .שס נבדא״ש ב״מ פ״ד פי׳ כ״ג] ,דלא כרש״י !שם ד״ה מפני] ,ורש״י לשיטחו אזיל שפירש [שם*] דמתנישין דוקא נקט ,אכל פירוש הרא״ש מיושב גבי חישים
מהשממות יושר ,דלפירוש רש״י הו״ל ליפלוג כפירוש או כיין גופא*( :ליקוט) בהגה .וכ״ש בו׳ .הרא״ש [שם] והטור נסעיף י׳] דלא כרש״י ושם] דאוסר להיפך זכנ״ל ,ב“1נס
ןכת” דיין מותר ככל ענין .וכחכו שהרך הוא טוב יותר ,דלא כרש״י ,ולרנוחא קמ״ל ,דאפילו קשה כרך מושר בין הגישות ,ולכן כשב הטור דרך נקשה אפילו שלא נין

הגישוש מושר .ואם חיה בו׳ .כן מפרש הרמנ״ם [פי״ח ממכירה ה״ה] ,וכעונדא דרנא שם [ב״מ ס׳ ע״א] .אכל רש״י [שם ד״ה בדבר] והטור [סעיף י״ב]
מפרשים במקום שאדם טועם כז׳ ,וכמ״ש [המחבח כסעיף י״ד .ולכאורה כלשון גמרא נשם] משמע דרב אשא פליג אמירוץ ראשון ,דקאמר הא מני ,אבל *רש״י אוליצ-ל
הרי״ף.
והרמב״ס מפרשי דלא פליגי .לאס משנה [שם] ,ע״ש (ע״כ):
הרמי״ג

פתחי תשובה

באר היטב

סימן רכח סעיף י״א א .ביין התירו לערב .עיין בתשובת חות יאיר סי׳ ונתבייש ,וחנק אש עצמו .שם נסס״ע סקי״ש :סעיף ט -ח .כחדשים .ו״ל העור,
קצ״ב אות כ״א ,שכתב דנראה לו להלכה דדוקא בקנה ממנוסתם מותר ואי! השנה שמשבימין בצנע נמו העילוי שמעלה אושן נדמים ,אבל סדשים מושר לצבוע
לערב ,משא״ב אם מכר הביות מיוחדים ,וכל שכן אם התנה על יין רך ,כדי ליפומן ,שנלא״ה הן שדשיס וטוניס ,ענ״ל .שם [סמ״ע סקט״ו! :ם .ושמן .והיינו
דוהא נמהוס שאין המנהג כן ,אבל אס המנהג של הקצבים לשרותו כדי שיראה לבן
דאינו רשאי לערב ,ע׳׳ש עוד:

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן>  -כג חו״מ ז (קפט ־ ו־מ) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 260הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

השן משפט דכה הלכות אונאה ומקח טעות

מאירת עימם

מאירת עימם

דלט

מקום ומקום לפי מה שנהגו ,הרי ההיתר דבין המתות כחג אכל

לנפשו הימר כיון שלא נעשה בביתו ולא ראה עירוב המיס .ועיין פרישה

המקומות ,אלא דבכמות מים יהיה העירוב מלוי כמנהג .אלא אעירוכ רך
כקשה שכתב שם לפניו קאי ,וקאמר אף דקשה כרך אינו מותר אלא בין

!סעיף י״א] שכתגתי דמשו״ה אסרו כתגר טפי מבע״ה ,משום דבבע״ה
איכא עוד צד לטינוחא די״ל דאין דעתו למכור כלל אלא ישאר נידו

הגיחות ,רן בקשה מומר לערבו לעולם .ואף שהמחבר שינה הלשון וכתב
בסעיף שאחר זה ,מקום שנהגו לערב

םע*ןז ט״ו  )mאין

משא״כ מגר שאומנותו בכך וימכרנו בודאי ,ע״ש:
מערכין שטרי יין ביין כר .כן הוא
לשון הטור נסעיף י״ג] ,ורצה לומר אסור
ליקח שמרים מחניות זה ליתנם ליין

מיס בין המתוח מותר כר ,נראה מיס ביינו ־א,לא ימכרנו בחנות אלא אם כן
שג״נ כונתו כדברי הטור ,דאל״כ קשה הודיע לקונה ולא ימכרנו לתגר אף על פי
שבחביות אמר ,מפני שמקלקלו .ומסיים
פשיטא דמותר אס המנהג ק ,ואף
שמודיעו 5שמא ירמה כו אחרים.
וכתב ,דאפילו קנה אחד מחבירו ב׳
א״ת שאי! כונמו כן מ״מ אין שייך
לכתוב עליו ,לעולם אין מערבין כר ,יג פמקום שנהגו לערב בין הגיתות מים מותר
חביות יין ונא למוכרם ללוקח ,אף
שמותר להמוכר לערב שמרים דכל
כיון שבין המתות מלוי במנהג ,אלא
לערב *כשיעור שדרכם לערב.
חביות למון יינו ולמודדו לו במדה עם
מחוורמא כדכתיבנא שתיבת לעולם אמה יד קבמקום שנהגו שכל מי שקונה דבר
היין ,מ״מ אסור לערב שמרים של
שכתוב לפניו קאי ,דאס טעמו ניכר אז טועמו תחלה ק*מותד לערב בו לעולם אבל אם
חביות זה למוך יין דחביות של זה:
מומר לערב יי! קפה ברך לעולם אפילו
אין הכל טועמים לא.
שלא נין המתות .וכלשון זה כתב
סעיף י״ז «! ויכול הלוקח לראות
המחבר ג״כ בסעיף י״ד בעירב מיס טו ־כ1יאין מערבין שמרי יין ביין שאסילו אם
ולהבין כר .הטור !סעיף ט״ם מסיים
בזה ז״ל ,וטוב לו לעלות בדמיהם כדי
ביין ,דבמקום שנהגו לטועמו מומר קנה ממנו שתי חביות של יין אין מערבין
שלא יצטרך לטרוח ולבררם :סעיף
לערב בו לעולם ,וכ״כ שם ג״כ הטור שמרי חבית זה 10בשל זה אבל אם קנה ממנו
י״ו־ו כדן מותר לחנוני לחלק כר.
כאן לא
[סעיף י״ס:
ימכרנו חבית יין המדה בכך וכך כשבא למדוד יכול
קמ״ל שאין שאר החנונים יכולין למחות
בחנות .פירוש ,הוא עצמו לא ימכרנו
לערב השמרים עם היין ומוכר לו הכל ביחד.
בידו ,וק במכירה בזול קמ״ל דאין בני
מעט מעט בחנותו אא״כ הודיעו לכל
העיר יכולין למחות בידו לאמר
הנאים לקנות ממנו ,ולתגר אסור טז "התגר נוטל מחמש גרנות ונותן למקום
סעיף י״ט
שמקלקל ומקל השער:
למכור אפילו אמר לו שיש בו מים אחד או מחמש גתות ונותן לתוך חבית אחד
=-ן אפור לערב שמרים כר .שני
ושיגלה אותו לכל הבאים לקנות ממנו ,שהכל יודעים שלא גדלו כולם בשלו ובחזקת
הסעיפים ,סעיף י״ט ור ,הן מלשון
דשמא לא יודיע הוא לעולם ויורה
זה קונים ממנו ובלבד שלא יכוין לקנות הרוב
ממקום הטוב כדי שיצא עליו קול שהוא קונה הכל ממקום הטוב “וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמו.
יז 6מותר לברור הפסולת מתוך הגריסים ומן הקטנית כדי שיראו יפים שזהו דבר הנראה לעין ”1ויכול הלוקח
לראות ולהבין כמה שוים יותר בשביל שהוציא מהם הפסולת ובלבד שלא יברור העליונים ויניח הפסולת
בתחתונים.
יה ־י,גמותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו גוכן יכול למכור בזול יותר
מהשער כדי שיקנו ממנו ואין בני השוק יכולים לעכב עליו (ועיין לעיל סימן קנ״ו סעיף ה׳).
יט ־ה),יאסור לערב שמרים בין ביין בין בשמן ואפילו כל שהוא.
ציונים ומקורות ז) סור סעיף נ׳ גשס הרמג״ס 9י״ח ממכירה ה״ח.
 )10כ״ה קד״ר ,במהדורת הסכז־ע ועוד :חבית זה (ביין) בשל זה .ממהדורת הבאה״ג :חבית זה (ביין) של זה.
ממקום הטוב וקונה גם ממקום הרע ומערבו עמו.

)11

במהדורות שס״ז שפ״ו :וקונה גם

ערך לחם
סעיף י״ד בסופו .עיין סימן רל״ב על דין ג׳ 1עדו יוזם ו» .]0סעיף י״ח בסופו .ועיין סוף סימן קנ״ו זסעיף ה־-ד ובעדו יוזם שס עלסט־ף ז■!.

ביאור הגר״א

באר הגולה

סעיף י״ג (ליקוט) כשיעור בו׳ .כן פירש רש״י ןב״מ ם׳ ע״אן נד״ה
למחצה בו׳ .אבל הרי״ף [שם ל״ג ע״ב מדפי הרי״ף] גריס בגמרא אפילו למחצה
נו׳ ,ולכן השמיטה הרמנ״ם ,וכן גרס הרא״ש [ב״מ פ״ד סי׳ כ״ג] וכ״כ הטור
[סעיף י״ב] ,ואפ״ה מפרש כפירוש רש״י *כ״ש (ע״ב) :סעיף י״ד **(ליקוט)
במקום בו׳ .כפירוש רש״י [ב״מ ס׳ ע״א ד״ה בדבר] כג״ל [סעיף י״א בליקוט
ד״ה ואם] ,וז״ש אבל נו׳ (ע״כ) :סעיף ט״ו *(ליקוט) אפילו אם כר.
הרא״ש [ב״ס פ״ד סי׳ כ״ג] והטור [סעיף י״ג] ,מדלא המיר [תנא דמתניתין
ב״ס ס׳ ע״א] אלא שמריו (ע״נ) :סעיף ט״ז *(ליקוט) ובלבד בו׳ .כן
פירש רש״י שם [ם׳ ע״א ד״ה שלא] <ע״כ) :סעיף י״ז(* .ליקוט) שזהו כר.
גנר שס [ב״מ ס׳ ע״ב](* .ליקוט) ובלבד שלא כר .מפגי׳ שם [ס׳ ע״א]
(ע״כ) :סעיף י״ט ה( .ליקוט) אסור בו׳ ,בין כר .טין ,מתני׳ שם

ע .וימכרנו בחנות .סעיף י״ג פ .שס [בתוב״נו פי־וז נתזכירה ח״ו) ,ושם
נב־מ סי ע־א! במשנה כדמפרש לה רב שם .וכחב הרב המגיד ,והטעם ,שנזמן
הגיחות קולטים המיס טעם היין אבל שלא כין הגימות הוא נחש 3כאילו הוא
מזוג .צ .ברייתא שם .סעיף י״ד ק .לשון הטור סעיף י״ב ,ממימרא
דרב אחא גריה דרג איקא וברייתא שס נב־מ ס■ ע־א .1ואע״ג דנגמ׳ אמערב
יין קשה ברך איתמר ,כתבה רבינו גני עירוב מים ,משום דהוא הדין והוא
הטעם .ק* .פירוש ,דוקא מיס רבים דכל מי שיטעום ידע שיש בו מיס,
כעזנדא דרבא שס ,דודאי היה במקום שנהגו לטעום ולא הסירו שם אלא על סד
חלת ,וכ״כ הרב המגיד ושם] דין ו' ,ושלא כתבו הרמב״ם לפי שאינו מצר
שיתערב מיס כל כן ביין ,פ״כ .וכן ראיתי ננ״ח !סעיף י״ט .סעיף ט״ו
ר .שס במשנה נב־נז ס׳ ע־א) .ש .לשון הטור סעיף י״ג ,אוקיממא דמתניתין
שם ובברייתא משמיה דר׳ יהודה ,וכפירוש רש״י שם 1ז״ה אבל! דיום ואמש
לאו דוקא< אלא חילוק הכלים הוא ,שיש להקפיד מחבית לחבית .סעיף ט״ז מ .לשון הטור סעיף י״ד ,ושם במשנה !ב־מ ס׳ ע־א] ,וכפירוש רש״י שם [1־ה
התגר] .מעיף י״ז א .שם !בטור) סעיף ט״ו ,משנה שם [ב־מ ס׳ ע״א] ,וכחכמים .סעיף י״ח ב .שם !בטור) סעיף ט״ז ,ושם במשנה 1ב־מ ס׳ ע־א]
וכחכמים ,וכדמפרשים 5גמ׳ טעמייהו ,דאמרי ליה ,אנא מפליגנא אמגתי ואח פליג שיתק? ג .שם במפנה ,וכחכמים וזכור לטוב ,ונדמפרש 3גמ' נשם]
שאוצרי הפירות יראו שהוזלו וימכרו כזול .סעיף י״ט ד .לשון הרמב״ס שםפי״ח מהלכות מטרה דין ת׳ ,שם במשנה זב־ט ט׳ ע״א) ושם ככריימא וכפירוש
באר היטב

פתחי תשובה

ושמן מוחל ,דאינו מאנה בו דהט הכל יודעין דדרן הקצבים לשרותו ,וז״ש נפ״ס הא
דהללי ני עבט .שם נסס״ע סקט״ז] :סעיף י״ז י .ולהבין .העור משיים נזה ו״ל,

סעיף י־׳וז ב .למכור בזול .עיין מה שכתבתי לעיל סימן קנ״ו סעיף ה׳
סק״ת בשם תשובת אא״ז פנים מאירות !ח״א סי׳ ע״ח] ,שכתב דדוקא

סעיף

ועוב לו לעלות כדמיס כדי שלא יצערך לערות ולבררן .שס נסמ״ע סקנ״ג):
י״ט יא .שמרים .עק נסמ״ע !סקכ׳־ה] שהאטך כביאור דנט הרמנ״ס נזה ,ע״ש:

מ כת" י
מכת׳י

מהשמטות
וכת" י

במכירת פירות ותבואה בו׳ ,ע״ש:

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> ־ כג חו״מ ז (קפט  -ו־מ) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 261הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

השן משפט דכה הלכות אונאה ומקרו טעות

מאיידת עייבים

רט

הרמב״ס פי״ח ממטרה [ה״ח-י׳] ,והארכמי כדרישה !סעיף י״ג וכ׳ 1בביאורו
ובביאור דנט המגיד משנה [שם! המנאר בשחומה דבעירבוב דבטם,
והוכחתי דהרמנ״ס שנר דאסור לערד אפילו שמט אומה חטה עצמה
כיינו כשבא למכור למטרו ולמדוד לו מדוח מדוח [אם לא שמוכר כל
ע" פ דרישה
שס סעיף י״ג

ה(חטוח) !*החבית] יחד דאז מומר לו
לימן גס שמטו כמונו ,ע״ש] ,ומשו״ה
ש״ל לצטך לקבל עליו שמטם ,דאל״כ
זבין וזבין מגר איקט ,משא״ב אס היה
מותר לערב בשעמ מטדה ולא עירב לא
היה מקבל עליו ,דאמטנן מדלא עירב
אחולי אחיל ליה ,והיא דעת היש
אומטס דכמב מור״ם בשוף שימן זה.
ו&״כ הוא ,דבט המחבר שותטס זה

אח זה ,דבשעיף ט״ו כמב דשמט
אוחה חביח מומר לערבו במדידה ,והוא

כדבט הרא״ש !ב״ם פ״ד סי׳ כ״ג] והטור
אות ציון
הבאה״ג מ*
נשמטה בד״ר
•קבענוה לפי
הענין

!סעיף י״ג כי] שפשקו כן ,וכאן שמס
לאישור והוא כדבט הרמב״ם !שם],

והטור !סעיף כ׳] נחנס בלשון פלוגמא.
גם מור״ס דכמב בסוף סימן זה ז״ל,
ויש אומטס כר ,אלא דמומר לערב

שמטו כר ,ש״מ לש״ל דלהרמב״ס
אסור

לערב

אפילו

בנה״ג.

