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

פ׳ אסלי

אור

החרגוס

יסט

עליה בחייה ,לאעקא לגלאח עדותה עלה בחייהא ,מבאר טח מכתב
לעדור שנעשו ערות זו לזו חה הטעם שאסרה התורה אח אחותה

לא בשביל שהיא ערוה לכד שא״ב חיחה ראויה שחאסר גם אחרי
םוח_אחוחה ,אבל הטעם שהיא ערוה בעבור לערוד שהיא תעיק
על אחותה בחייה כי אשח טחקנאת בירך חברתה ,ורחמיו על כל

מעשיו כתיב ודרכי התורה דרבי נועם :

פרשת קדושים
י״ט ג׳ ,ואת שבתתי תשמרו ,ויח יומי שביא רילי חטרון וכן
ביונתן ובס׳ יאר כתב ע״י לטה תרגם דילי טה שלא עשה גבי טעותי
חקתי ותורות? ונ״ל ליישב עפט״ש ראב״ע (אטור כ״ג ל״ב) חשבתו
שבתכם זה יום השבח ,לא יקרא שבת ישראל אלא שבת ה׳ ור״ל
כי המועדים יקראו שבח ישראל ורק יום

השבח יקרא שבת ה׳

על כי בו שבח טכל מלאכתו אשר עשה ,ופה שאוסר אח שבתתי
תשמרו אם היה מוסב רק על שבת בראשית הי׳ מתרגם שביי אבל

ביון שזה מוסב גם על כל המועדות שכלם נקראו שבח לבן תרגם
יומא שביא דילי ר״ל ימי בל השביתה שאני עויחי אתכם לשבות :

י׳ט ה׳ לרעונכם חובחוח? לרעוא לבון תכסוניח ,פי׳ תשחטוחו
בכשרות באופן שיהיה ר-קרכן לרעון לכם ,אבל

פגול הוא לא ירעה עי׳ טח שכתבתי

לעיל

כשנשחט כפסול

ויקרא א׳ ג׳ וזה לא

כפי׳ ראביע שיביאו הזבח ברעון ולא באונס :
י״ט •"* לא חלין פעולת שביר ,לא הכיח אגרא ראגירא
זה כמ״ש ראב״ע היותו דרך קערה ,והטעם שבר פעולתו:
י״ט י״ז ולא חשא עליו חטא ,ולא תקבל על די לי׳ תובא,

פי׳ רמב״ן שר״ל שלא תקבל אתה עונש כחטא שלו ,ולולי דבריו
חייתי טפרש כונח אונקלם בטלת תקבל מלשון עעקה כטו קובלין
אנו עליכם פרושים

(ירים פ״ד) קבלה לר׳ זירא (קידושין נ״ט)

עוקבן הבבלי קבל קדמנא (סנהדרין ל״א ב׳) ופי׳ הערוך והיה בי
יעעק אלי הרגום ארי יקבל קדם? ובן זעקת ם!־ום קבילת סדום,

וכן חכעעקתה הכקבלחהון ,ובן כי אם עעק יעעק אלי ארי אם
מקבל יקבול ,ולפי דעתי גם האמור כמשנה (תענית ריש פ״ב)

ובקבלה הוא אומר קרעו

לבבכם ואל

בגדיכם •,הוא טל׳ עעקח

וקובלנא ובפי׳ המיוחס לרש״י תענית שם ב׳ הקשח תוספות טאן
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_ ע

ס׳ קדושים

התרגום

דחו ט״ש דבחאי קרא דב׳ ביוגה ולא קרי ליח ר׳ קנלא פו׳ עי״ש

ונחמו׳ חוח יאיר סי׳ ט׳ נתב דתלטיד טועה 5׳ זה עי״ש וכס׳ תורת

נביאים ד׳ א׳ ע״ב" וז״ש חוכח תוכיח אח עמיתך למען ייטיב
דרכו" או אולי יעטדק לפניך" אבל לא חמא (נחוץ לפני

אגמים

לספר) עליו חטא (עדה״ב ימעי׳ ט״ב נ׳ לא יצעק ולא ימא ולא ימטיע
בחוץ קולו) ולפ׳ז יש לנקד תקבל חת״י נפת״ח חח פי׳ חמוב בעיני