וצ״ל

עליו שמטס ,אבל אס לא המנה עמו שיחנהו לו מזוקק אלא קנה ממנו
שמן סתם המטדה בנך וכך ,ואם היה רוצה המוכר היה מערבו בשעח
המדדה ,השמא דלא עירבו צטך לקבל עליו הלוקח שמטס כר ,כן פירש
הב״י !סעיף י״ט־כ׳] לדבט הרמב״ס [פי״ת ממכירה ה״ט] .אבל לפי פירושי
להרמב״ם הנ״צ אדרבה ,כל דש לו

כ ־י1ח)’המוכר לחבירו שמן מזוקק אינו מקבל
שמרים ימכר לו שמן סתם מקבל לוג ומחצה
שמרים לכל מאה לוג ־זןומקבל 'בשאר שמרים
”שמן עכור העולה למעלה על פני השמן יתר
על השמרים הידועים באותו מקום 5יבמה
דברים אמורים ־יז)כשנתן לו מעות בתשרי
שהשמן עכור ולקח השמן בניסן במדת תשרי
שהיא גדולה מפני אותו השמן הקופה למעלה
אבל אם לקח במרת ניסן שהיא קטנה מפני
שכבר צלל השמן אינו מקבל אלא השמרים
בלבד*"* .הגה ־־ז1נו)רש אומרים ’דאין מנכה לו
השמרים י1כאלא דמותר לערב שמריו שבחביות אבל
אם לא ערבן אינו מנכה לו רק בשביל הקמחיס
ציונים ומקורות ח> שס בטור בשם הרמב״ם שם ה״ט-י׳.
י״ח י״ט וכ׳ בשס הרא״ש ב״ס פ״ג סי׳ י״ז־י״ח.

דהמפבר אזיל לטעמיה שכחב בב״י !סעיף י״ט-ב׳] פירוש לדנט הרמב״ם,
דזה דנתב דאסור לערב שמטס כר ,ר״ל דאשור לערב שמט מטח זה
טין אחר ,אבל לערב דרך מטדה שמטם דאומה חבית מיין ,גס הרמב״ס
ש״ל דמומר ,ולכן כמב המחבר בסעיף ט״ו דכשבא למדוד יכול לערב כר,
אבל נדטשה דחימי פירוש זה בדנט הרמב״ס ,והוכחתי דגם הטור לא
פירש דבט הרמב״ס כן .והמחבר השמיט הא דכמב הרמב״ס אחר זה

!שם ה׳־ח] ז״ל ,אבל אם עירה היין מכלי אל כלי נוחן שמטו למוכו ,עכ״צ
והביאו הטור !שם! ,ואפשר שסמך ע״ז משוס דלפירוש הב״י גם הרמנ״ס
ס״ל דאפילו כשבא למדוד מדה מדה מומר לערב השמטס במוך היין,

מכל שכן כשבא לערה כל החביות מכליו דמוכר לכליו דלוקח דמומר ,גם
משוס דזה נשמע ממילא ממה דכחב אחר זה דאס מכר לו שמן סתם
מקבל לוג ומחצה שמטם ,דהוא לפירוש הב״י מטעם דמומר לערב

וכמ״ש בסמוך !סקכ״ת ,ודו״ק :סעיף כ׳ כו! המוכר להגידו שמן
מזוקק .פירוש ,שהמנה עמו לימן לו השמן שקונה ממנו מזוקק ,ואי בעי

לערב בשעת המדדה לא היה לו רשות לערבו ,משו״ה גס אין צטן לקבל

מאירת עעים

ט) טור סעיף

רשות לערב ולא עירב אמטנן דממיל

ליה ,עיין דטשה !סעיף י״ג] .גס כמבתי
קצת מזה בסוף סימן זה !סק״ל]:

־זז

ומקבל בשאר שמרים שמן עכור.
ק הוא ג״כ לשון הרמב״ם !שם] *בשאר
בבי״ח ,והוא דחוק קצח .ויש לפרשו
**כפירוש בשאר ,ר״ל בהנשאר ,וכאילו

אמר ,אמר שניכה לוג ומחצה מחמת
שמטס מקבל עוד

בהנשאר שמטס

דשמן עכור :כח! כשנתן לו טעות
בתשרי .פירוש ,במשט הוא עח
הבציר והשמן הוא עכור ,משו״ה
מודדן במדה הגדולה ,ט הלוקח מקבל

♦ראה באר
אות ז׳
ובשינויי
נוסחאות
שברמב״ם
מהדורת
פרנקל
**במהדורת
קניגסברג
תוקן.
הפירוש
בשאר

אז שמן כאשר הוא עכור וצפה למעלה

ובחוכו
הרמב״ס

כמה ערבוביוח,

שמן

עכור,

קוראן

פקטין,

כאן !ה״ט]

והגמרא !ב״מ מ׳

«״p

וקוראן

!סעיףי״ט! ומור״ס בסמוך
והטור
קוראי! בלשון קמחים ,ובניסן כבר נשקט ונשתקע השמן מכל הערבוניוח

שהיו בתוכם והוא צלול ,ומשו״ה המדה אז היא קטנה ,ומשו״ה קאמר
שאם בא הלוקח בניסן ורוצה שימדוד לו המוכר במדה הגדולה של משט
ibs
בעת שנתן לו מעוח על השמן ,צטך לקבל עליו שמן עכור ,וק״ל:
ויש אומרים דאינו מנכה לו השמרים כר .כבר כתבתי !סקכ״ה]
טעמן .ועיין לטשה !סעיף י״ג וכ׳ 1שהארכמי בדבט פלוגמחן ,ונחבמי
דלפירוש הנ״ל שניהן ש״ל כאוקיממא דרב פפא [בב״ם שם] שהיה במראי,

דהרמב״ם !שם ה״ח-ט׳] פסק כרבי יודא והרא״ש !ב״מ פ״ג סי׳ י״ו]
כחכמים ,וכחבמי טעם דהרמב״ס למה פסק כרבי יודא ,ולפירוש ב״י
הנ״ל הרמב״ס פסק כאוקיממא קמא וכחכמים .ושני פירושים הנ״ל

דקדקמי מדבט המגיד משנה [שם] שכמבן זה אמר זה ,רק שדבטו

מעורבבים וניארמיהן בש״ד נדטשה ,ע״ש ודוק :ל! אלא דמותר
לערב כר .לשון אלא קצח הוא דחוק ,דהא טעמן דאין מנטן לו הוא

משוס דמומר לערב ומדלא עירב אמטנן דאחולי אחיל ,אלא משום דמור״ם
כמב הדן בקיצור ולא נחיח לכמוב טעמו ,משו״ה כתב לשון אלא ,וק״ל:

באר הנולד,

כיאור הנר״א
[ב״מ] ש׳ א /בשמן ,שס מ׳ 3׳ כחכמים ואליבא דאביי ,וכמ״ש הרי״ף שם [כ״ג
ע״א מדפי הרי״ף] והלנה נח״ק ,וכמו ביין ,אבל הרא״ש [שם פ״ג סי׳ י״ת
פסק כרב פפא אליבא דרבנן ,אלא שפירש כפירוש רש״י שס ד״ה מומר נו׳,
לערב שמדו שבחבית ,וכמו ביין שס פ׳ א׳ ,וז״ש נפעיף כ׳ בהג״ה ,אלא
דמומר כו׳ (ע״נ) :סעיף כ׳ ו( .ליקוט) המוכר .פסק דלא כרבי יהודה
נב״נל מ׳ ע״א ,1אלא דמפרש דר״י קאמר במוכר במורח מזוקק ובהא פליגי
רבנן וז״ש מכר לו שמן נר ,אבל רש״י שש ד״ה אף המוכר כר ,פירש אפילו
במוכר שחס ע״ש ,וז״ש בהג״ה וי״א בר ,ומחולקים שו״ע והג״ה ,א׳ ,בפירוש
מ״ש שם sj״ ,pלערב שמרים .נ׳ .אם הלכה כאביי או כרב פפא .ג׳ .בפירוש
דר״י במתניתין .ד׳ .בפירוש דפקטין .ה׳ .בפירוש מ״ש שם כי מדה דחשרי נר.
ר{? .הטור [סעיף י״ט] והרב כחבו אפילו במוכר שמן מזוקק דאינו מנכה לו

רש״י שם נד״ה אבל /וכמ״ש בסעיף (ט״ז) נס־ו] ומבואר עוד בסעיף
שאמדו .סעיף כ' ה .שם !ברמב״ס פי״ח ממכירה] דן ט׳ ,משגה שס נב־נו]
דף (מ״א) !מ׳] ע״א וכמ״ק דר׳ יהודה וכאוקימחא דאביי שם ע״ב ,דאמר
לדברי חכמים אשור לערב השמרים .הרב המגיד ושם /ו .זה מהבאר שם
במשנה 1מ־ ע״א] וגמ׳ ע״ב .ז .ברמב״ס נשם! איחא כשאר* שמרים .ח .ראהסמ-ע
כמב הרב המגיד 1שס ,1זה פירוש פקטים האמור 3גמ׳ שס ™ ע״ב ,ורש״י נוסחאות
ט• ™!דת”
ז״ל נד־ה פקטים! פירש סקטים ,פסולת גרעינים הצפים על פני השמן.
)5ןקימפא דגמ ,שס< ןכתנ הר 3המגיד !שמ ה״]׳ לשון הגמרא [שס] וההל5ימ פתקי

נכ״ג ע־א מדפי הרי־ף /הא דהב ליה ונר ,נניס! כמדה דמשד וכר ,וממוך
לשון המשבר נראה שהוא סובר שאי! המדוח שווח בשיעור ,ורש״י ז״ל נשם
ז־־ה כי מרה! פירש ,מדה ,שער הדמים ולא מדה ממש .ט* .שירוש ,ומנכה
לו השמרים ,וכ״כ המוס׳ שם נד״ה לא אמרו ונר ח״ל ,וכשמוכר שמן עכור
נומן מאה לוגי! שלמין שמן עכור ומפסיד השמרים ע״י מה שמכר כשהוא
עכור ,וכשמוכר מזוקק לא קט הפסד לוקח אע״פ שמפסיד שמטס ,משוס
דבעה״ב ניחא ליה בצילא .י .כן כחב הרא״ש נפסקיו שס [ב׳־נו פ־ג טי׳ י־ז]
דהלכחא כרב פפא שם דבחראה הוא .כ .משנה ובטיחא שם נב׳־מ] דף ס׳
ע״א וכדמפרש לה שם בגבר ,וכ״כ הרמב״ס נשם ה׳־ת /והביאו המחבר לעיל
סעיף ט״ו.

שמטס ,אפ״ה מנכה לו פקטין ,אבל הרמב״ס נפי״ח ממכירה ה״ט] ושו״ע
נחנו דוקא במוכר לו שמן שמס ,וכ״כ רש״י שם [5״ pד״ה לוקח מקבל נר,
אלא שרש״י מפרש מעורב עם הפקטין למכור ביחד ,ועיין מוס׳ שס ד״ה לא
נר .ואף דבב׳ חילוקים הראשונים אין נ״מ לכאורה ,דמחני׳ היא ביין דמוחר
לערב שמטו« ,״« יש לחלק בין יין לשמן ,ועיין רא״ש שם !פ״ג סי׳ י״ז] ואם
יש לחלק נו׳ ,ואף שהרא״ש מסתפק ,נראה שודאי יש לחלק מדשקלא וטטא
נגמ׳ כאן ולא הביאו המתני׳ דשם [ב״מ ס׳ ע״א] ,וכ״כ הרמנ״ס !שם ה״ח]
ושו״ע בסעיף ט״ו ביין ולא נשבו כאן בשמן .וכ״נ ב״ח [סעיף כ׳] (ע״כ) :ז.
אלא דמותר כו׳ .כאוקימחא דרב פפא שם [מ׳ ע״ס ,ועיין באר הגולה [אות כץ :ח .דק כשבילכו׳ .כפירוש רש״י [שם ד״ה פקטים] מ״ש פקטים:
באר היטב
סעיף ב׳ ■ב .בשאר .יש לפרש דר״ל בהנשאר ,וכאילו אמר ,אפר שניכה לוג וממצה מממח שמרים מקבל עוד גהנשאר שמרים דשמן עכור .שם [סס״ע סקכ״ז]:

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> ־ כג חו״מ ז (קפט  -ו־מ) קארו ,יוסף בן אפרי□ עמוד מס 262הודפס ע״י תכגת אוצר החכמר

השן משפט רכח-רכט הלכות אונאה ומקח טעות

מאירת עינים

רמא

שפתי כהן

סימן דכט סעיף א׳ א] רוכע קטנית כר .בבריימא בפרק המוכר [נב״בן דף צ״ד נע״א!] אימא כן ,ופירש רשב״ס !שם ד״ה חיטין! קיטגית
רגילין לגדל בחיטי! ונישובת בשעורק ,נישוב היינו קש שהרוח מנשבו ומפזרו ,עפרורית רגיל להיות בעדשים ונקיטנית לפי שמעקרי! להו עם צרורותיהן

ולא קוצרין אותם כשאר מבואה ,ע״ש .ובעיר שושן שכתב שדרך קיטנית להתערב עם חיטי! בגרנות ,אפשר שג״נ נונחו כ! שממשילה נמגדלו הקיטנית
בשיבולים שלהן בין החיטין ,ואח״כ כשדשין אומן שיבולים אלו עם שיבולים אלו נתערבו יחד בדישה .ולעני! עפרורית בחיטי! ושעורי! אמרינן בגמרא
שם פנים לכאן ולכאן ,איכא מאן דאמר
דבחיטין ושעורין אינו מקבל עפרורית

אפילו פחות מרובע ,כיון דאין מצוי

הצפים למעלה בד״א כשמכר לו בשעה שהוא עכור
אבל כשמכר לו בשעה שהוא צלול לאינו מנכה לו

בהן אדעמא דהכי קנאן כדי שיהיו
נקיים מעפר ,ואיכא מאן דאמר דגם
בהן מקבל עפרורית ,וברייתא קמני
עפרורית בקיטנית לרבותא דאפילו
קיטניח ועדשים דמצוי בהן עפרורית,
אפ״ה רובע מקבל טפי לא ,אבל

קיטנית בשעורים ובישוב בקיטנית
ועדשים משמע בגמרא דאפילו ביותר
מרובע מקבל ,דהן לא משיבי כל כך

כמו חיטין ,ע״ש ובפרישה !סעיף

א׳]:

ג] והוא הדין אחד לעשרה כר.
כצ״ל .וקמ״ל בזה ,דלא מימא הקונה

עשרה דהוא דבר מועט מקפיד ורוצה
יאה "קל :שיהיו כולן טובים* .ובי״ס גורסין תיבת
ד“"! לכל ,והוא מיותר ומגומגם ובטור [שם!
'שנים

לימא ,ע״ש:

ג! ינפה הכל ויתן לו

כוי .כיוצא בזה נמי כתבו הטור
והמחבר לעיל סימן רי״ח וסעיף חץ,
באומר בית כור עפר אט מוכר לך הן
שסר ה! ימיר ,דאם יש מומר או חסר
עד רובע לבית סאה שמכר לו ,מקבלו
כמות שהוא ,ואמרינן דממלי אהדדי,

סימן רכט סעיף א׳ א> רובע
קטנית כוי .עיין בסמ״ע ס״ק א/

עד איכא מ״ד דנחיטין ושעורים אינו
מקבל עפרורית אפילו פחות מרובע

אפילו הקמחים.
סימן רכט

בו׳ .ואיני מבין דבריו ,דהא פחות
כדאמרינן
עכ׳׳פ
מקבלין
מרובע

הסוכר לחבירו חטים או שעורים או פירות כמה

בהבורר צרור מתוך גורנו כר ,עיין

פסולת ציד לקבל הלוקח

בש״ס !ב״ב צ״ר ע״א] ,וכן כתב ב״י
ןר״ה ודע] להדיא ,ודו״ק.

ובו כ׳ סעיפים

א

א)אהמוכר חטים

לדזבירו

מקבל עליו

"*•0רובע קטנית לכל סאה שעורים מקבל עליו רובע *6נישובית לסאה עדשים
מקבל עליו רובע עפרורית לסאה ’תאנים מקבל עליו עשר מתליעות לכל מאה
(בןנ)והוא הדין אחד 1לכל עשרה) מכר לו שאר פירות מקבל עליו רובע טינופת
לכל סאה ’נמצא בהם יתר על השיעורים האלו כל שהוא ג]ינפה הכל ויתן לו
פירות מנופים וברודים שאין בהם כלום .הגה ג)ויש אומרים דדוקא י]בדלא ידעינן
[2שלא] ערבן אבל אס ידוע שהמוכר לא ערבן "1צריך לקבל 3אלו השיעורים והמומר
ינכה לו י)ויש אומרים דבידוע שלא ערבן צריך’ 1לקבל עליו הכל’* ה)וי״מ דכל זה במוכר
לו פירוש סתם או שאמר פירוש יפות אלו אבל אס אמר פירוש אלו ולא אמר יפוח
צריך לקבלן כמו שהן ,ואם אמר פירוש יפוש ולא אמר אלו נותן פירוש שכולן יפות.
ציונים ומקורות סימן רכט א) לשון רמג״ם פי״נו ממכירה יין י״א )5 .מוי סעיף א׳ .ג) עוי שגא והר״ן ב״ב צ״ד ע״א ד״ה
אמרי .ד״מ א' .י) מוי שם נשס ישנ״ס ב״ב שם ד״ה ואמרי .ה) מוי שם נשם הרמ״ה ב״ב פ״ו סי׳ ב׳.