י״ט כ׳ בקרח תחיח" בקורחא חחי בח" נר׳ דעת אונקלם בפי׳
חטלח בקרח טל׳ ביקור וחפומ כד׳ ר׳ אמי (כריתות י״א) בביקור
תהאשאומדק אותה וטנקרין וטחפמין אם יכולח לקבל ארבעים

מלקוח" וכ״כ ראב״ע ימ או׳ סלמון לא יבקר חכחן ן
י״ט כ״ג וערלתם; ערלתו .וחרחקון רחקא״ — ערלים לא
יאכל ,טרחק לאבדא ,נר׳ מאונקלם לא פי׳ כרמ״י ערלים טל׳ אטום
ונסתם טליחנות ממנו .אבל פי" (כחרד״ק במרמיו) כל דבר חיתר

והכבד מראוי להמליכו ולחפרו .יקרא ערלה (עי״ש) ולכן
וערלתם לאסרו בחנאה" וחראנ״ע פה אמר יפח הוא

נאמר
מתורגם

בארמית :
י״ט פ״ד" וכתבת !;קעקע" ורושמין חריתין ,ממטע אף רק על
רמיסה חרותה חייב ולאו דוקא כחיבת אות כמו מנתב המפר

החינוך ובט״ח שם כ׳ דנרמב״ם ומאר ראמונים אין מבואר דוקא
אוח אלא רמימח לנד נ״נ חייב ז

י״ט ל׳ ומקדמי תיראו" ולבית מקרשי

תחון דחלין ,נראה

מרומו בזה למ״ש (יבמות ו׳) יכול יתירא ממקדש ת״ל את מנחתי
תשמרו ואת; מקדשי תיראו סח שמירח האמור בשבת לא משבת
אתח מתירא אלא מטי שהזהיר על חשבת אף מורא האמור במקדש
לא ממקדש אחה טתירא אלא מטי שהזהיר

על

המקדש .וז״ש

לבית מקדשי ר״ל אל בית חטקדש פי׳ להשכינה השרויה ננהמ״ק ן
כ׳ ר,׳־ באיש ההוא ובמשפחתו" ונסעדוהי .כתב נם׳ חסידים
סי׳ תתש״י כשהמשפחה מוחים ביד בני אדם מלעשות דין דחיינים
שבמשפחחם נענשים המשפחה ולכן תרנם אונקלם ובסערוחי וכן

כ׳ עוד שם סי׳ חחתקע״ג בדפוס ברלין וכן כספרא (מובא ברש״י
שם) אמר ר״ש וכי משפחה מה חטאה אלא ללטר^ כו׳ שכולם
מחפין עליו 1
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סימן קעה קעו

סימן קעה
ב״מ דף נ״ט
מה ששאל מע״כ בהא דאמרו בגמ׳ 3״מ דף נ״ט נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו
ברבים ,לשיטת תו׳ סוטה דף י' ע״ב ד״ה נוח וברטט
יונה בפירושו למס׳ אבוח פ״ג ט״ו דהוא חיוב גמור של
יהרג ואל ילבין כשלשה העבירוס הנז /וממה מע״כ הרי
אס היה יהודה מודה על האמח הרי לא הייתה חייבח
מימה ,ואס לא היה מודה על זה היה מחייב לה מימה,
הלי מצד הדין הוא רודף אחריה להורגה שלא כדין ,וא״כ
הלי יכולה להציל עצמה בנפשו של רודף מצד הדין ,אלא
כאן לא הימה יכולה להציל עצמה אלא בהלבנת פנים,
ואין זה יכול להיות שיהיה מותל להציל עצמו בנפשו של
רודף יושר מהלבנת פנים של הרודף ,ע״כ.

יותר מאיסור רציחה ,בודאי שלא; דהרי יכול להציל עצמו
באחד מאבריו ,אסור להורגו ,אף שבאם יציל עצמו באחד
מאבריו יעבור על איסור סקילה כגון שזה היה בשבח,
דכשמציל עצמו באחד מאבריו הוה מלאכה הצריכה לגופה
לקטוע את ידו ואיכא חילול שבת גמור ,משא״כ כשהוא
הורג אוחו ,אין כאן מלאכה הצריכה לגופא ,דלא צריכה
נטילת הנשמה ,הרי גס אז איכא טנא דאסור להרוג אח
הרודף ,וא״כ הרי אס יציל עצמו באחד מאבריו יעטר
;על איסור שבת החמור מן הרציחה טדאי מקרי יבול
להצילו באחד מאבריו ואסור להרוג הרודף ,ה״נ הכא טון
דיכולה להציל עצמו בהלבנת פנים ,שפיר אסור להרגו,
אף אס הלבנת פנים היה יותר חמור מרציחה ,וכמש״ג