מימן רבט ו) ב־ה בד״ר וממהדורת הבאה״ג ואילך .הסמ״ע כתב לגרוס :אהד לעשרה ,ראה סק״ב.
שערבן ,ותיקנו הסמ״ע ראה סק״ד )3 .במהדורת באה״ג נשמטה תיבת :אלו.

ואם איכא טפי מרובע לבל בית סאה,
שושבין ומדקדק גס על הרבעים הן לחסר הן ליתר ,גס כסימן רכ״ז ןסק׳־ד] כתבתי שמהאי טעמא מחזיר אונאה דכל השחות ,ע״ש:

ידעינן שלא עירכן:

)2

מ־״ר:

ד] ה״ג .בדלא

הן צריך לקכל אלו השעורין כר .דעד רובע דרך להיות בסירות ואדעתא דהכי קנא! וידע ומחיל ,משא״ב יותר ,וכי

לעולם לא יקפיד אפילו על כמה .עיין דרישה [סעיף א׳] ,שס כתבתי טעמם למה לא דמי זה להא דהן תסיר הן יתיר הנ״ל ןםק״ג].־ ו! צריך לקבל
עליו הכל .ס״ל דהא דנתנו שיעור רובע לסאה משום דכן (ד)דרך להיות ,ובאיכא טפי חיישינן שמא המוכר עירנו בתוכו ,אבל כשידוע שלא עירבו

מה לי רובע מה לי יותר ,כיון דלא הבטיחו ביפות סתם ,וכדמסיק:

ערך לחם

סימן רכט סעיף א׳ .טינופת לכל סאה .והוא הדין לקונה דבר מועט שמקבל לפי הערך .נסור מעיףא־4

כאד הגולה

ביאור הגר״א

צ פירש רש״י וב־נו מ׳ ע״ב ד־ה הא] ,כיון דשקיל מיניה בניסן כשער של ניסן
ביוקר ,דדרך כל השמנים להיות מזוקקים ,והלוקח סתם ומוכר סתם אינו
מוכר אלא מזוקק ,וכ״כ תרא״ש שס ןפ״ג סי׳ י״ח].
סיטן דכט סעיף א׳ א .לשון הרמב״ס בפרק י״ס מהלכות מכירה דין
י״א ,ברייתא ס״ו דגגא בתרא דף צ״ד ע״א ,וכל הרונעיס האלו רובע הקב
שהם אחד מכ״ד בסאה .א* .כתב הרב המגיד !שנה ,פירוש ,אבק וקשין
שנזרה בנשוב .נ .משנה שם דף צ״ג ע״ג ג מימרא דרב הונא שס דף
צ״ד ע״א .וכתב הרב המגיד ןשס^ ופירושה כדברי המשבר והיא בהלכות
נב-ב מ״ז מ-א מדפי הרי־ף] .ג* .וכל היכא שידוע שעירנן ואפילו כל שהוא !דיאין הלוקש מקבל מהס כלום ,כן הוא נטור נסעיף א־! ,ולי צ״ע שהשמיטו
שיהיה כיוצא בהם נמכרים בשוק לאכילה .כן הוא בטור בשם הרמ״ה נב־ב פ־ו סי־ ב׳].
המשברים .ד .והוא

ט .במה דברים אמורים בו׳ .כפירוש רש״י שס
טיטן דכט סעיף א׳ א .וה״ה בו׳ .רשב״ס ןב״ב צ״ג ע״א ד״ה
מתולעות] :ב .וי״א דדוקא כו׳ .כלישנא דקנסא ןב״ב צ׳־ד ע״א] ,לקולא של
הנתבע :ג .וי״א כר׳ .רשב״ם שם ןד״ה ואמרי] ,וסברא הראשונה ס״ל דניתר
מרובע קפיד ,והמותר ,בלא קנשא סייג לנכות ,דאל״ב וכי לעולם לא קפיד .ר״ן
ןב״ב שם] :ד .וי״א דכל זה בו׳ .כמו ביין ,אס אמר מרתף של יין סתס ,או
זה למקפה ,או זה ,או למקפה ,ועיין סימן ר״ל ןסעיף א׳-ד׳]:
ןד״ה כי וד״ה הא]:

באר היטב
סימן רכט סעיף א׳ א ,קטנית .פירש רשנ״ס דקיעניש רגילין לגדל נחיטין בו׳ ,עיין נש״ס ,ונ״ב נ״י להדיא .ש״ן ןסק־׳א] :ב .לכל .והשמ״ע נסק״ס בחב
ונשונין נשעורין ,ועפרוריש רגיל להיוש נעדשיס ובקיטניש לפי שמעקרי! להו עס דצ״ל אשד לעשרת ,ולא גרשינן חיבת לכל .וקמ״ל נזה ,דלא סימא הקונה עשרה
צרורומיהן ולא קוצרי! אומן כשאר ממאה ,ע״ש .ולעני! עפרוריש בשטין ושעורץ דהוא דבר מועט מקפיד ורוצה שיהיו נולן טוניס .ענ״ל :נ .כלוס .עיין לעיל סימן
אמרינן נש״ס פנים לכאן ולכאן ,אינא מאן דאמר דנחיטין ושעורי! אינו מקבל רי״ח סעיף ש׳ וסימן רנ״ז סעיף ב׳ .ןסמ״ע סק״ג] :ד .הכל .דס״ל הא דנתנו
עפרורית אפילו פמוח מרובע ,טון דאינו מצוי כהן אדעתא דהר קנאן נדי שיהיו

שיעור רובע לסאה משוס דק דרך להיות ,ובאיכא טסי תיישינן שמא המוכר עירבו

נקיים מעפר ,ואיכא מאן דאמר דגם כהן מקבל נו׳ ,עכ״ל הסמ״ע ןסק״א] .ואיני
מבין דבריו ,דהא פחות מרוכע מקכלין עכ״פ ,כדאמרינן נהבורר צרור מתון גורנו

בתוכו ,אבל בשירוע שלא עירנו מה לי רובע מה לי יותר ,רון דלא הנטימו ביפות
סתס ,וכדמסיק .סמ״ע ןסק״י]:

חידושי רעק״א
8ימן רבט סעיף א׳ בהגה .וי״א דרוקא .נ״ב ,ורון דמסממא אין מצר להיות בל בן
כל שהוא אין הלוקש
עפרורית ששדינן ליה דעירנו בידיה ,ובל הינא שידוע דעירב
מקבל מהן כנוס ,ענ״ל הטור !!״!■ף «■] .נמ״ש ובל היכא שידוע ובו׳ ,ר״ל דאף ברובע או

1

פשית מרובע ,אס ידוע דעירנו בל שהוא אין הלוקח מקבל בלום ,נמ״ש הרא״ש ב־נ פ !-סי•

™ להדיא ,וביותר מרובע אף נשממא ששדינן ליה דעירב בידיה ,והא דלעיל ריש תימן נ״ב
!סעיף »•! לא קנסינן ליה השירא אטו איפור! /וה״נ הו״ל ללוקס (לשזור) !יה™ ]-רק הישר

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן>  -כג חו״מ ז (קפט ־ ו־מ) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 263הח*פס ע״י תכנת אוצר החכמר

שפת

קיח

שלכ&

סימן כא

סימן כא

גניבת דעת

גט'

מס׳ חולין דף צ״ד ע״א ,במשנה

לא

מדכתיב

התורה,

תגנובו,

ועיין

*™®!™.תגן שולח אדם ירך לנכרי שגיד

שם שכתב דאף דבאיסור גניבה כתיב

שמקומו ניכר,

כתב

בתוכה

הנשה

מפני

ובגמ׳ דייקא מהמשנה דחתוכה לא
לישדר

לנכרי,

מן

ואחד

הטעמים

רעהו,

וכאן

אסור

משום דהגוי יסבור דמשו״ב חתך כדי

במקום

ואע״פ שהותר

שהביא

דמצינו

ליטול הגיד מתוכו,
לאכלו

דכבר

לעצמו

דוקא

קאי

אסיפא דקרא ולא אלא תגנובו ,וכ״ש
חילול

הגיד

נטל

דרעהו

ע״ז

הריטב״א

אף

לגוי,

ועיין

השם,

לשון

בקרא

שם

גניבה

אדעת.

אעפ״כ נתנו לו ומחזיק לו ע״ז טובה

הרבה ,וזה אסור משום גניבת דעת

דאמר

עיין

שם עוד מה שהביא מחלוקת

דעת

אי אסור דוקא במכר נבילה או

הבריות ואפילו דעת של גוי ,ומזה

אף במתנה ובפשטות תליא בחקירה

והיינו

הנ״ל ,אבל אפשר לומר דלא תליא

שמואל

המקור

אסור

לגנוב

גניבת

לאיסור

דעת

כביאור רש״י שם בד״ה משום וז״ל

ונמצא

מחזיק

לו טובה

לחקור אי האיסור דוקא
להגונב

שום

החזקת

ויש

חנם,

אם נמצא
או

טובה

תשואת חן ממי שגנב את דעתו ,או

בזה

אסור ג״כ

מבואר

הנאה,

הגט׳

דהחזקת

שהרויח,

במגיע

מפשטות

טובה

ואפשר

לו

דלא

ממון,

ועיין

לשון

היינו

מה

אסרו

רק

שם

מה

שמחלק בין גוי לישראל.

דבר דנמצא

דגנב דעת חבירו אף דאין לו שום

ובשו״ת

טובה מזה.

מהר״ם שי״ק חיו״ד תשובה

קנ״ו דן בענין מי

דברי

הנה

דבמתנה

וכן

אע״פ דלא אתי לו הנאה של כלום
לומר שום

משום

נמי מגיע

לו

תורה

ששמע

מחבירו

שאמר

ואמר

ברמב״ם פ״ב הל׳ דעות ה״ו

בשם עצמו ולא׳ בשם חבירו האומרו,

שם

ובתחילת דבריו הביא דברי הספרי

כתב

כלשון

הגמ׳,

עיין

במפרשים על אתר ,ובקובץ שם כתב

בפרשת שופטים על פסוק לא תסיג

ע״ז וז״ל דאסור לגנוב דעת הבריות

גבול רעך דקאי גם על האומר דברי

עמ״ס

ר״א בשם דברי ר״י ,והוא ז״ל רוצה

והביא

מחידושי

הריטב״א

חולין צ״ד דגניבת דעת היא אסור מן

לומר

דדוקא
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בכהאי

גוונא

דאמר

י*
ע£ת
פלוני בשם

דברי

שלמה

גניבת דעת

לומר

אבל

אחר

ובפשטות אין זה רק

קיט

איסור דרבנן

בשם עצמו ליבא בזה איסור,קפא ועיין

חוץ מאיסור ד״ת מדבר שקר תרחק,

שם שהביא ראיה מגט׳ יבמות דף צ׳

וע״ז ג״כ אינו עובר רק באומר בשמו

דלא

שייך

לומר

משום דאתי לידו הנאה במה שחבירו

דעובר על גזילה ולא

תסוג

משום

מחשיב לו לת״ח ,ויש לחקור היכא

ליכא

משום

וכתב

ע״ב,

רק

דהוי

מעילה

עוד

ובקול

קול

כדאיתא

פסחים

בגט׳

כ״ו

ע״א דקול מראה וריח אין בו משום
מעילה,

וג״ב

גזילה

משום

דאין

לו

ליכא,

ולפי״ז צ״ב_ דברי הריטב״א דאיכא

שום

אם

הנאה

ג״כ

יש

האיסור עיי״ש.

וראיתי

בשדי חמד ח״א ובשו״ת
’שאילת יעקב ח״ב סימן

נ״א שדנו בענין גניבת דעת לחקור

בגניבת דעת משום גזילה ,דהא בהאי

דמחזיק טובה בחנם איכא דין גזילה
לפי

הריטב״א

דמבאר

דיש

הגט׳

איסור גזילה ,וע״כ צריך לומר כדברי
הקובץ

דוקא במכירה

רזה

אבל צריך

לידו ממון,

דהרויח

עוד

ביאור

דהוא לא אמר זה דוקא בגוי אבל

בישראל

נשאר

בלא

דעובר

תגזול

עיי״ש במה שמחלק בין גוי לישראל

וצ״ב כעת.

ובסו״ד

אם

ראה

בספר

דבר

חידוש

והוא

עצמו לא ראה מעצמו אלא חבירו
אמר

לו

או

הראה

לו

אי

צריך

לומרקפב דחבירו אמר לו רזה כתב

בספר זה או זה חידש פלוני ,ואינם
חוקרים בזה רק אם נכנס בגדר הדין

דאומר דבר בשם אמרו מביא גאולה
לעולם,

אבל

באיסור

גניבת

דעת

משמע מהמחברים הנ״ל דודאי אין
בזה משום איסור גניבת דעת ,וע״כ

כתב המהר״ם שי״ק דבאומר

צ״ל דכיון דלא אתי לידו שום הנאה

בשמו

דאינו מחשיב לו כיון דבין כך לא

דבר

חידוש

חבירו

עובר על מדבר שקר תרחק וגם על

אמר

החירש

מעצמו

מזה

הוא

בעצמו

ראה

איסור

גניבת

דגניבת

דעת

דעת,

ומבואר
עובר

אינו

על

לא

תגנובו כדברי הריטב״א דהוא בעצמו

ואין

בספר

נ״מ
או

אי

לא,

ומשו״כ ליכא גניבת דעת אף דחשב
חבירו דהוא

ראה

מעצמו ,לכאורה

על

מוכרח מזה דגניבת דעת לא הוי רק

קול ,ע״כ דאינו עובר על לא תגנובו

אם מגיע לו שום הנאה ,ועיין שם

כתב

מקודם

בגניבת

דעת

דלא

שייך

אלא

גניבה

איסור

חדש

בשאילת יעקב אריכות בענין זה.

קפא .והסברא בזה צ״ע דלקמן כתבתי סברא להיפך דאם אמר בשם עצמו הרויח הכבוד
משא״ב באמר בשם אחר ,וא״כ איזה סברא יש בדבריו וצ״ע כעת.

קפב .עיין כזה עוד בשו״ת מחנה חיים ,ח״ב בסוף אבן העזר ובשו״ת מהרשד״ה סימן כ״ה.
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ך

שפת

י,כ

שלמה

סימן כא

רש לחקור עוד מי שאמר לו חבירו

גניבת דעת ,וגם בזה בשו״ת שמן

חידוש ששמע מפי חבירו בשם

ראש סימן ס״ד ,ועיין עוד שם חו״מ

כל

סימן י״ח אי בן נח מצוה על איסור

השמות או סגי לומר מפי המקור,

גניבת דעת ,ומגמ׳ אינו מבואר רק

ר׳

דאסור לישראל לגנוב דעת ב״נ ולא

ראיה

להיפך׳״־דעוד עיין באקדמות מילין

של

חבירו

עיין

בזה

שלמה

אם

צריך

בסוף

היימאץ

ספר

שיאמר

חידושי

ח״א דהביא

מהא דמצינו בכמה מקומות בגמ׳

שאמרו

בשם

כמה

וכמה

שמות

לספר

השרון

חבצלת

על

ספר

גניבת דעת לת״ח

בראשית בענין

למעלה עיין שם .ועוד עיין בשו״ת

שצריך

התעוררות תשובה ח״א סימן ל״ו אי

הירושלמי מס׳ מכות פ״ב ה״ד אם

דעת

לצורך

חושבין עליו שהוא יודע יותר ממה

שרוצה

שבניו

שהוא באמת
יודע ואינו ת״ח כ״כ ,וגם עיין
בהקדמת בית הלוי שכתב כן ברוב

איסור

ענותנותו.

איכא

איסור

גניבת

מצוה

בכגון

אב

יעמדו באשמורת הבוקר ולכן אמר
או משנה המורה שעות לשעה

.מאוחר אם עובר בזה על

לפרסם
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צריך

עצמו

לפרסם

כדברי

דאינו

בבא מציעא פרק ד

ר עובריה מברטגורא

טובתן ורעמן מסורה להטר אלא ללבו של מדבר שיודע

תוספות יום טוב

אבותיו אין לו להזטר .חיספוח:

י

?מז!12.34527

קנט
יא באמת כיין

’

יא אין מערכין

’התירו וכר מפני וכוי .בכאן למדו בגמרא דכל באמת

פירות כפירות .בעל הבית האומר לחבירו פירות שדה

הלכה היא כמ״ש הר״ב בריש פרק 3׳ דתרומות.

פלוני אני מוכר לן ,לא יערבם בפירות שדה אחר:

ופירש״י מדיהיב טעם למלשיה מפני שמשביחו ואין

אם לרעה מתכוין אם לטובה:

ואין צריך לומר חדשים
בישנים .פסק למכור לו ישנים,
לא

עמהס

יערב

שהישנים יבשים
מן
יותר
שמשביחו.

הרך,

חדשים.