הנד ,אין כאן קושיא ,הגע עצמך דהדין הוא אם יכול
להציל עצמו מהרודף באם יעשה חילול שבת החמור

נאט ישראל יעקב פישר
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סימן קער

גמ׳ שבועות כ״ד בענין לאו והן
בתו׳ שטעות דף כ״ד ע״א ד״ה אלא הן תמהו אמה
דפרטנן 3גמ׳ אלא הן היט משכחת לה ,ותמהו
הא משכחת לה בכולל כדאמרינן טרושלמי ,ובאב״מ סימן
י״ד כתב ליישב תמיהתם לסי מש״כ בתו׳ דלמלקות לא
בעינן לאו והן ,וא״ב ע״כ דקו׳ הגמרא קאי לענין קרבן,
ומטון דאמרינן בשטעות דף כ״ו דנשבע על הטכר
ונצטער ואכלה אפילו בשגגת שמעה ,דלא הוה שב מידיעתו
ופטור מקרבן ,וה״נ הכא אפילו אי נימא דנשבע ע״י
כולל שיאכל נטלות השטעה חלה עליו ,מ״מ טון דאסור
לו לאכול נטלה אף דחלה עלה שטעה ,מ״מ אסור לאבלו
א״כ טדאי ליכא קרבן ,אס לא אכל בטלות ,דממ״נ אס
ידע השטעה ואפי״ה לא אכל א״כ הו״ל מזיד וליכא

קרבן ואם שכח השטעה נמי ליתא בקרבן דהא אי נמי
לא שבח נמי לא היה אוכל דהרי אסור לו לאכול נטלות
אף שנשבע לאכול ,וא״כ הוה אינו שב מיטעחו ולא
משכחת לה הן לענין קרבן ע״כ,

עיי״ש.

ודבריו צ״ע דלכאורה לא דמי למצטער על הטכר לבל

הפירושים שם ,דהתס הוא בעצמו מצד עצמו
איט שב מידיעתו והיה אוכלו ,משא״כ הכא מה דלא
אוכל אף אם היה זוכר השטעה אינו משום דרוצה לעבור

על שטעתו ,אלא דהחורה אסרה עליו לאוכלה ובכה״ג
שסיר י״ל דמקרי שב מיטעחו.
ב) צ״ע דארכטה אחרי רכשי דלשיטת התו׳ דלמלקוח
לא בעינן לאו והן ,לא מוכח כלל דלענין קרבן בעינן
שגס ההן יהיה חייב בקרבן ,אלא טון שבלאו שפיר חייב
קרבן ,והשטעה איתא בהן אפילו רק לענין איסור שפיר
מקט איתא בלאו והן ,או היכא דהשטעה איכא לגט
מזיד ,אלא להרמב״ן דס״ל שם שיישב קושיה תו׳ משוס
דליתא בהן לענין קרבן אף דחל ע״י כולל מ״מ ליכא
קרבן דקראי בדבר הרשות כתיב ,מדבטו מוכח כן דבעינן
דגם ההן יהיה חייב בקרבן ,אולם לדעת התו׳ לא מוכח

מיט בהא.
ג) דנראה דאסילו לטטה שסיר משכחת לה הן אפילו
לגט קרבן ,כגון שידע השבועה ולא אכל ,ומה שכתב
הא3״מ דא״כ הו״ל מזיד ולא מייתי קרבן ,שפיר משכחת
לה כגון טדע השבועה ,ולא ידע שחייטן עליה קרבן,
דהוה שגגה לענין שטעח טטוי כדאמטנן בגמרא דף
כ״ו ע״ע ואף דבגמרא אמטנן הט לגט שבועה דלשעבר,
סשיטא דגם בשטעה דלהבא מקט שגגח קרבן ,וכ״כ
בלח״מ פ״ג משבועות ה״ז עיי״ש ,ודבט האב״מ צע״ג.
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סימן קעה קער