ועושים קמח

מפגי
החדשים:
קשה משביח אח

לפיכך

פסק

עמו

רך

מערב בו קשה ,אבל פסק עמו
קשה לא יערב בו אח הרך:

אין מערכין

שמרי יין.

של

לגמגם בדבר .ונקט בה למחייב

לקח.

רו־^ה
העזובה,

ליא

היה

אם
ייאמר

לוי

בעל

באמת שמע מינה כל היכא דחני

זכר

באמת הלכה ואין לחסום ולגמגם

מעעזיך הךאעזונים .אם הוא בן
זכר
גרים ,ליא ייאמר לו־
עז?אמר
מעשה
(שמות סב) וגר לא תונה ולא
תלחצנו:
יא אין 9עךבין

אבל נותן לו את שמריו .של

פרות כפרות /0אפלו חדשים
בחדשים ,ואין צריך לומר

פרוטה פרוטה :אלא אם כן
הודיע .לכל אחד ואחד מהן,

חדשים בישנים סה .בא^ת״י 3י?ן
התירו לערב קשה ברך י" ,מ?ני

חמת זו ביין של חבית אחרת:

יין עצמו :לא ימכרנו כחנות.

מים מעורבין בו :ולא לתגר .שהוא משביחו  mאין קעךבין
שמרי וין בוון ,אבל נותן לו את שמריו 00מי שנתערב
מים מינו ,ליא ימכרנו בחנות" אלא אם כן הודיעו .ולא

בדבר :מפני שהוא משביחו.
לשון הר״ב קשה משביח את
הרך

פירש

הרא״ש

שמתקיים

יותר .ע״כ .ובגמרא דבין הגתות

שנו .ופירש" ,שתוססין זה עס
זה ונעשין טעס אחד .אבל לאחר
הגתות שכבר כל אחד קלט ריחו

וטעמו אין משביחו אלא פוגמו.
עד

כאן.

ועיין

כסיפא.

מכל

מקום אמרינן בגמרא דמקום

שהכל טועמים קודם שיקנו שרי.
שהרי

יטעימנו

תחלה:

אין

מערכין שמרי יין כיין .פירש
הר״ב שמרי יין של חבית זו וכר.
לפי ששמרי חבית זה מקלקלין

^מבית אחר .טור סימן רכ״ח:

פירוש המשניות להרמכ״ם
ישאל לאיש שאינו חכם באלה מן החכמות שיפרש לו כדי
לביישו ויאמר הייתי סבור שהוא חכם או יספר ספורים שיש
בהם דופי ותרפה לחבירו ויאמר לו נתכוונתי למה שאתם
חושבים על זה נאמר ויראת מאלחיך שהוא יורע כוונתך ומה
שחשבת בלבך וזהו טעם מה שאמרו ז״ל בל דבר שהוא מסור

ללב נאמר בו ויראת מאלהיך וכן תמצא בתורה בכל מקום
שנאמר ויראת הוא דבר שאין דייני בני אדם יכולין לדון עליו.
יא אין מערכין פירות כפירות אפילו חדשים כר .אמרו
מקום שנהגו להטיל מים ביין יטילו העמיד זה בבית הגתות
בלבד.

מלאכת שלמה
וממכר כך הונייה בדברים .שנאמר לא מונו איש את עמיתו
וכתוב מ״י מהא ראמרינן כגמרא דפם שאתך בתורה ובמצות אל
מונו דילפינן לי׳ מקרא דלא מונו איש אח עמיתו למדט שלא
הזהיר הכתוב באונאת דברים אלא ירא ה׳ ואמרו כמדרש אם הונה
עצמן מומר אמה להונהו שזה איט קרוי עמיתך ואמרינן כמסכת
מגילה בגמרא האי מאן דסני שומעני׳ שרי לבזוייה כגימל ושק ע״כ.

אם היה בעל תשובה וכוי• ספ״ז דהלכוח חשובה .וכולה מתני׳
פי״ד דהלכות מכירה סימן י״ב י״ג .ואם הוא בן גרים לא
יאמר לו זכור מעשה אכותיך .היינו לא זו אף זו דאפילו
מעשה אבותיו אין לו להזכיר .ועיין נספר קרנן [אהרן] פ״ח דס׳

קדושים ונפ״ד דם׳ כהר סיני .יא כאמת כיין התירו
לערב וכוי .גמרא אמר ר׳ אלעזר עדה אמרה כל כאמת אמרו
שבמשנה הלכה היא מדיהיב טעמא למילתי׳ מפני שמשביחו ואין
לגמגם נדבר ונקט בה למימני נאמת ש״מ כל הינא דמני נאמת
הלכה ואין להסס ולגמגם נדבר .מפני שמשכיחו ,גמרא אמר
רב נחמן ונין הגתות שנו דמשנימו שתוספין זה עס זה ונעשים
טעם אסד אבל לאחר הגתות שכנר קלט כל אחד ואחד רימו וטעמו
אק משביחו אלא פוגמו והשתא דקא מיערבי שלא נין הגתות אמר
רב פפא דידעי וקא מחלי שכבר הוחזקו לערב רב אחא נרי׳ דרב

תפארת

יכין
סג ומכ״ש שלא יאמר לגר זכור מעשיך
נהרגה יפיס,

כדי למכור הכל בחזקש יפין:

[וזגוז-ה :שהוא ז״ל פי׳ דשנים מושר לערב נחדשיס כדכחיננא כני] .באמת
ביק המירו לערב קשה ברן אע״ס שהרן הוא טוב יותר לשתות וגס
דמיו יומר יקרים מן הקשה אפ״ה מותר לערב בין הגתות לפי
שנשנותגין מעט קשה ברן הוא משביח ומתקיים יומר וכ״ש רן
בקשה שהוא משביחו .אין מערנין שמרי יין של מבית זו ביין של
חבית אחרת אפילו קונה ממט ששי מביות של יין לסי ששמרי ק
זה מקלקלין יין אחר אבל נותן לו שמרי אומה חבית אפילו קנה
ממט יין הרנה

ישראל

p

וכן מדות מערב השמרים עם היין ונותן לו

שינויי נוסחאות

אם היה כעל תשוכה.
נכי״ק ואם ;..מי״מ
ובכי״ר (כ׳) בן תשובה.
זכור מעשיך הראשונים.
גד״< זכור מה היו
מעשיך !..נכי״ק זכר..
יק ממון .אם הוא
ב״ג .כד״נ ונכי״ק
ינמשבי״ר אם היה.
מכור) מעשה אבותיך.
בני״ר (א׳) מעשי;..
נס״ס מה היו מעשה.
ולימא; נמשני״ר מה היו
מעשי .ולא תלחצנו.
נמשני״ר חלחצט כי
גרים הייהם כארץ
מצרים .ונ״ה כד״נ (ישם
נטעות ..בי עבדים):
יא (אפילו) חדשים
נכי״מ יבכי״ה ו5׳ ור׳
(א׳) לישא .ואין צריך.
נמשני״ר ואין צורך
כאמת כיין .יד׳ה בד׳׳נ
ונמשני״ר וגס״פ וגס״מ
ונכי״ה ור׳ (א׳ וג׳)
נמשנ״ג באמת אמרו..
שהוא משביחו .ננל
הס׳י שמשביחו; גד״נ
משביח .אין מערכין.
נכי״ק ואין ..אבל
נותן .נס״ק אלא.
(את) שמריו .נס״ה
לישא .מי שנתערב.
נכי״ה מי שנתערב לו.
הודיעו .נס״מ ונס״ר
(נ׳) מודיעו; מי״ק
הודיע .ולא לתגר.

חידושי מהרי״ח
טעם משום דדרך התנא
לשנות לא זו אף זו אבל
נוכל לומר שזה וו דהיינו
שעכ*פ חטא בתחילה
ואצ״ל וו שהגר לא חטא
כלל כי מה לו לעשות
שהיו

יכין

אבותיו

גויים:

ודוקא כץ הגתות שרי לערב יין ,דאז אינו פוגמו עי״ז:

שהישנים

סח מיהו כל שניגש טעמו ללוקח ,מומר לערג:

יא תוי״ס ו״ה אין
לפי
מערכין כד
ששטרי חבית כר .ג׳־ל

(עי׳ שנת

מבית ק לפי מדוסיו ,מומר לערבו נשמרי אומה תבית שמכר:
ע אתת אחת:

כוונת הטור רזה אין צ־ל
שאין יכול לערב שמרים
ביין שהא יין סכר לו

נח־ ממט רעים
סה

איקא אמר הא מני ר׳ אחא היא דחניא ר׳ אחא מתיר בדבר
הנטעס פי׳ שאדם טועס קודם שלוקחו ויכול להבחין שנתערב נו.
וכתוב ננ״י ופי׳ רש״י ז״ל דדוקא קשה ברן כשמכר לו רן אבל אס
מנר לו קשה לא יערב עמו רן וכן הדין כפירות דוקא נקט
חדשים בישנים אבל ישנים בחדשים שפיר רמי עכ״ל ז״ל .וז״ל
הרא״ש ז״ל אין מערכין פירוח בסירות פי׳ מעט פירות רעיס
בהרבה פירות יפים כדי למונח בתורת יפין וניכר בהן .אפילו
חדשים בחדשים ואין צרין לומר תדשיס בישנים לסי שישנים טוניס
לאכילה יומר ונ״ל שאם קנה ממנו חדשים שאסור לערב בהן ישנים
אפילו שטובים יומר לאסלה לפי שזה שקונה חדשים הוא רוצה
ליישנם וישנים אין ראייין לי׳ישנס ויתקלקלו ורש״י ז״ל לא פירש כן.

ציונים
טיש״ע שס סעיף ד׳.
יא אין מערכין פירות
כפירות .נ״ט ע״ב מיי׳
פי״ת מה' מכירה ה״ה
סמ״ג לאוין ק״ע קצ״ו
טוש״ע ח׳־מ פי׳ רכ״ת
סעי׳ י׳ .ואין צריך
לוטר כר .ס׳ ע״א.
כאמת אסרו .מיי׳
פי״א מה׳ מסרה ה״ה
סמ״ג לאיין ק״ע טיש״ע
מ״מ סי׳ רר׳ת סעי׳
י״א .אין מערכין
שמרי יין .מיי׳ שם ה״רו
טוש״ע סס סעי' ט״ו
מי שנתערב מים
ביינו .מיי־ שס ה״ו
טוש״ע שס פי״ב.

עושין קמת טפי :סו כל באמת הלכה פסיקה היא
פרק א׳ מ׳-גך נח שמתקיים יומר ,ונ״ש איפנא [ודלא כר״ב).

ליקוטים

סט נמכר

פ׳ד יא במשנה הודיעו .כתג הרמ״ז מדלא מני מודיעו משמע דאה הודיע פעה א׳ לא' שוב א״צ לשזור ולהודיעו פעם אשסז ע׳״כ וממס הרמב״ם פי״ח מה׳ מסרה דשינה מלישנא
דממני׳ ועשב אא״כ מודיעו משמע דלא ס״ל הס ול pנפשכם למעש מהל׳ השגור במשנה וגס העור נסי׳ רנ״ס כשב אא״כ יודיעו לקונה ומה גס הסברא טמנת  pדאטו אומו סין
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תוספות יום טוב

קם

ציונים
טקום שנחנו להטיל.
מיי׳ שם נווש״ע שס
פעי׳ י״ג יב התגר
נוטל .ש׳ ע״א נד"
פ״׳ס מה׳ מנירה <n
סוש״ע ס״מ סי׳ רכ״ח
סעיף נר׳ן .די״א לא
•זזלק החטני .נ״ב כ״א
פ״כ וחכמים מתידין
כר זכור לטוב .נד" שס
ה״ד נווש״ע שס סע"
י״ע .וחכמים מתידין
ומודים כר .נדי׳ שס
ה״ד גווש״ע שם סע"
י״ז .אין מפדכפין כר.
נדי׳ פס ה״ב נויש״ע שם
סעיף נר.
הג׳ וחי׳ הרש״ש

יב סש™ לתוך טיטום.
גצ״ל «מ״ך פלשי! מלי
( ,wsרצה 5יי ג>)•
שינויי נוסחאות

נני״ר (א׳) ולהגר.
שהודיעו .גני״ע ומי״ה
וס׳ שמודיעו; נד״נ
ונכי״ק ונמשני״ר ונכי״ר
(א׳) שהוא מודיעו

(שאינו אלא

בבא מציעא ®רק ד

ר עובדיה מם־טנורא

מקום שנהגו להטיל טים ביין .כחב הר״ב דוקא בין [לא] ימכרנו ביחד ואף ע״פ שהודיעו ,לסי שאינו לוקשי
הגמוח .כדלעיל .ח״ל המגיד (פרק י״מ מה״מ הלכה ו׳) אלא לרמוס ולמכרו במנוח :מקום שנהגו להטיל מים
שבזמן הגחוס קולטוח המיס טעם היין .אבל שלא בין ביין .דוקא בין הגסוח יטיל דכיון שנהגו אין כאן
הגמוח הוא נחשב כאילו הוא מזוג :יב וחכמים טעות ,שכל היינות במזקח ק :יב התגר נוטל
מחמש גרנות .שהכל יודעים בו
טתירין .דאמר ליה אנא
מפליגנא אמגוזי .ואח פליג לתגר אף על פי שהודיעו ,שלא גדלו בשדותיו ומכר אדם
הרכה לוקח ובמזקח כן לוקחים
שיסקי .גמרא :כגונב את שאינך אלא לרמות בו .מקום
 “Jממנו :מטרה .אוצר שאוגרין בו
,
,
הפין .אפשר דלהפי לא קרי ליה
שנהגו להטיל מים כ!?ן! ,טילי  5מבואה .גורן ,הוא שדשין בו את
גונב העין ממש לומר שאע״ס
שמודיעו שלא בירר אלא מעל סי יב התגר נוטל״א מחמש גרנות החטאה .ודרך התגר לקנות
מגורה דאפילו הכי אסור לפי ונותן לתוך מגורה אחתעב .מבעלי במים בשעת הגורן
ולהכניס למטרה שלו :םיטם.
שאפשר שע״י שרואה נשעח מחמש גתות ,ונותן לתוך
גיגיח גדולה :ובלבד שלא
המכירה על סי המגורה שמלן
יפוח ואין בהם פסולה מחוך כך פטסעג אחד™ .ובלבד שלא התא יתכוין לפרבן .להוציא קול
לא יעלה על לבו תמיד שיש מתכון לערב״יי .דבי ןהודה לקנוס הרוב ממקום משובח
סשולח בו ולפיכך לא קורהו אלא אומר .לא ?חלק הדזנוני קליות לערב בו ממקום אסר ושכניו
כגונב את העין:
סבורים שכל הסירוס מאומו
ואגוזץ לתינוקות ,מפני שהוא
ולא יפחות את
מקום:
מךגילן לבוא אצלו .וחכמים מתיריףי .ולא ?פחית את השער .למכור בזול .מפני שהוא
השער .וחכמים אומרים ,זכור לטוב עי .לא ?בר את מרגיל לבא אצלו ומקפח מזונות
דברי אבא קזאול .וחכמימ מתירץ למודים מטריו :זכור לטוב .שממון כך
,
אוצרי סירוס מוכרין בזול וכן
הע?ן.
את
כגונב
אלא
שאינו
מגורה
פי
מעל
שלא יכיר
י
הלכה :גריסץ .פולין גרוסות
אץ מפךכסיףפ לא את האדם ולא את־הבה^ה ולא את נחסים׳ אסח לשמים :לא
יבור .אח הפסולח .לפי שמחוך
הכלים:
.. ........
. ........
הוא מעלה אח
יפוח
.שנראוח
דמיהן הרבה מדמי הפסולח שנטל מהן :וחכמים מתירין .שיכול הלוקח לראוי! ולהכחין כמה דמי הססולח

לדמות ה^ריסץע’
.

בו) .נכי״ר (ג׳) ונרא״ש־

לישא; נכי״ר (א׳) ונרש״י
מים (ביין) .מי״ס
להטיל כו מים וק ליפא

וק^^״קעשם^

ים יציין ליעי «ים> .שנברר ,מאלו שישנן באמרים .וטוב לו להעלות בדמיהן של אלו שהן מבוררים מפני הטורח .והלכה כחכמים :שלא
יבור מעל פי המגורה .למעלה להראוח יפות ,ואח הססולח שבמוכו לא טרר :לפי שאינו אלא כגונב את

ד״ו וגרי״ף ד׳ קושנוא
כהוק פיסה ונמ״ש נמצה

נרו  pנעלי שמשן
ונהכ״י א״א לסנדל נין
מ״ס לסמ״ן עכ״ל
וגשעיינמי הינוג נס נד״נ
נם נמשני״ר (סרי״ף ד״ק
אינו ס״י) ראיחי כי גם שס
הוא פיטם במ״ס ולא
נסמ״ן אולם מגמרא ניצה
הנ״ל ועוד מכמה מקומום
משמנג דצ״ל נסמ״ן;
נמשנ״ג פיטום וצ״ל
פינויס כמו שהוא נמונוס
(<ך״א ע״נ) .נכי״ק
פיתנו וצ״ל פיתם ועי׳
ערוך השלם עי׳ פטה ועי׳
פיתם( .ובלבד שלא'
יהא טתבוין לערב),
נכי״ס לפא כ״ז ,אן
נגליון שם איסא; בד״נ
ונכי״ק ונכ״׳מ ונכי״ה ור׳
(א׳ וני) ונמשני״ר
..שלא יתכוון .וכ״ה

בגליץ כי״פ .לא יחלק

העין .בברירמו :מפרכסין .ממקק ומיפין :לא את האדם .עכד כנעני העומד לימכר:

פירוש המשניות להרמב״ם
יב התגר נוטל מה־ גרנות ונותן לתוך מנורה כד .לא יחלק
החנוני קליות ואגתין לתינוקות כר .פיטם .הגיגית הגדולה

ועוד יתבאר זד .במסכת כלים ויש בקליפת הפול סימן שהיו
יודעים בו אם יתבשל מיד או לא יתבשל אלא בטורח גדול
כמו שהוא ידוע בענין הפול אבא שאול אוסר לבור את

הגריפין .כלומר להסיר קליפתן כדי להתלמד ממנו עליו
וחכמים מתירין לפי שהוא לא המים בתוכה דבר אבל הוא
אסור [5״ל לנקות] לקנות מה שנראה מן וזכרי הניח בתוכו
הקליפה לפי שהוא גונב את העין ופרכוס הוא התקון והיפוי.
ואין הל׳ כרבי יהודה ולא כאבא שאול.

מלאכת שלמה
ענ״ל ז״ 3שאינו אלא לדמות בו י״ג לרמוה בו את אמרים.
והכל כמנהג המדינה אס מחצה ממצה אס שליש שליש אס רביע
רנינג וכיד שם 3פ׳ י״ס שימן ה׳ ר דהלכוח מכירה .יב פיטם
בסמך ש״א נמי״ו ומ״ם ש״א נחיו וסמן .רבי יהודה אומר
לא יחלק וכו .פ׳ לא יחפור דף כ״א .קליות גרסינן בנקודת
סירק כלמד וכן הוא כמכלול עלה נ״ז .וחכמים מתירין דאמר
להו אני מחלק אגוזים ואמה חלק שקדים או אפרשקין .ולא

ישחות את השער וחכמים אומרים זכור לטוב .כפכ [כאן
נמחק איזה מיכוח ככ״י] ז״ל נ״ל דהאי מדכרי ר׳ יהודה היא ע״כ
לא יבור את הגריסין .פ" הרמכ״ס ו״ל יש כקליפת הפול שימן
שהיו יודעין כו אם ימכשל מיד או לא יפכשל אלא כנוורח כמו
יכין

שהוא ידוע כענין הפו 3אכא שאול אושר לכור אס הגרישין כלומר
להשיר אח קליפסו כדי להתלמד ממט וחכמים מחיק לפי שהוא
לא הכניס כמוכה דכר ע״כ וחכמים מתירין .היינו ר׳ אחא

שפירש רעז״3

דממיר נמי כדכר הנראה וכמו
העין .כחוב כחוספס י״ס אפשר דלהכי לא קרי ל" גונב העין ממש
לומר שאע״ס שמודיעו שלא כירר אלא ע״פ מטרה דאפ״ה אסור
לפי שאפשר שע״י שרואה כשעח המכירה ע״ס המטרה שכולן
יפות ואין כהן פסולת מחוך כך לא יפלה על לנו סמיד שיש פסול
כו ולפיכך אינו קורהו אלא כגונב אש העץ ע״ב ולא את
הכלים .מוקמיק לה כגמרא כעפיקי אכל נסדסי שרי .וכיד שם

כהלכוח מנירה פי״ח סימן

תפארת ישראל

תחנוני .מ״י מינק עא קונה חטאה :עב [שפייכער] א׳ :עג [טאננע] גדולה:
..חנוני ;..נכי״ק אף עד דהכל יודעים שקונה מהרנה אנשים :עה שלא יקנה הרוכ
לא .שהוא מרגילן .ממקום היפה כדי שיצא קול שקנה הכל משם :עו וכן הלכה
עז דמדנראום יפוח ,מעלה בדמיהן יומר מדמי
נד״נ וננ״׳מ שסרגילן .ןלנ״ס}:
(לבוא) אצלו .נד״נ הפסולת שלקח :עדו למעלה ויניח הפסולח שלמשה ,אף שמודיעו
לפא .ולא יפחות.
שנירר רק למעלה ,אפילו הפי יחשוב שאין כל כן פסולש למטה:

3׳

אלא בגונב את

ד׳ ז׳ .וכמור ס״מ שימן רכ״ס.

יכין

עט [אויפפומצען] :פ כגון להשחיר שערוח לנטם של עכד זקן
נהמכרו ,או להשקות כהמה מי שיבין שסראה פי״ז שמינה ,וכ״נ

לנפח הנשר כמו שנהגו הקצניס כדי שיראה הנשר שמן [ונצ״ו תר
מסועג ומסוכן הוא ,כמ*ש הרופאים שכשיש שוס שולי כהקצכ הנופת הנשל,
מפונק הפולי ההיא פ״ו באוכל הגשת ,וכ״כ אסור לצכוע כלים 'שנים ,כדי

שיראו חדשים ויפין [ £06נ

נכי״ק לא .לא יבדר.
נד״נולא ..דברי אבא
שאול .נכי״ק ונני״פ ור׳ (נ׳) ונמשנ״׳ר כדברי א״ש .ומודים .נכ״׳ט ונכ״׳ר (א׳ וכ׳) ושמן; כט״ה ומודים חכמים .מעל עי מטרה .נני״מ על פי ..וכ״ה נד״נ וניי״ק ונכ״׳ס
ומי״ה ור (נ׳) ונמשנ״׳ר (ובכולם המגורה) .כגונב את העין .נכי״ה גינוב עין .אין מערבפין .נכ״׳מ ונכ״׳ה ור׳ (א׳> ואין ..וכ״ה נד׳׳נ (ושם ..מפרקסין נמו שהוא נכי״ק ונמשני״ר).

משניות זכר חנוך ־ ז (נזיקין א) משנה עמוד מס 169הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

חידושי טהרי״ח

בבא מציעא פרק ד״ה

חידושי מהרי״ח

ולא שמרים והלא לא תני מתני' אין מערבין מים ביין דסהיכי תיתי אלא אם נתערב שצריך להודיעו אבל בוונת המשנה אע״ס שלקח השמרים פן היין
וא־נ ה״א שמותר לו לערב שמרים מחבית אחר דהרי סתם יין סכר לו ולוא יהא שנתן לו חביות עם שמרים קמל״ן סתניתין דלא מערכין ונתן על זה
הטור טעם למה לא מערבין וק־ל :יב תוי־ט ד־ה כגונב כר שאף על פי כר .ודוחק דמה הוא צריך למה שמודיע אותו הלא הוא יראה בעיניו
שאינם מבוררים אלא על פי הסגורה אלא ג״ל דלהכי לא אמר גונב העץ דהרי הוא רואה דמה שלמטה אינו מבורר אלא אמר כגונב את העין דוה אינו
יכול לשער כמה שוה יותר בשביל שברר על פי הסגורה:

ליקוטים
מהקיים עד עולם ואין לו אסר והלא הלוקח שמא ישנור דהיין שנחערג כנר כלה ווה ק אחר שי הוא ויש נזה הונאה וגניבת דעת עד שיודיע לו ככל פעם .והא דלא
מק מודיעו אלא הודיעו אולי היינו לומר שא״צ שיודיעו נפי׳ אלא אפילו הודיעו כשעת מטרה ע״י הדמים שמוכר לו נזול ממה שדרכו למכור היין מי סגי נהא
דנוה אשיק אדעמיה הקונה אי לאו שהיה מזוג לא היה נומני נאלו הדמים נוול טפי מיין אמר שמוכר א״נ סנא הודיעו אחא לטפויי כגון כמקום שרגילים לטועמו
דשגי נזה ומקרי הודעה כדאי׳ נמ׳׳מ שי׳ הנז׳ (ש־ל) .יב במשנה לא את האדם .ל״מ פרכוש דאדס דהייט לצבוע שער הענד שיהא נראה נמור נדי שיוסיפו
על דמיו דפשיטא דאשור דהא אס יתאנה הלוקס שיג לא יוכל למנוע כלום דאין אונאה נענדים אלא אפילו פרטס דנהמה להשקותה מי שירן א' לשרוק אומה נדי
שיזדקף שערה ומראה מעלת נשר דסד״א דשרי דאם יתאנה הלוקח יוכל שפיר למנוע דמיו אפ״ה אסור ואפי׳ פרכוס דכליס לצמצמן דשד״א אין כאן רמאוס וצ״ד
לפרמס דאדס ונהמה דהכא ליפות ולתקן הכלי עושה לטונח הקונה אפ״ה אסור משגים לפי שגונב אס העין שנראים כחדשים כדאי׳ נגמ׳ והרמ״ז פי׳ נד״א ע״ש
(ש-ל> .תי״א ו״ה כגונב וכר אפשר וכי' השיג הרמ״ז נאמרו אף שנודה לדנריו שאעפ״י שמודיעו יאשר לא נודה לטעמו שאחר שהודיעו לא יתרמה עוד
דלאו נשופטני עסקינן ועוד דלעיל שרינן עירוב מיס מין למכרו אס הודיעו וט׳ ע״נ וכ״נ ג״כ הנ״ד ע״ש ואס האמת כדכתיכנא נמשנה דלעיל ומר׳ מל׳
הרמנ״ם דהמס מין נכל פעם צטן להודיעו יש לנו משונה מוצאת לדנט המי״ט דהמס ודאי שט׳ לפי שככל פעם שמוכר מודיע שזה היין מזוג הוא אנל הכא
חיישינן שמא אמר זמן ינא הקונה נפעם הראשונה והוא זוכר שקנה משם יפות נלא פסולת שהיו מפי המגורה ילא זוכר עוד מה שאמר לו שלא נירר אלא מפיה
ולפיכך לא יעלה על לנו שיש שם פסולת ויש קצח כגונב וט׳ ומ״מ דרט של הרמ״ז נפירש כגונג הוא יומר נרור ומה מתוק הדמיון שמצא נכ״ר מקין כגונב דעח
ונו׳ כלומר לפי דעתו ולא כן הדנר ה״ה מקל הלוקס אס ישקיע ידו לתוכה יראה שאי! חינו ככרו (ש־ל).

ר עובדיה טברטנורא

בבא מציעא פרק ה

קפא
מלא הרועים
יב משנה ונותן לתוך
פיטם א' .והוא שנית
גדולה .ועי׳ נמס׳ טצה דף
ט״ו ע״נ הללו בעלי פטסין
גרסיק נסמ״ך ,ועי׳ נר״ה
דף כ״ז החוקע לחון הטר
מ׳ או לסוך הפטמים
נמ״ם ,ונערוך ערן סטס
נראה דגריס גס סס
נסמ״ן .ועיין נג״ג דף
צ״ג קנקנים כשרון מקבל
עליו עשר פטסאוח למאה.

תוספות יום טוב

פ״ה א איזהו נשך .שהוא נושך .לשקל מיניה מאי פ-ה א מפני שהוא נושך .הכי גרסינן בס״א וכן
דלא יהיב ליה :הטרבה כפירות .המרבה שכר לעצמו ברי״ף ורא״ש .ולא גרסי אסור מפני וכר :המרכה
כפירות .ובין בהלואח כסף ובין בהלואח פירות הוי רביח .כפירות .כתב הר״ב ובין בהלואת כסף .ובין בהלואת
שהרי מתרבה ממונו .אלא לבסיפא ,רבית דרבנן קמפרש פירות הוי רביח .לכתיב (וקרא ב״ה) את כספך לא תתן
לו בנשך .ובמרבית לא תחן אכלך
שהוא לרן מקח וממכר :דינר
זהב .עשרים וחמשה לינרי כסף :פרק ה א איזהו
ואיזהו ולא כתיב אח כספך לא תחן לו
°המלוה בנשך .ואכלך במרבית נלכמו
וכן השער .כך היו נמכרין תךביתא .איזהו
בעיר .והותר לו לתת מעות
שהקדים כסף לנשך .הוי ליה
סלע בחמשה דינרין .סאתים
עכשיו על מנת ליתן לו זה חטין
להקדים אוכל למרבית] קרי ביה
כל ימות השנה בדמים הללו הטין פשלש ,מפני
שהוא הכי את כספך לא חתן לו בנשך
כשיעור מעותיו ואע״ס שעכשיו נושך .ואיזהו תרבית .המרבה ובמרבית .ובנשך ובמרבית לא תתן
אכלך .ולמה חלקן הכתוב לעבור
אין לו שטין ,לחנן נפרקין יצא בפרזתב .כיצד .לקח הימנו
עליו בשני לאדן .גמרא .ומ״ש
השער סוסקין ,אע״פ שאין לזה
הטין ?דינר זהבג הבודד ,וכן
יש לזה ,ויכול המוכר הזה
הר״ב שהרי ממונו מתרבה .וכן
פירש״י והוא טעם למה אסרה
התורה הלואר! פירוח כמו הלואת כסף וקאמרי להא בפירוח נמי מתרבה ממונו וכדאמרינן בעלמא שוה כסף ככסף
ולא ידעתי למה הוצרכו כלל לפרש טעם במה שנאסר במורה בפירוש[ .ולכן נראה דלא קיימי אהלואת פירוש לסמיך
ליה אלא אהלואח כסף .וכלומר דתרבית לקרא קאי נמי עליה .שהרי ממונו מתרבה .וכן בסוגיא אדמקשינן ומי איכא נשך
בלא תרבית .מפרש רש״י מי איכא נשך שנושך את חבירו ואין ממונו .מתרבה] .ומ״ש הר״ב אלא דבסיסא רבית דרבנן
קא מפרש וכר .וחלקן בשמות דלרבית דאורייתא קורא נשך לכתיב ברישא ולרביח דרבנן קורא תרבית שכתוב אח״כ:
וכן השער .כתב הר״ב והותר לו לתת מעות עכשיו וכו׳ וכפירש״י ולא קאי אסור אלא איין .ונקט רישא לרבותא
דפיסא דיין אסור אע״ג שבא מכח פסק הראשון של חטין שהיה דרך מקח וממכר ולא דרך הלואה .כ״כ
התוספות (דף ס״ב ע״ב) .אבל הקשו עליו מסוגית הגמרא ופירשו דלקת חטים דתנן נמי בהעמדת מלוה שהיתה לו

ציונים
פ״ה א איזהו נשך,
ס׳ ע״ב המלוח סלע
בהי דינדין .מיי׳ פ״ו
מהל׳ מלוה ולוה ה״א
סמ״ג לאוין קצ״ג טוש״ע
י״ד סי׳ קס״א ס״א.
לקח הימנו חמץ .עי׳
חוס׳ ס״ב ע״ב ד״ה לקח
מיי' סס ס״י ה״ו סמ״ג
שם טוש״ע י״ד סי׳
קס״ג ס״נ.

שינויי נוסחאות
פ׳־ה א תרבית .גט״ק
מרבית וכן נסמוך.
פאתים .בד״ג ונט״ח
וגט״ה ופי ור׳ (נ׳)
וסאתים;
ונמשט״ר
נט״ר (א׳) או סאתים.
מפני .גמשנ״ג (אסור)
מסני אן נפי״ק וככל
הכ״י ובד״ג ונמשט״ר
ליפא וכ״ה כמן .ואיזהו
תרבית .נד״ג וכט״מ
וגט״ס ור׳ (א׳ זג׳)
איזהו .היסט .גד״ג
ממט .בדינר זהב
הכור .נמשני״ר מדינר..
וכ״ה כד״נ ובט״ק (ונהם
לכור).