—.ישראל

סימן קעה

ב"מ דף נ״ט
מה ששאל מע״כ כהא דאמרו כגמ׳ ב״מ דף נ״ט נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין שני חכרו
כרכים ,לשיטח מר סוטה דף י׳ ע״ב ד״ה נוח וברטט
יונה כפירושו למס׳ אכוח פ״ג ט״ו דהוא חיוב גמור של
יהרג ואל ילבין כשלשה העבירוס הנד ,וממה מע״כ הרי
אס היה יהודה מודה על האמס הרי לא הייחה חייכה
מימה ,ואס לא היה מודה על זה היה ממייכ לה מימה,
הרי מצד הדין הוא רודף אחריה להורגה שלא כדין ,וא״כ
הלי יכולה להציל עצמה כנפשו של רודף מצד הדין ,אלא
כאן לא הימה יכולה להציל עצמה אלא כהלכנח פנים,
ואין זה יכול להיומ שיהיה מומר להציל עצמו כנפשו של
רודף יומר מהלכנח פניס של הרודף ,ע״כ.

יומר מאיסור רציחה ,כודאי שלא ,דהרי יכול להציל עצמו
כאחד מאכריו ,אסור להורגו ,אף שכאס יציל עצמו כאחד
מאכריו יעמר על איסור סקילה כגון שזה היה כשכח,
דכשמציל עצמו כאחד מאכריו הוה מלאכה הצריכה לגופה
לקטוע אח ידו ואיכא חילול שכח גמור ,משא״כ כשהוא
הורג אומו ,אין כאן מלאכה הצריכה לגופא ,דלא צריכה
נטילח הנשמה ,הרי גס אז איכא טנא דאסור להרוג אח
הרודף ,וא״כ הרי אס יציל עצמו כאחד מאכריו יעטר
על איסור שכח החמור מן הרציחה טדאי מקרי יכול
להצילו כאחד מאכליו ואסור להרוג הרודף ,ה״נ הכא טון
טכולה להציל עצמו כהלכנח פנים ,שפיר אסור להרגו,
אף אס הלכנח פנים היה יומר חמור מרציחה ,וכמש״ג.

הני* אין הא! קושיא ,הגע עצמן דהדין הוא אם יכול
להציל עצמו מהרודף כאס יעשה חילול שכח החמור

נאס ישראל יעקכ פישר

סימן קעו
גמ׳ שבוערת כ״ד בענין לאו והן

־
י

בתו ,שטעומ דף כ״ד ע״א ד״ה אלא הן ממהו אמה
דפרטנן כגמ ,אלא הן היט משכחת לה ,וחמהו
_הא משכחס לה ככולל כדאמרינן טרושלמי ,וכאכ״מ סימן
" ׳ד כסכ ליישכ חמיהמס לפי מש״כ כמו׳ דלמלקוח לא
בעינן לאו והן ,וא״כ ע״כ דקר הגמרא קאי לענין קרכן,
ומטון דאמרינן כשטעוח דף כ״ו דנשכע על הטכר
ונצטער ואכלה אפילו כשגגס שמעה ,דלא הוה שכ מידיעמו
ופטור מקרק ,וה״נ הכא אפילו אי נימא דנשכע ע״י
כולל שיאכל נטלוח השטעה חלה עליו ,מ״מ טון דאסור
לו לאכול נטלה אף דחלה עלה שטעה ,מ״מ אסור לאכלו
א״כ טדאי ליכא קרכן ,אם לא אכל נטלוה ,דממ״נ אס
ידע השטעה ואפי״ה לא אכל א״כ הו״ל מדד וליכא
קרבן ואם שכח השטעה נמי לימא כקרכן דהא אי נמי
לא שכח נמי לא היה אוכל דהרי אסור לו לאכול נטלומ
אף שנשכע לאכול ,וא״כ הוה אינו שכ מידיעחו ולא
משכחח לה הן לענין קרכן ע״כ ,עיי״ש.

ודבריו צ״ע דלכאורה לא דמי למצטער על הטכר לכל

הפירושים שם ,דהמס הוא כעצמו מצד עצמו
אינו שכ מידיעמו והיה אוכלו ,משא״כ הכא מה דלא
אוכל אף אס היה זוכר השטעה אינו משוס דרוצה לעטר