פירוש המשניות להרמכ״ם
פ־ה א איזהו נשך ואיזהו תרבית כוי .מה שקורא נשך הוא
ריבית דאורייתא .ומה שקראו תרבית הוא רבית דרבנן .ומה
שהחנה ויין אץ לו .שמורה שאם לא תהיה אצלו אותה סחורה
אץ מותר לו שיעלנה עליו בחוב אבל הוא זה כשהיה לו עליו

חוב ואמר לו תן לי מעותי שיש לי אצלך שאני רוצה ליקח
תום׳ רעק״א
בהם חטים והשיב לו וכי חטים יש לי צא ועשם עלי בשער
פ״ה א [אות מא] במשגה
אם היו אצלו חטים הוא מותר ואם לאו הוא אסור ואמרו לקח המלוח פלע .הא דלא
ממנו חטים רצונו לומר לקח בהלואתו כלומר שהעלה על נקט ב׳ דינרים או סלעים

מלאכת שלמה
כל הד דאמרינן עד השתא המלוה סלע בחמשה דינרין לאו רביח
דנהו א״ר אנהו ע״כ של חורה מכאן ואילך של דבריהם ואפילו
ע״ב דרבית דאורייתא היא יכין האב שהוא רשע וימות ולא יהנה
והבן שהוא צדיק ילבש דאינו חייב להחזיר .ע״כ רבית קצוצה וניפץ

פ״ה א ־איזהו גשך .דאורייתא ואיזהו תרבית דרבנן כמו
שיתבאר נסמוך .אסור מפני שהוא נושך .אית דלא גרסי מלת
אסור .גס הר״ר יהוסף ז״ל מחקה וכתב ק מצאתי בבל הספרים
דל״ג אסור דלא בא לדבר מענין אסור ומותר שהרי נס התרבית
אסור אלא ה״ק איזהו נשך המלוה ויו׳ ואת״ב קאמר למה נקרא

אותו נ״ד להחזיר אס מונעו בסייו מכאן ואילן אבק רבית .יכן

זה נשך מפד שהוא נושן ע״כ איזהו היא תרבית .גמרא אטו

השער .כך היו נמכרין נעיר והוא השער היפה לעולם פתוח מכאן

יכין

תפארת ישראל

פ-ה א !לבית דאו׳ הוא רק 7׳ pהלואה ,ונקרא נשך ,שנושך
ממנו ונוטל יותר ממה שנתן לו ,ורבים דרבנן ,הוא שנתהווה
ע״י מכר ונקרא תרבית ,שנתרבה ממילא ,ולא מממם שנתן לו
המלוה פחות .והמילות בין דיד רבים דאו׳ לדרבנן .רבית

יכין

דאורייתא יוצא בדיידן ,משא״ב דרבק רק בבא לצאת ידי שמיס
יתזיר ,מיהו בתפס לוה ,אין צריך להסזיר [י״ד קס״א]:

ב שנתרבה הרווממו בקדים פירום :ג הוא כ״ה מרי כסף:
ד הוא ל׳ סאה:
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בג׳ דוסיא דסאתים בג׳
קס״ל בזה דלא בימא
דסלע בדינרי׳ הוי דרך
סו״ס ביון דאינו נותן לו
יותר מאותו מטבע ולא
יהיה רבית דאורייתא כיון
דזמנין מייקרי סלעים או
דיילי היגוין וקאי ה׳
בסלע ואשמעינן מתני׳
כיון דשניהם מטבע הוי
ואסור
הלואה
מקרי
מדאורייתא ובמטבע זהב
על של כסף דתד לגבי
חבריה פירא הוי בדלעיל
ר״פ הזהב באמת לא הוי
ריבית דאורייתא .פ״י.

קול

בבא מציעא פרק ד

הרמ״ז

נא

משנה י
כשם .משום דיש אונאת דברים דאית בה נמי דררא דממונא ,כגון בכמה
חפץ זה ולא רוצה ליקח ,שיכול לגרום שאחר שרוצה לקנותו הלך
לו ,מש״ה תני כשם וכר .והא דלא תני כשם שיש אונאה בממון כך יש
אונאה בדברים ,היינו לאשמועינן דאין לומר דחד קרא באונאת מוכר וחדא
— בדלוקח ,דתרווייהו ילפינן (ויקרא כח,יד) מוכי תמכרו וגר או קנה ,כדאיתא
ובגמרא (נח.ב> ,וא״כ כיון דכבר יש לנו שניהם בפסוק אחד נוקי קרא אחר
בדברים ,דכל היכא דאיכא למדרש דרשינן ולא מוקמינן בלאוי יתירה,
וכמ״ש התום־ אמתני׳ (ד־ה הא) .והיינו דדייק תנא במקח וממכר ,ר״ל דשניהם
כבר נאמרו בפסוק ראשון ,מעתה נאמר דהשני לדברים.

אונאה.

דע שמלת אונאה ר״ל גזלה באונם ,בין באונס הדעת דהיינו רמייה
בין באונס הכח שהוא גזלת ממון ,ובכללה גנבת הכבוד וחמיסת
הרצון .ולכן אמרו גבי אשה <נט.א) שאונאתה מצויה.

תי׳״ט ד״ה כך וכר לקנווז וכוי .וגם בזכור מעשיך ,י״ל שמכוין לזכותו
לומר ,ראה כמה יפה כוחך בתשובה שהיית רשע גמור ועכשיו שבת
לה׳ ,וכן נמי גבי גר .והשתא אתי שפיר מה שהר־־ב מייתי לכולהו מפסוק
(ייקרא כה,יז> ,ויראת ,דמסור ללב.

ד״ה לא יאמר וכר .דברו חז-ל בהווה ,דכל גר בן גוי הוא ,אבל ה״ה
בישראל צדיק בן רשע דחרפה ורע הוא לו .והא דמייתי תנא קרא
בגר ,כי היכי דנדע דחמיר טסי מישראל ,שהרי הוא בכלל ולא תונו איש
את עמיתו ,אלא דעובר נמי בלאו אחריני .והכי אמרינן בגמרא <נח,ב>.
ומהאי טעמא ניחא נמי מאי דתני ליה תנא בסיפא ,דמעיקרא מייתי דשייך
לקרא דולא תונו ,דכתיב גבי לא תונו אחרינא דממון ,ודכולל לישראל,
ובתר הכי מייתי פרטי דגר.

משנה יא

נותן.

פי־ כשמוכר לו מערב את החבית ונותן ללוקח את היין עם שמריו.
א״נ לא קאי איין ,ומש״ה לא תני בו לשון עירוב.

הודיעו.

מדלא תני מודיעו ,משמע דאם הודיע פעם אחת לאחד שוב אין

צריך לחזור ולהודיעו בפעם אחרת.

מקום.

קשה דפשיטא דגדול המנהג ובפרט בדבר שבממון .וי״ל דדמי למ״ש
בתוספתא «» .>».מקום שנהגו למחצה ולשליש ולרביע ,פי׳ לא
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נב

קול

בבא מציעא פרק ד

הרמ״ז

מבעיא למחצה שהוא ניכר אלא אפילו שליש ורביע דלא ניכר כל כך .וזהו
דיוק מקום דוקא כמנהג המקום ,דאי נהגו מחצה לא יטיל רביע דיחשבו
שאינו מטיל כלום ,ומשום דמחצה לא חשיב עירוב מש״ה תני להטיל ולא
תני לערב ,וע״ע בסמוך.

הרע״ב ד״ה אין ובר .הא דלא נסמכה משנה זו לדלעיל בלי הפסק אונאת
דברים ,הוא משום דהכא לא איירי באונאה בשומא אלא במרמה,
וכ״כ הרמב״ם פי״ח ה״א דמכירה ,אסור לרמות וכר ,ובדיני אונאה התחיל
פי״ב ,אסור וכר להונות ,ופשיטא דאין כאן חילוק בין שתות לפחות

משתות.
יערכם וכו? ז״ל רש״י בגמרא (גט.ב> .ואינו מדוייק ,שהרי פירות שדה אחר
הן המעורבות בשל שדה פלוני ,וכצ״ל לא יערב בם פירות שדה
אחר ,וכן מפורש בפי׳ רש״י שבאלפסי ,וגם בנמו״י כתב לא יערב עמהם.
ד״ה ואין צריך לומר חדשים וכר .לרש״י (במתני־) קתני דוקא ,משום
דלדידיה עשיית קמח מרובה הוא עיקר ,ולדעת זו אפילו דקתני הוא
ממש מ״ש ואצ״ל חדשים בישנים ,וה״ק תנא ,הלא מבעיא דאמינא במלת
אפילו הוא דוקא חדשים בישנים .אבל לרי״ף ולהרמב״ם והרא״ש דאסרי אף
ישנים בחדשים משום דטובים החדשים להתיישן ,הלא מבעיא הוא ישנים
בחדשים ,ונראה להם שהוא יותר פשוט ,ולכן כתב הרמב״ם פי״ח ה״ה
מהל־ מכירה ,ואין צריך לומר ישנים בחדשים ,ופלוגתייהו בגירסת ברייתא
שבגמרא (,0א) ,ע״ע.

תי״ט ד״ה מקום וכר קולטות וכו?

מתני׳ הכי דייקא ,מדלא תני שנהגו

לערב אלא להטיל העירוב ,משמע דעירובו תמיד ניכר שהוא מעורב,
אבל הטיל לא נודע כי אם למטיל בשעה שמטיל ,כי אח״כ מים קולטות
טעם היין.

משנה יב
זכור .משום דמטיב לאחריני הלוקחים מאחרים ,שגם הם מוכרים בזול לכך

מברכים אותו.

הרע״ב

ד״ה ובלבד וכר .להוציא זהו העיקר איסור ממתני׳ ,שהרי אין
האיסור בעירוב אלא בהוצאת הקול .ונראה לי דהכי פירושו ,שלא

יתכוין לערב יפה יפה ,ובסתם עירוב דהיינו מעט במרובה ומעורב היטב,
דודאי מאן דעביד הכי דעתו להונות .ואפילו לא הוציא קול הו״ל כמוציא,
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נג

וכן כתב השו״ע סי׳ רכ״ח סט״ז :שלא יכוין לקנות הרוב ממקום הטוב כדי
שיצא עליו קול שהוא קונה הכל ממקום הטוב.

ד״ה לא את האדם וכר .פי׳ בגמרא (ס.ב> .לצבוע זקנו שיראה כבחור.
ולהשקות את הבהמה מי סובין שתתראה שמינה בזיקוף השערות.
ויפוי הכלים דוקא בישנים אסור ולא בחדשים שדרכם בכך .ובזה נוכל

־״״ לפרושי מתני׳ בזו אף זו ,לא מבעיא אדם דיכול להתקיים הרמאות זמן רב
דאסור ,אלא אפילו הבהמה דבשעה יודע הרמאות ויכול לתבוע ,ולא מבעיא
הבהמה אלא אפילו כלים דאיכא חדתי דמותר.

תי״ט ד״ה כגונב וכר .אף שנודה לדבריו שאעפ״י שהודיעו יאסר ,לא
נודה לטעמו שאחר שהודיעו לא יתרמה עוד דלאו בשופטני עסקינן.
ועוד דלעיל שרינן עירוב מים ביין למכרו אם הודיעו .כש״כ דלא צרכינן
לדבריו ,כיון שאינו בורר אלא נטל פי המגורה דהיינו שטחיות לבד ,לא
יוכל לפסוק ולקראו גונב ממש ,משום דבנקל יכול לוקח להעמיק ידו תוך
מגורה ולראות שאין תוכה כברה ,ולכן תני כגונב דהיינו לפי דעתו .וזה
כמ״ש בב״ר (ננ.יג> גבי קין ,הוא כגונב דעת העליונה ,שר״ל לפי סברתו.

פרק ה איזהו נשך
משנה א
איזהו.

סדרא דקרא דפרשת בהר סיני נקט ,דבתר אונאה

(ויקרא כה.יד> כתב

נשך ותרבית (שם שם.לו).

סלע.

הא דלא תני סלע בסלע ודינר ,לאשמועינן דאע״ג דהוקר הסלע
ובשעת הפרעון שוה חמשה דינרים אסור ,כ״כ הרב בעל לחם אבירים
(ד־ה איזהו נשך).

ואיזהו .משום דאין זה תרבית דרישא שזה מדרבנן ,מש״ה תני ואיזהו
זמנא אחרינא ,ואגביה תני נמי ברישא איזהו נשך המלוה ,ולא כן
בפ״ב דב״ק מ״ב ,דתנן איזהו תם ואיזהו מועד ,מועד וכר ,משום דהתם בין
תם ובין מועד אינון דבעי מעיקרא מפרש דאזיל.

תי״ט ד״ה מפני וכר ה״ג וכוי .אפ״ה אכתי קשה דפתח באיזהו נשך,
דר״ל היכי דמי נשך ומהו מציאותו ,וסיים בשהוא נושך ,דהיינו פי׳
מלת נשך .ותו קשה במתני׳ ,אמאי תני שתי מציאויות .ועוד מאי דתני בתר
הכי ,ואיזהו תרבית שר״ל מדרבנן ,לא דייקא לישנא דמשמע דקאי אמאי
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דבעי מעיקרא ואיזהו תרבית ,דהיינו מדאורייתא .ולא הבנתי מ״ש התי״ט
(סד־ה המרבה) ,דלרבית דרבנן קורא תרבית ,דבשלמא אי הוי מדאורייתא
אתי שפיר איוהו נשך ותרבית דקאי אקרא ,אבל אי תרבית הוא מדרבנן
תנא אהיכא קאי .ונראה לי דהכי פירושו דמתני׳ ,דבגמרא «ז.ב) מקשינן ,והא
קרא כתיב (ויקרא כה,לו> ,את כספך לא תתן בנשך ובמרבית לא תתן אכלך,
ומדחלקן לתרי לאוי תרתי נינהו״-ומסקינן דחדא מילתא נינהו ותרי לאוי בין
אאוכל ובין אכסף ,משום דלא משבח ליה נשך בלא תרבית וכר ,שמה
שלוה חסר מלוה מתרבה .והיינו דבעי תנא איזהו נשך וכר ,כלומר הא תרי
קראי כתיבי ,חד בכסף וחד באוכל ,וכיון דבתרווייהו אתא נשך ותרבית
אמאי חילק אותם הפסוק ,ומשני דבין המלוה כסף ובין בדאוכל תרווייהו
איסורם האמיתי משום שהוא נושך ,ולא מבחינת הריוח של המלוה ,דלא
קפיד רחמנא על ריוח האדם אם לא שהוא ע״י חסרון הלוה שנושכים אותו
ואוכלים את ממונו .ומעתה האי דכתב תרבית באוכל אין זה איסורו אלא
משום הנשך ,דמש״ה חזר כמשיב ואמר ,נשך כסף נשך אוכל .וא׳־ת והכא
נמי לכתוב בו ובתרבית לא תתן אכלך ובנשך ,כבר הרגישו בו תום־ <שם
ד״ה למה) .ותירצו דהכי הוי לישנא מעליא ,ע״ש .נמצא שכוונת התנא לומר
דנשך ותרבית חדא מלתא הם ,אלא דעיקר האיסור מפני שהוא נושך ,אבל
בתרבית דרבנן דהויא מקח וממכר לא שייך נשך ,אלא שאסרוהו חו״ל
משום צד הריבוי שמתרבה הלוקח .וזהו דדייק הר״ב ,והוא לשון רש״י
(במתני־) .המרבה שכר לעצמו ,לעצמו דייק משום דאין כאן נשיכה .והיינו
דקאמר תנא ואיזהו תרבית ,כלומר מה שאין בו נשך אלא תרבית לחודיה.
א״נ איתא בגמרא (סא.ב) ,דדוקא בדאורייתא יכין רשע וצדיק ילבש ,משום
דלדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה .וזהו שאמר (במתני׳) .המלוה סלע וכו׳
אסור ,פי־ באותו הריוח מפני שהוא הנושך ,והוא עבר אלאו דלא תקח נשך
משא׳־כ בנו.

ד״ה

ויין וכר השיג הראכ״ד וכר .לע״ד לא קשיא ,דשאגי הכא דאיכא
מי שפרע .עוד נלע״ד דשאני הכא דיש לו הנאה במה שמקבל ליקח

היין ממנו ואינו מכריחו לתת לו מעות ,והאי הנאה עדיפא מהרחבת זמן
פרעון המלוה דאשה מקודשת בה ,כדאיתא התם (קדושין ו,ב).

משנה ב

ידור.

איברא דמתני־ זו אף זו היא ,אבל לא נראה לי בהכי ,משום
דלאיסור רבית וסד.ב) היינו חנם היינו בפחות .ונראה לי דרמוז לשני
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בסי מציע*

פרק ד ח

בענין הסול ואבא שאול אוסר לכור און הנריסין כלומר.