על שטעמו ,אלא דהחורה אסרה עליו לאוכלה וככה״ג
שסיר י״ל דמקרי שכ מיטעחו.
ב) צ״ע דארכטה אחרי רכשי דלשיטח המר דלמלקוח
לא כעינן לאו והן ,לא מוכח כלל דלענין קרכן כעינן
שגס ההן יהיה חייכ כקרכן ,אלא טון שכלאו שסיר חייכ
קרכן ,והשטעה אימא כהן אפילו רק לענין איסור שפיר
מקרי אימא כלאו והן ,או היכא דהשטעה איכא לגט
מדד ,אלא להרמכ״ן דס״ל שס שיישכ קושיח מר משוס
דלימא כהן לענין קרכן אף דחל ע״י כולל מ״מ ליכא

קרכן דקראי כדבר הרשוח כתיב ,מדכריו מוכח כן דכעינן
דגם ההן יהיה חייב כקרכן ,אולם לדעח המר לא מוכח
מיט בהא.
ג) דנראה דאפילו לטטה שסיר משכמת לה הן אפילו
לגט קרכן ,כגון שידע השבועה ולא אכל ,ומה שכתב
האב״מ דא״כ הו״ל מדד ולא מיימי קרבן ,שפיר משכחח
לה כגון טדע השמעה ,ולא ידע שחייטן עליה קרכן,
דהוה שגגה לענין שטעח טטוי כדאמטנן בגמרא דף
כ״ו ע״ב ,ואף דבגמרא אמרינן הט לגט שטעה דלשעבר,
סשיטא דגם בשמעה דלהכא מקט שגגח קרבן ,וכ״כ
בלח״מ ס״ג משטעוח ה״ז עיי״ש ,ודכט האב״מ צע״ג.
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הלבנת פנים
המלבין

פני

הברד

מתוך

חנון

להתכבד

בקלונו ,עושה זאת לא דק מתוך גסות רוח
ואי התחשבות בזולת ,אלא בעיקר מחוך מון
ליחסות על מומיו שלו ,אך בזה אינו אלא

מסנה את חצי ההשפלה כלסי עצמו.
נוסף על כך ,עבירה זו גורמת לרמיסה
גבודו העצמי של הנעלב והורדת קרגו בפני

האחרים ,ולעתים אף להריסת עולמו ,ומשום

כך הושוותה לשפיכות דמים .ע״כ ,כדי להמגע
מעברה

חמורה

זו,

מוסב לעבור לקיצוניות

השניה ,הגובלת במסירות הנסש.

חומרת החטא.
רבי אלעזר המודעי אומר... :המלבין פני חברו ברבים ...אף על פי

שיש בידו תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעולם הבא.
(אבות ג ,יא)

שגה תנא לפני רב נחמן בר יצחק :כל המלבין פני חברו ברבים כאילו

שופך דמים .אמר לו:

יפה אמרת ,שרואים אנו שהולכת אדמומית (האודם

שבפנים) ובאה חורורית (נעשה חוח.
(בבא מציעא נוע

מוטב להיות מהגעלבים ואינם עולבים.

תנו רבנן :הנעלבים ואינם עולבים ,שומעים חרפתם ואינם משיבים ,עושים
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מאהבה ושמחים ביסורים ,עליהם הכתוב אומר :ושופטים ח" 0 ,ואוהביו מאת
השמש בגבורתו".
(שבת םח>

שכר הזהיר בכבוד חברו.
שאלו תלמידיו את רבי נחוגיא בן הקנה :במה הארכת ימים ז אמר
להם :מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מטתי קללת חברי ,וותרן

בממוני הייתי.
(סגלה כח>

יש להמנע מהלבנת פני חבר בכל מחיר.
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים,
אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי .מנין :מתמר ,שנאמר( :בראשית
לח ,מס "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר :לאיש אשר אלה לו אנכי
הרה ,ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה"( .ולא הזכירה את
שמו של יהודה במפורש כדי שלא לבישו).
(ברכות מג>

וכיצד נמנעים?
אם שמעת איש אחד מלמד טעות לתלמיד ,לא תאמר :טעות אתה
אומר ,אם הוא מתבייש בזה .אלא הודיעהו לאחד מקרוביו או לאוהבו ואל תשפוך
דמו.
(ספר חסידים קלס)

אם יבוא אורח אל תשאל לו מדברי תורה ,אלא אם כן שתדע שיוכל

להשיב ,או תשאל לו בינו לבינך שלא יתבייש.
(ספר חסידים שיב)

המלבין פני חם לבב מתחייב בנפשו!
בימי האר״י ז״ל היה מעשה ,שאחד מן האנוסים בא מפורטוגל לגליל
העליון לצפת ,ושמע מהרב שדרש מענין לחם הפנים שהיה קרב במקדש מדי
שבת בשבתו ,וכפי הנראה אותו הרב נאנח בדרשתו והצטער מאד על שאין
אנו מקריבים את לחם הפנים .אותו אנוס ששמע את הדבר הלך בתום לבבו
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לביתו וציוה את אשתו שככל יום ששי תכין לו שתי ככרות לחם מנופה שלש
" עשרה פעמים ושיהיה נלוש בטהרה ובכל מיני יפוי ונאפה בטוב׳ לפי שהיה
רוצה להקריבם לפני היכל ה /אולי יתעשת ה׳ לו ויקבלם כעולה .ובאשר
דימה — כן עשתה לו אשתו .ובכל יום ששי היה מוליך אותם שתי הלחם
לפגי היכל ה׳ ומתפלל ומתחנן לפניו יתברך שיקבלם ברצון טוב ויערב לו
ויבושם לה כבן המתחטא על אביה ומניח החלות והולך לו .השמש היד .בא
ולוקח שתי הלחם׳ מבלי דרישה וחקירה מהיכן באו ומי הביאום ואוכל ושמח
בהם כשמחה בקציר .ובשעת מעריב היה רץ אותו האיש ירא ה׳ אל היכל
<ז׳ וכיון שלא היה מוצא שם את הלחם היה שמח שמחה רבה בלבו והולך
ואומר לאשתו :השבח וההודאה לא־ל יתברך בי לא בזה ענות עני ,וכבר
קבל הלחם ואכלו תם .למען השם יתברך אל תתרשלי בעשייתם והזהרי מאה
זי הואיל ואין בידינו במה לכבדו ואנו רואים שלחם זה ערב לו ,חובה עלינו
לעשות לו בחת רוח בהם .והיה הולך ומתמיד בזה זמן רב.

ויהי היום ואותו רב שדרש בענין לחם הפנים .היה ביום הששי
בביהכ״ג עומד על הבימה וחוזר על הדרשה שהיה לו לדרוש למחרת ביום
השבת .והנה האיש ההוא בא כמנהגו הטוב .עם ככרות הלחם וקרב אל היב הקודש
יהתחיל לסדר את דבריו ותחינותיו כנהוג ,מבלי שהרגיש שהרב עומד על
^בימה .מרוב ההתלהבות והשמחה שהיה לו בעת שהיה מביא דורון זה לפגי
וזמקום ,והרב החריש לו והביט וראה ושמע את כל מה שהאיש דיבר ועשה.
וזרה לו לרב מאד .קרא לו .הלבין פניו וגער בו :שוטה .וכי הא־לוה שלנו
אוכל ושותה? ודאי השמש לוקח זה ואתה סבור שה׳ הוא המקבלם ,וזה עוון
גדול לייחס שום גשמיות שהיא לה׳ שאין לו דמות הגוף ואינו גוף .ובתוך
הרעש שהקים בא השמש והודה שהוא הוא שהיה לוקח את הלחמים .כשמוע
האיש את הדברים התחיל לבכות ובקש מאת הרב שימחול לו שטעה בדרוש
שלו וחשב לעשות מצוה ולא עשה אלא עבירה ,כפי דבריו.
בינתים בא לרב שליח מיוחד מאת האר״י ז״ל ואמר לו בשם האר״י:
לך וצו לביתך ,כי למחר בעת שיהיה לך לדרוש — מות תמות .הרב נבהל
על השמועה אשר לא טובה והלך אצל האר״י ז״ל שיגיד לו מה פשעו ומה
חטאתו .והשיב לו האר״י :שמעתי לפי שבטלת נחת רוח שהיה לו להקב״ה.
שמיום שחרב הבית לא היה לו נחת רוח לפניו כמו באותה שעה שהאנוס הזה
היה מביא שתי הלחם בתמימות לבו ומקריבם לפני היכלו וסבור היה שהשם
יתברך קיבלם ממנו ,ומפני שביטלת אותו מלהביאם .ולא עוד אלא שהלבנת
את פניו — נגזרה עליך מיתה בלי שום פתח הצלה לפניך .הלך הרב בעל
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הדרוש ויצר לביתו .וביום שבת קודש ,כשעה שהיה לו לדרוש ,נפטר לבית
עולמו ,באשר הגיד לו איש הא“להים האר״י ז״ל.
(משגת חכמים ר ,כ>