דזיל נתר פסחא ומיהו לני מנמנם נמר נ
זבו'צד' דלאו היינו מ׳ס  bבברייתא אף לא להסיר קל יהמו כדי להתלמד מחנו סליו וחנמיס חת«ריז
>מלה עיניו סל המקח דההיא איירי התולה לסי שהוא לא הכנים נמוכה דבר אכל הוא אסור
עיניו בלכד כמי פרוצה לקנות אכל אינו אומר' כלום (לנקות) פה שנראה פן הכדי ויניח כתוכו הקליפה לפי
אבל הכא שא״ל בכסה וצו׳ אפי' רבנן מזלו וא*צ לומר שהוא נונב אס העיז ע*כ • אמנם לא ידעתי ליישב יפה
מסיפיה דקרא מוכח דא״רי פי' זה מס ח׳ש כנת' מאז חכמים ר׳ אחא שתתיר בדבר
דמתני' ר*י היא •
אך ככן נרים והיינו חדכמיבבינרים הייתם ואמרי׳ הנראה• תי*פן דיה כגונב וצו'אס׳ וכו'השע הרמ1
ממרא חום שכך א׳ת לתנירך והרי אבותינו הס שהיו בחמרו אף שנודה לדבריו שאע&* שמודיעו יאסר לא
מריס במצרים וה׳ט שהוצרך להביא הכתוב משום מאי נולה לטעמו שאתר שהידיעו לא ימימה עוד .דלאו
דקמני אסהיהכןנרים ונולי לרכיתאכמ׳ש המ{ט * בשופטני עסקינן ועול דלעיל סיינז מיריב מיס ביין
ד״ה לא וכו׳ היינו ואו ונו'והראשון השנוי כמש' למכרו אה הודיעו ונילי ע׳ב וב״בנ׳ב הב׳ד ע׳ס ואם
נמיא״ש בדרך זא*ו דההואעשיסא דאית ביה האחת ברבתי' במשנה דלעיל ובנר'מל׳ הימב׳ם דהמם
מותי אונאת דבריה ונ״נ דררא דחמונאוכמ״ש הרמ״ו כ״זיככל פעסצריך להידיסו "שלנו משוכה מוצאת
סיכול לנרום שאתר שרוצה לקנותו הילך לו יל׳ק ס'פ לדברי התיט דהתם ודאי שרי' לפי שבכל פעה שמיצר
מודיע שוה סייז מזוג הוא אשל ?נא חייסינן שתא אחר
הב׳ד תיתא דוה הל מ ־נך והי׳לל כסוף ובולי :
־
הודיעו בחב הרמ״ז מדלא תני מודיעו משמע ומז יבא הקונה כפעס הראשונה יהוא זוכר שקצה משם
דאם הודיע ספס א' לא' שוכא׳ב לחוור יפית שלא פסולת שה ו מפי המנורה ולא זוכר עיד מה
ולהודיעו סעסאתרת ע״כ ומדברי היתב׳ס סי׳חמה' שאמר לו שלא בירר ^אמהיה ולפיכך לא יעלה על לבו
פנייה דשינה מלישנא דמתני׳ובתב אא״כ מודיעו משמע סיס גס פסולת ויש קצת בגונב וכו׳ומימ דרכו של הרת?
דלאס׳ל הכי ולכך נתחכם לשנות פהל'השנור במש׳ ונם בפי'כגונב הוא יומי ברור ומה מתוק הדמיון שמצא
הטור כסי' רכ״ח כתב אא'כ יודיעו לקונה ומה נס מקין כגונב דעת ונולי כלומר לפי דעתו ולא בן הדבל
הסברא נותנת מראפויאותו היין מתקיים עד פולס ה׳הבגקל הלוקח־אם יפקיע ידו לתוכה יראה שאיך
■תונוכברו t
דאין לו אמר והלא הלוקח שמא יהמר דהיין שנתערב כבר
סד״ה המרבה וכולי
iWD
בלה וזה יין אחר חי היא ויש בוה הונאה וגניבת דעת עד
יחלקן בשתות ובו׳ לאן
•סיודיע־לו כבל פפס והא דלא מנז תודיעו אלא הודיעו
אולי היינו ליתר םא*צ שיודיעו בפי'אלא אפי׳הידיעו למימרא דח׳ס ברישא ואיזהו תרבית ד׳ל תרבית מדרבנן
בספת מכירה ע’י הדמים שמוכר לו בזול חמה שדרכן מרישא ודאי קא׳ אקרא דכתיב נפן ותרבית ^א ר׳ל
למכור היין ח׳ מי בהא מזה אסיק אלפתיה הקמה אי מסיפא כסבא לפרס קרי לשל תורה נסך ולשל רצנן
לאו שהיה מזונ לא היה ניתנו באלו הדמים בזול טפי מרבית וזה תבואר יפה בפי' הר׳ב במ*ש אלאמסיפא
מ״ין אחר שמוכר א״נ תנא תודיעו אחא לטפויי במן רבית דרבנן קמסרש ועז הוא סאחר הת* 0וחלקן בשמות
במקום שתילים לטופמודסניבזה ומקרי הודעה כדאי׳ והשתא לא תקשי ■מ״ש הרמז ולא הבנתי ת׳ש המיס זל
דלרבית דמנן קרי תרבית •דבסלחא אי הויתדאוריימא
בח׳ססי׳מז':
L
את האלםל׳ח פרכוס דארסדהיינו לצבוע א״שאיזהובשך ותרבית דקאי אקראאכלאיתרבית הוא
סעד העבד שיהא נר ,בחור כלי שיוסיפועל מדרבנן תנאאהיכא קאי ע'< ילעד׳ן שגההת^ט חילה
דסיודססיטא דאסיר דיא אם יתאנה הלוקח סיב לא בזהוהסתאה*פ מזמני׳ איזהו בשך ואיזהו מרבית כלו'
*ובל לתבוע בלים דאין הונאה כעבדים אלא אפי' פרכוס דכתיבי בקרא דהיינו נשך בכסף ותרבית באוכל והדר
מהמה להשקותה מי סומז או לסיוק אותה בד* שיזדקף פרישאיוהו ובו׳ •בלו'נס ■כפירות •יש נסךוחתילא שנס
סערה ותראה כבעלת בכר יסד*א ישרי דאס יתאנה מסף איבא נחי תרבית שאין אמה מוצא נסך בלא
הלוקח יוכל שפיר לתבוע דמיו אפ׳ה אסור •ואפי' הרכים מרבית ותרבית בלא נסך ושוב קת ני טעמא אמאי קלינן
דכלים לצחצחן דסד׳א אין באן רמאית ול?ד לפרכום ליה השתא נשך כיון דשניהן •יסבו מסגי שהוא נושך
דאדס ובהמה דהיא ליפות ולתקן הבלי עושה לטיבת בלו שעיקר האיסור מלוי ■במה שנושך צמ*ס הרחזזל
הקונה אפ״ה אסור ביסציס לסי שגונב את ■העין שנראים ובתר הכי תנא ואיזהו תרבית אחר שאינו תרבית דקרא
מחדשים בדאי' בנמ׳יהרמו פי' כד’א ט׳ע-הר*□ ד״ה והשתא ליכא למיתר תנא אהרא קאי דארישא קאי
גריסיז ובו' לפי וכו׳ כן פזיסי והרמב״ס פי' בענין אחר שהזכיר מרביה דקרא והשתא קאמר ויש לך מרביתאחל
וזל ויש בקליפת הפול סימן שהיו יודעים בואם יתבשל דרבנן התרבה כפירות וכו' ידלאבהב״ד שהבין •דהת^ו
■תרבית
ירד אי לא •יתבשל אלא כטורח מיול כמו שהוא ידוע ר׳ל מרישא נמי ד*ל איזהו ג סך דאודייע'
דרבנן
בענץ

י* בב&ה

שגא'

תי׳ט

*"א

פיקה׳

י*בלא
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א׳ תי־&

?■ ,<r

^צרתחנסח'

—

קבוצת

יוולין׳ ■ ההשמטות

מר

(תום ,ל״ג א׳) ,לה אחד נכרי ואחל ישראל מדמיין גו וכו׳
ומשני שאני נכייס [ללאו בני כיבוס נינהו] והכא
נמי שאני נכרים ללאו בני שחיטה נינהו כדאמר לעיל [ואין להקשוח
עהא לאימא פ׳ ד׳ .מיתות .נכלי ששבת חייב מיתה וכן העוסק במורה.
לנדבר שהוא מצוה לישראל לעשות לא שייך למימר מי איכא מידי
דלישראל שרי וכו׳ ואע״ג דאמר אפילו ששבת בשני בשבת חייב מיתה
מ״מ לא למי הואילי ויש מצות שבימה'לישראל כמו בשבת ואע״ג.
לבן ננז ׳ נהלג על העוברין כלאמר התם וישראל אינו נהרג נהי
לסטור מ״מ לאושרי] וא״ת לבס׳ גיל הנשה וכו׳:

(גט׳ ם׳ ב׳‘ )42הרי ארץ ישראל חביבין על [אומות העולם]
~
כיוצא בו ואת וכו׳:
(פ״ם א׳) נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש
[אבל אומות העולם אינן כן נתתי גדולה לנמרוד]
אמר הכה נבנה לנו עיר וכר:
(צ״א א׳  )35כנכרי נדמה לו [דאמר מר ישראל שנטפל לו
'נכרי בדרך טופלו' לימינו] רב שמואל וכו׳:
(צ״ב א׳  )38ואחת שעתידה לשתות [עם כל האומות] אמר וכו׳:

(רש״יי

צ״ב .ב’) שלשיס מצות לא נתפרשו ומהכא הוא דקא ילסינן
[שאין כותבין כחובה לזכרים דאעפ״י שסשידין
למשכב זטר ומייחדין להם זכר לתשמישן אין נוהגי ן קלות ראש

___ £במצוק זו כל כך שיכתבו להם כתובה] :בשר המת מן אדם וכו׳:-
(צ״ד א׳  )9אסור ?1גנוב דעת?זבריותץואפי^דעתץשל גוי]
והא דשמואל לאו בפירוש איתמר וכו׳:

. I

טרפה

הואי ויהבי׳ ניהליה במר לשחוטה .וא׳זת
(01T1׳ שם)
לעולם ־ [אימא לך למומר לגנוב דעתו -של גוי
ואיקפד משום דאמר ני׳ לנכרי שחוטה היא ואיכא למייגזר שמא
ימננה לו בפני ישראל ויקנה ממנו וי״ל ל«״מ איכא למידה מיניה
לאמור לגנוב דאי שרי ליכא למיחש שמא יקנה ממנו ישראל ליחוש
 ,ללגנוב לעתו ,של נכרי] אומר ק_ _____________:
׳
| j
(ך1וכף קי״ד בי) ד״ה ר׳ יהודה אומר דברים ככתבן [ואסור ליתן
לנכרי מתנת חנם ופל זה מביאה בפ׳יק לע׳׳ז]
וא״ח והתנן שולח אדם• לנכרי ילך וכוי:
השוחט

קבוצת ההשמטות חסרונות הש״ס .תרכ״א עמוד מס  93הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

הלכה !

אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופתוי .ולא
תהיה אחת בפה ואחת בלב ,אלא תוכו כברו ,והענין
שבלב הוא הדבר שבפה .ואסור לגנוב דעת הבריות
אפילו דעת הגוי.
אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות  -ומה שהותר לשבח את
מקחו של חברו ,על אף שאינו הגון בעיניו  -כמובא במסכת כתובות" :62תנו
רבנן :כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים :כלה כמות שהיא ,ובית
הלל אומרים :בלה נאה וחסודה .אמרו להן ב״ש לב״ה :הרי שהיתה חיגרת
או סומא ,אומרי׳ לה ,כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה :׳מדבר שקר
תרחק׳ !65אמרו להם ב״ה לב״ש :לדבריכם ,מי שלקח מקח רע מן השוק,
ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר; ישבחנו בעיניו ,מבאן אמרו
חכמים :לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״  -אין זה אלא
בדברים שבהם דעותיהם וטעמם של בני האדם אינם שווים ,64שאז ראוי
לקבל את טעמו ובחירתו של הזולת ולהאיר לו פנים ,ולא לחלוק על דעתו
ולא להקפיד עליו על כך .65כך מפרש רבנו את הכלל" :לעולם תהא דעתו
של אדם מעורבת עם הבריות" ,66כמבואר בדבריו בהלכות יסודי התורה:67
"וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו
מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ...עד שימצאו הכל מקלסין אותו
ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו  -הרי זה קידש את ה׳ ,ועליו הכתוב
אומר :׳ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר׳."68
62
63

64
65

66
67

טז ע״ב  -יז ע״א.
שמות כג ,ז.
וביד פשוטה פירש באופן אחר ,לדעתו משמעות המילה ׳להנהיג׳ היא לעשות כך באופן
קבוע ,אך באופן ארעי מותר .וכן פירשו גליונות הרמב״ם לר״י סרנא ותורת אביגדור.
ובך הייתה דרכם של בית הלל אך בענייני הלכה" :מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה
כמותן  -מפני שנוחין ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ,ולא עוד אלא
שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן" (עירובין יג ע״ב).
ובן מפרש המאירי בכתובות שם ,וכן משמע מלשון רש״י שם" :לעשות לאיש ואיש
כרצונו".
פרק ה הלכה יא.

 68ישעיהו מט ,ג.

68
z
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הריטב״א’ ,6לעומת זאת ,מפרש שהדבר הותר משום "דבל שהוא מפני דרכי
שלום אין בו משום מדבר שקר תרחק" .וכך מבואר במסכת כלה רבתי™:
"ובית הלל ,מאי שנא דמותבי מלקח מקח רע מן השוק ,ליתבוה
מדאורייתא ,דתניא :גדול השלום ,שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה בו,
 :72׳ויאמר ה׳ אל אברהם למה
 :7170׳ואדוני זקן׳ ,ולבסוף כתיב73
מעיקרא 69
כתיב
זה ■צחקה שרה לאמר האף אומנם אלד ואני זקנתי׳! הכי קאמרי ,לא
מיבעיא דמדאורייתא שפיר דמי ,אלא אף לבראיתא שפיר דמי .כלפי
איליא ,איפוך".
ופתוי  -׳פיתוי׳ במשמעות של העמדת פנים ושקר אנו מוצאים
בתוספתא" :75נאמנת אשה או קטן לומר מיכן יצא נחיל זה ,במי דברים
אמורים? בזמן שהעידו על מעמדן ,אבל אם יצאו וחזרו אין נאמנין ,שלא
אמרו אלא מתוך הפיתוי ומתוך היראה" .תנאי זה לנאמנותם של אשה
וקטן מובא גם במסכת בבא קמא :74׳אמר רב יהודה אמר שמואל :הכא
במאי עסקינן ,כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהם ,ואשה וקטן מסיחין לפי
תומם ואומר מכאן יצא נחיל זה" .כלומר" ,מתוך הפיתוי ומתוך היראה",
האמור בתוספתא ,הוא שלא "לפי תומם" ,האמור בגמרא .75׳לפתות׳
במשמעות של לגנוב דעת ולכזב נמצא גם בתוספתא אחרת" :76וכן מצינו
כשהיו ישראל עומדין על הר סיגי בקשו לגנוב דעת העליונה שנאמר :77׳כל
אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע׳ ...והלא כבר נאמר :78׳ויפתוהו בפיהם ובלשונם
יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו"׳.

 69בחידושיו לכתובות שם ,וראה תוס׳ רי״ד שם ,וראה מש״ב בחידושי חתם סופר שם.
 70פרק ט הלכה א.
71

72

73

74
75

76

77
78

בראשית יח ,יב.
שם פסוק יג.
כתובות פרק ג הלכה ד ,הובאה בירושלמי כתובות פרק ב הלכה י ובבא קמא פרק י הלכה ב.
קיד ע״ב .דין זה נפסק ברמב״ם בהלכות גזלה ואבדה פרק ו הלכה טו.
ראה חסדי דוד על התוספתא שם (אלא שחסרי דוד ,מנחת בכורים ועוד פירשו באופן אחר
 שפיתו אותם לומר שקר ,וראה שם בהגהות הגר״א) ,וראה שו״ת שאילת דוד ח״ב אה״עסי׳ יא הגהה ד שכתב באופן אחר.
בבא קמא פרק ז הלכה ט.
שמות כד ,ז.
תהלים עח ,לו-לז.
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אלא תוכו כברו  -בביטוי זה מתכוונים בדרך כלל למי שתורתו שבתוכו
שווה למעשיו שבגלוי ,כמבואר במשנת רבי אליעזר" :7,תורת ה׳
 - 83אימתי היא תמימה ,כשאדם למד ועושה ...לפיכך הארון
82
תמימה׳81
80
79
מצפה זהב מבית ומחוץ ,לומר לך ,שתלמידי חכמים צריך שיהא תוכו
כברו״ .למרות זאת יש לביטוי זה גם משמעות נוספת  -שמה שבלבו שווה
למה שבפיו ,כמבואר במדרש אגדהי" :8ונאמר בארון ׳וצפית אתו זהב
טהור׳ ,מכאן שצריך תלמיד חכם להיות תוכו כברו ,שלא יהיה אחת בלב
ואחת בפה".