מדברי חכמים:
מן האיולת

י—

שתגנה בני־אדם ,במה שאתה עושה כמוהו.
(ממזר כ ,טז>

כל הנגעים אדם רואה ,הוץ מנגעי עצמו.
(נהיים ב ,מ>

ההורג איש הוא (חותס בפעם אחת ,והמלבין (פניס — הורגו הרבה

פעמים.
(רבי אליהו האתמרי — מדרש אליהו טב)
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נשאלת ,בנערה שרוצה ליפות עצמה כדי שיקפצו עליה לקדשה ע״י מה שהמציאו עתה הרופאים ע״י נתוח שהוא חבלה
בגופה אם מותרת מצד האיסור לחבול בעצמו .והנה בתוס׳ ב״ק דף צ״א ע״ב ד״ה אלא איתא דאסור לחבול בעצמו אפילו
לצורך כהא ראשה שטפחה על ראשה להרויח כאיסר שמן .וא״כ אף שכאן הוא צורך גדול הא יש לכאורה לאסור דדוחק
לחלק בין צורך קטן לצורך גדול כל זמן שלא מצינו בפירוש .אך הא יקשה ע״ז מהא דמסיק דהאי תנא הוא ר״א הקפר ברבי
שסובר דנזיר הוא חוטא שציער עצמו מן היין וק״ו להמצער עצמו בחבלה ,שודאי מסתבר שאם יש לו הנאת ממון או שאר
הנאה כשיצער עצמו ולא ישתה יין שלא יהיה אסור ,א״כ גם החובל בעצמו שילפינן מזה אף שהוא מק״ו אין לאסור כשהוא
לצורך הרוחת ממון או לשאר צרכים ואיך כתבו התוס׳ שאפילו לצורך אסור לחבול בעצמו.
וצריך לומר שביין המונע מלשתות בשביל איזה הרוחה לא נחשב כלל מצטער מזה כיון דהנאתו מהריוח גדולה מצערו
דכשישתה ולא ירויח הרי יהיה לו עוד יותר צער מזה שהפסיד הריוח שהיה משיג כשלא ישתה היין דהא כל הצער ממניעת
שתיית יין הוא רק מצד שמתאוה לזה והרי מתאוה יותר להרויח ,אבל בחובל עצמו שהוא צער ממש לא מצד תאוה לא
מתחלף זה בצער שלא ירויח שהוא רק מצד תאוה להרויח ,ומה שמתרצה לחבול בעצמו בשביל הריוח הוא שמצד רצונו
הגדול להרוחת הממון רוצה לסבול הצער שזה אסור .וגם לדינא הא לא קיי״ל כר״א הקפר ברבי ומ״מ פסק הרמב״ם רפ״ה
מחובל דאסור לחבול בעצמו ,כדאיתא בהגר״א יו״ד סימן רל״ו סק״ו ,א״כ הוא מלמוד אחר ,שלכן הוא בכל אופן אף לצורך.
אבל מ״מ אם לר״א הקפר ברבי היה צריך לומר דמותר לצורך היה ראיה מיניה לכו״ע כיון שלא מצינו חולק ,וגם הא ע״ז
שאסר ר״ע במתני׳ שאיירי אף לצורך הביא הגמ׳ מר״א הקפר ברבי הרי שגם לר״א הקפר ברבי אסור לחבול בעצמו אף
לצורך לכן צריך לומר כדתירצתי.
אבל הרמב״ם הא כתב ברפ״ה מחובל באיסור הכאה לאדם כשר מישראל שהוא במכה דרך נציון ולחד גירסא דרך בזיון
עיי״ש ,וא״כ בעובדא זו שהחבלה הוא ליפותה הרי אינו דרך נציון ובזיון שלא שייך האיסור ואם במכה חברו הוא רק דרך
נציון ובזיון גם במכה בעצמו אין לאסור כשהוא ליפות שאינו דרך נציון ובזיון .ומה שדייק ידידי הרב הגאון ר׳ טוביה
גאלדשטיין שליט״א מלשון ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל דרך נציון ה״ז עובר בל״ת =בלא תעשה=,
שתנאי דדרך נציון הוא רק על מכה ולא על חובל ,לא מסתבר זה ,דהא בין חובל בין מכה ילפינן מחד קרא דלא יוסיף וכיון
שמשמע לרמב״ם דהוספה במלקות הוא דרך נציון ובזיון ומזה לא נוכל למילף הכאה שלא בדרך נציון ובזיון א״כ גם חובל