ואסור לגנוב דעת הבריות  -רש״ימ ובעלי התוספות 85וההולכים
בשיטתם 84מפרשים ,שהאיסור הוא שאדם יטעה את זולתו לחשוב שעשה
לו טובה ,והוא באמת לא עשה לו ,שהחזקת הטובה הזובחינם ,הרי היא
כעין קבלת דבר מהזולת בלי ידיעתו ורשותו .לכן בעלי שיטה זו ראו
באיסור ׳גניבת דעת׳ חלק מן ה׳לאו׳ מדאורייתא 85לא תגנבו׳ .86רבנו,
לעומתם ,מפרש שאיסור זה קשור למידת האמת שבנפש האדם ,ועל כן
 88לרבנו" :אמרו עליהם
הביאו בהלכות דעות .87וכן מבואר בפירוש המשנה89
השלום אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת גוי ...ויושגו לאדם תכונות
רעות על ידי כל המעשים הרעים הללו אשר העיד יתעלה על עצמו שהוא
מתעב אותן כשלעצמן ,נעשו עם מי שנעשו ,והוא אומרו :8,׳כי תועבת ה׳

 79פרשה יג עמי  ,244ובן הוא בברכות כה ע״א וביומא עב ע״ב ,וראה כאן עבודת המלך
(ולדעת המאירי ביומא שם מדובר בעושה עבירות בסתר).
 80תהלים יט ,ה.
81
82
83

84
85

86
87

(בובר) שמות פרק כה [יא].
חולין צד א ד״ה משום דגונב דעתו.
ראה חולין שם ע״ב תוספות ד״ה אמר אביי.
רמב״ן ,רשב״א ,רא״ש וריטב״א בחולין שם .וראה רבנו יונה בשערי תשובה שער ג ,קפד
המשלב את שיטתם עם שיטת הרמב״ם.
ראה יראים קכד ,סמ״ג לאוין קנה וריטב״א חולין שם ד״ה כדאמר שמואל .ובסמ״ק רס
כתב שהוא מדרבנן.
ויקרא יט ,יא.
וכן בהלכות מכירה פרק יח הלכה א באיסור לרמות במקח וממכר.

 88כלים פרק יב משנה ז.
 89דברים כה ,טז.
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אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול"׳ .לכן ,האיסור של ׳גנבת דעת׳ נמצא
בדברי רבנו גם בעניינים שאינם קשורים להחזקת טובה לשני™ ,כמו :היוצא
בבגד קרוע לפני המת באילו שהוא קרע עכשיו עליויי ,ה׳אוחז את העינים׳
 העושה קוסמות לפני אנשים ,,2וכן מי שירד לאומנות חברו מתוך נקמנותוחילק את הרווחים לעניים ,שמטעה את האנשים לחשוב שכוונתו לעשות
מצוה».
החיוב לדבר אמת לא הוזכר בפירוש בתורה ,,4שכן הפסוקים" :מדבר שקר
תרחק" ,5ו״ולא תשקרו איש בעמיתו" ,4מדברים בענייני משפטי ,ושבועת
שקר בכפירת ממון .,8ובספר המספיק לעובדי ה׳ לרבי אברהם בן רבנו
כתב" :,,אשר לכך שהאדם ישקר שלא לתועלת ,אלא מתוך שפלות ונקלות
וחוסר אמונה גרידא ,הנה נדיר הכישלון בזה ,ועל כן לא יוחד לכך פסוק
בתורה ,אלא נכלל בתוך מובן הפסוקים שהזכרנום לעיל.",00

90
91

92

93
94

95
96
97

98
99

100

ראה באנציקלופדיה תלמודית כרך ו ערך גנבת רעת הערה  77שתמהו על דבר זה.
הלכות אבל פרק ח הלכה ו.
ספר המצוות ל״ת לב.
תשובות הרמב״ם (בלאו) סי׳ רעג.
וראה ספר קובץ ועבודת המלך שדנו האם איסור ׳גנבת רעת׳ לדעת רבנו הוא מדאורייתא
או מדרבנן.
שמות בג ,ז.
ויקרא יט ,יא.
ראה ספר המצוות לרמב״ם ל״ת רפא והלכות סנהדרין פרקים בא ,כב ,כד.
ראה ספר המצוות לרמב״ם ל״ת רמט והלכות שבועות פרק א הלכה ח.
בההדרת נסים דנה ,בפרק על דויוב האמת ואיסור השקר ןעמ׳ ו .)31
׳מדבר שקר תרחק׳ ו׳ולא תשקרו איש בעמיתו׳.
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כיצד? לא ימכור לגוי בשר נבלה בכלל שחוטה ,ולא
מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה .ולא יסרב
בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אובל ,וירבה
לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל ,יפתח לו חביות
שהוא צריך לפתוח אותן למכרן בדי לפתותו שבשביל
כבודו פתח ,ובן כל כיוצא בזה .אפילו מלה אחת של
פיתוי ושל גניבת הדעת אסורה ,אלא שפת אמת ורוח
נכון ולב טהור מכל עמל והוות.
לא ימכור לגוי  -כתבו התוספותי°י ,שדווקא במכירה יש איסור ׳גנבת
דעת׳ הגוי ,מפני שנותן מעות בתורת שחוטה ,מה שאין כן בשולח לו דורון.
 102לשלוח לגוי ירך חתוכה ,ולא הצריכו לטול ממנה
103
101
בברייתא
על כן התירו
גיד הנשה ,אף על פי שאסרו למכור לו נבלות וטרפות מפני ׳גנבת דעת׳.
חילוק זה הוא לשיטתם הנ״ל ,שאיסור ׳גנבת דעת׳ הוא מעין איסור גנבה,
ולכן הוא חמור יותר בזמן שיש נתינת מעות .אבל ,לדעת רבנו ,שהאיסור
הוא מפני השקר שבדבר ,אין לחלק באופן זה .והנראה ’05לדעתו ,שהחילוק
בין מכירה למתנה הוא בכך ,שבמכירה הקונה מבקש דבר מסוים  -בשר
שחוטה או מנעל שחוטה ,ואם המוכר נותן לו דבר אחר ,למרות שאין הבדל
ממשי ביניהם ,במו שיבואר להלן ,הרי זה שקר ורמאות .104אבל במתנה,
שאין המקבל מבקש דבר והנותן הוא המחליט מה לתת לו ,אין בהחלטתו
ובבחירתו משום רמאות .ואף על פי שידוע ,שאם המקבל היה מודע לדבר,
היה מעדיף דבר אחר  -בשר שחוטה במקום בשר נבלה או נעל שחוטה

 101חולין צד ע׳יב ד״ה אמר אביי ,וכ״כ רמב״ן ,רשב״א ,רא״ש וריטב״א שם.
 102חולין שם ע״א.
 103וראה ש״ך יו״ד סי׳ קיז ס״ק יג שדייק מלשון רבנו שאין במתנה משום ׳גנבת דעת׳ ,וראה
עבודת המלך .מצד שני ראה בים של שלמה לחולין שם שדייק מלשון רבנו שאין לחלק
בין גוי לישראל באיסור ׳גנבת דעת׳ בשום פרט ,וראה ספר קובץ .ולפירושנו אין סתירה
בין שני הדיוקים  -יש הבדל בין מכירה למתנה ,אך גוי וישראל שווים בזה.
 104וכעין זה פירש באר יהודה.
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במקום נעל מתה  -מותר לנותן לתת לו מה שירצה ואין חיוב לגלות ולספר
לו על בך .וזה דומה לנאמר בגמרא" :105היכי מכרזינן? אמר רב יצחק בר
יוסף :נפל בישרא לבני חילא .ולימא :נפל טריפתא לבני הילא! לא זבני .והא
קמטעי להו! איגהו הוא דקמטעו נפשייהו ."106בלומר ,גם במכירה ,אם
הקונה אינו מבקש דבר מסוים ,אין חיוב לגלות לו את הפרטים שאינם
נחשבים פסול ופגם לגביו ויכולים רק לעורר אצלו ספקות ותהיות מיותרים
לגבי המקח .וכן במתנה ,אם השולח דורון לגוי אומר לו בפירוש :בשר
שחוטה אני שולח ,ובמקומו שולח בשר נבלה ,לדעת רבנו ,הרי זה אסור
משום ׳גנבת דעת׳.

בשר נבלה בכלל שחוטה  -בהלכות מכירה 107פירש רבנו" :אף על פי
 .108וכן צריך לפרש ,לדעתו ,על פי ההיקש במנעל
109
שהנבלה אצלו כשחוטה"
של מתה במקום מנעל של שחוטה  -שאין הבדל ממשי בין שני סוגי המנעל,
ורק בגלל בקשתו המיוחדת של הקונה יש בזה משום ׳גנבת דעת׳ .רש״ייסי,
לעומתו ,פירש כי "בהמה שמתה מאליה אין עורה חזק בשל בריאה
שחוטה".
" :110ומפני ב׳ דברים אמרו אין
111
בשר נבלה  -רבנו שינה מלשון הברייתא
מוכרים נבילות וטרפות לעובד כוכבים ,אחד מפני שמתעהו ,"...ודקדק
לכתוב ׳נבלה׳ והשמיט ׳טרפה׳ ,כי אין הגוי מבין בדיני שחיטה ,וכל מה
שהוא מבקש זה שהבהמה תהיה שחוטה ולא ׳נבלה׳ ,כלומר שלא הומתה
בדרך אחרתייי .ורק מחמת הטעם השני " -שמא יחזור וימכרנה לישראל

 105חולין צד ע״ב.
 106וראה בתוספות שם ד״ה אינהו שפירשו" :איבעי להו לאסוקי אדעתייהו דטרפה היא" ,אך
לדעת רבנו עצם זה שבני חילא לא ביקשו בשר כשר דווקא ,הוא הסיבה להתיר למכור
להם בשר טריפה ,ואין בכך שקר ורמאות ,כי הטרפה אצלם כבשר כשרה.
107

108
109
110

פרק יא הלכה א.
וראה שו״ע הרב אונאה סע׳ יב ,אך בפרישה ו־וו״מ רכח אות ו כתב" :שהנבלה אינו טוב
ואינו ברי לגוף כשחוטה".
חולין שם ד״ה סנדל וכן פירש רגמ״ה שם .וראה ב״ח חו״מ סי׳ רכח שפירש בדעת רש״י
שאפילו אינו לוקח אלא דמי מתה יש בזה ׳גנבת דעתי.
חולין צד ע״א.

 111וראה ב״ח חו״מ רכח ד״ה ואף ,שפירש באופן אחר.
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אתר" ,הוזכרו בברייתא גם ׳טרפות׳ .מקרים אתרי□ בגמרא ,"2שמוזכרת
בהם ׳טרפה׳ באיסור ׳גנבת דעת׳ ,הם :השולח דורון לגוי ומכירת בשר ל׳בני
דוילא׳ .ש□ אין לגוי דרישה מיוחדת מהבשר ,וה׳גנבת דעת׳ שיש בדבר היא
משום שאנו נותנים לו דבר שאינו ראוי לנו ,"5ולמסקנת הגמרא אין בשני
מקרים אלו משום ׳גנבת דעת׳.
בכלל שחוסה  -אבל בסתם ,שאין הקונה הגוי מבקש שחוטה ,אין בזה
משום ׳גנבת דעת׳ ,"4וכן במנעל .ודקדק רבנו לכתוב בבשר ׳בכלל׳"5
ובמנעל ׳במקום׳ ,"4כי בבשר אפשר להוסיף של נבלה לתוך של שחוטה,
אבל במנעל אי אפשר אלא להחליף."7
בדי לפתותו שבשביל כבודו פתח  -ואפילו שאינו אומר לו בפירוש:
בשבילך אני פותחן ,כל שנוצר הרושם שהוא מוכן לבזבז לכבודו ממון רב
והדבר אינו כן ,הרי זה שקר ומרמה ואסור משו□ ׳גנבת דעת׳ ."8ואין זה
דומה למקרה המובא בגמרא’"" :מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל
מסיכרא לבי מחוזא ,ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא ,פגעו אהדדי.
הוא סבר :לאפיה הוא דקאתו ,אמר להו :למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי
האי? א״ל רב ספרא :אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר ,אי הוה ידעינן  -טפי
הוה טרחינן; א״ל רבא :מ״ס אמרת ליה הכי ,דאחלישתיה לדעתיה? א״ל:
והא קא מטעינן ליה! איהו הוא דקא מטעי נפשיה" .המקרה הזה שונה מן
המקרה שמביא רבנו ,כי רבא ורב ספרא היו מוכנים לטרוח ולבוא לקראת

 112חולין שם.
113

114

115
116

ראה רי״ף ומאירי שם.
וכ״ב כל המפרשים בחולין שם חוץ מרש״י שם ע״א ד״ה אין מוכרין (ובע״ב ד״ה אינהו
סתר את עצמו).
כך היא גרסת כתה״י ,אך בדפוסים הגרסה" :במקום שחוטה".
בקצת כתה״י הגרסה היא" :בכלל מנעל של שחוטה".

 117וראה בן ידיד ובאר יהודה שפירשו באופן אחר.
 118וכ״ב בן ידיד ,אך ראה ים של שלמה חולין שם אות כ שפירש בדעת רבנו שהדבר תלוי
בכוונת הפותח ,וכ״כ משרת משה ,עבודת המלך ויד פשוטה ,ולחם משנה פירש שדעת
רבנו כדעת רש״י המובאת בהמשך.
 119חולין צד ע״ב.
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מר זוטרא בדיה דרב נחמן אילו רק ידעו על בואו ,בדומה ’20למה שמתרצים
בגמרא’ 12במקרה של עולא" :והא עולא איקלע לבי רב יהודה ,פתח לו
חביות המכורות לחנוני! ...ואיבעית אימא :שאני עולא דחביב ליה לרב
יהודה ,דבלאו הבי נמי פתוחי מפתח ליה".
רש״י»י ,לעומת זאת ,מחמת המקרה של מר זוטרא בריה דרב נחמן ,מפרש
שהאיסור לפתוח חביות המכורות לחנווני הוא דווקא כשאומר לו בפירוש:
׳בשבילך אני פותחן׳ .אך התוספות ’22חלקו עליו וחילקו בין המקרים באופן
אחר.
ובן בל ביוצא בזה  -בגמרא ’24מובאות דוגמאות נוספות" :לא יאמר לו
סוך שמן מפך ריקן"" :לא ילך אדם לבית האבל ובידו לגין המתקשקש ,ולא
ימלאנו מים מפני שמתעהו"; "לא ישגר אדם לחבירו חבית של יין ושמן צף
על פיה".

אפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת הדעת אסורה  -בספר המספיק
" :126מותר
127
120
שאמרו
121
122
123
124
125
לעובדי ה׳ ’25לרבי אברהם בנו של רבנו מוכיח מתוך מה
לשנות בדברי השלום" ,ולא אמרו :׳לשקר בדברי השלום׳ ,שגם בדברי
השלום הותר רק השינוי וה׳ייפוי׳ .ומכאן ,שלא בדברי השלום לא הותר
אפילו זה27י.

 120אך ראה תוספות שם ד״ה והא המחלקים בין המקרים ,וראה פירוש לחם משנה בדעת
רבנו על פי דברי התוספות ,וראה סדר משנה ואוצר המלך.
 121שםע״א.
 122חולין צד ע״ב ד״ה אינהו.
 123שם ד״ה אינהו ,וכ״ב רא״ש וריטב״א שם.
 124חולין צד ע״א.
 125בההדרת נסים דנה ,בפרק על חיוב האמת ואיסור השקר (עמי .)318

 126יבמות סה ע״ב.
 127וראה עבודת המלך ויד פשוטה שהביאו ראיות אחרות.
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הלכה ז

לא יהיה אדם בעל שחוק והתל ,ולא עצב ואונן ,אלא
שמח .בך אמרו חכמים :שחוק וקלות ראש מרגילין
לערוה .וצוו שלא יהא אדם פרוץ בשחוק ולא עצב
ומתאבל אלא מקבל את בל האדם בסבר פנים יפות.
כך אמרו חכמים :שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה -

אבות פרק ג

משנה טז.

מקבל את בל האדם בסבר פנים יפות  -הוא מאמר שמאי במסכת
אבות .'28רבנו מפרש ,שכוונתו לצוות על הדרך האמצעית שבענייני הצחוק
והעצבות .רבי ישמעאל ,לעומתו ,אמרי" :'2והוי מקבל את כל האד□
בשמחה" ,ופירש רבנו" :'20וזה יותר ממאמר שמאי ׳בסבר פנים יפות׳".
כוונתו ,שהמקבל כל אדם בשמחה ובהתלהבות ,אפילו אדם שאינו מכירו,
כאילו הוא קרובו וחברו משכבר הימים ,אין זה אלא יציאה מדרך
הממוצעת ,ועל כן אין הלכה כדבריוי.'5

128

129

130
131

פרק א משנה יד.
שם פרק ג משנה יב.
בפירושו למשנה זו.
ראה עבודת המלך שתמה למה לא הביא רבנו את דברי רבי ישמעאל ,וראה יד פשוטה
שיישב באופן אחר.
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