הוא דוקא בדרך נציון ובזיון וקאי התנאי דדרך נציון גם על חובל דלא שייך לחלק בילפותא מחד קרא.
ויש להביא ראיה לשיטת הרמב״ם מהא דאמר בב״ק שם /דף צ״א /ר״ח כד הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו למאניה
אמר זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה ואם כל חובל חייב איך היה מותר לו לילך ביני היזמי והגא בלא בגדים שיחבול
בעצמו הא יעבור אאיסור חובל בעצמו ואף שאינו מתכוין הא היה פסיק רישיה דדוחק לומר דהיה באופן שלא היה פ״ר
=פסיק רישא= ,ולכן צריך לומר דהאיסור חובל הוא רק דרך נציון וכיון שהיה הליכתו לצורך הרי אין זה דרך נציון וליכא
האיסור .ונצטרך לומר דלצורך שאסור הוא דברים שעושה אותם לכוונת צער כהא שמקרע על המת שהוא להצטער ביותר
מצד צערו על המת ורוצה להשחית ,אבל לפ״ז גם בחובל בעצמו כמשרט על המת יש לאסור שהרצון והצורך הוא הצער מזה
שזהו דרך נציון ובזיון שזה אסור אף שהוא לצורך דהרצון להצטער נחשב לו צורך ,דבכל אופן אסרה תורה ,ויקשה מהא רעל
שריטה למת הוצרך לקרא אחר ועל שריטה לצער אחר כעל ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים ליכא האיסור כדאיתא
במכות דף כ׳ ע״ב ,ודוחק לומר דהוא לעוד לאו והמיעוט לביתו שנפל הוא מיעוט מאותו האיסור אבל אסור מדין חובל
בעצמו ,דהא בתוס׳ סנהדרין דף ס״ח ע״א איתא טעם על ר״ע שהכה במיתת ר״א את בשרו עד שדמו שותת לארץ שמשום
שרט לנפש ליכא דמשום תורה קעביד כדאמר אין לי שולחני להרצותן ,והא עדיין יקשה דהיה אסור משום חובל בעצמו ור״ע
דמתני׳ הא סובר דאסור לחבול בעצמו ודוחק לומר דהוא רק כר״ע דברייתא ודלא כרבא שסובר דגם לר״ע דברייתא אסור
בחבלה דהי״ל להקשות מברייתא דסנהדרין .ואין לומר דהשריטה הוא כבוד להמת שמצטערין עבורו כל כך עד שמשרטין
ומתגודדין בבשרם שלכן אין זה דרך נציון ,שאף בשביל כבוד המת הרי הוא דרך נציון ובזיון כיון דהכבוד הצער והבזיון
בשבילו .וצריך לומר שהוא משקיט צערו בזה כהא דבשבת דף ק״ה ע״ב שפרש״י על מקרע בחמתו דא״ר אבין דהוא מתקן
דקעביד נחת רוח ליצרו שמשכך את חמתו ,וכן הוא גם בחבלת עצמו משכך ומשקיט צערו וחמתו שיש לו מהמת ולכן אין זה
דרך נציון ובזיון שמצד איסור חובל בעצמו ליכא רק משום איסור האחר דשריטה על מת ועל ביתו שנפל וספינתו שנטבעה
ליכא האיסור ור״ע היה מותר מצד צערו על התורה להשקיט צערו .שוב הראו לי שבערוך לנר יבמות דף י״ג סע״ב הקשה זה
ומה שתירץ דמשום כבוד התורה מותר כמו שליכא משום בל תשחית בעוקרין על המלכים ,לא נכון כלל דליכא בזה שום
כבוד להתורה והתורה הא מאסה בכבוד כזה ולא הוזכר בתוס׳ לשון כבוד אלא אתורה היה מצטער כדאמר אין לי שולחני וכן

הוא בש״ך יו״ד סימן ק״פ סק״י ,וכן מה שתירץ שהיה שלא במתכוין דלא חשב שיצא דם בהכאתו כהא דרבא בשבת דף פ״ח
ע״א שהיה מונח אצבעתא דידיה תותי כרעא לא נכון כלל דהתם היה מונח האצבע שלא באופן הכאה וצער רק שנזדמן
שהרגל היה ממעך ולא היה לו לחשוב על זה שייך לומר שהיה שלא במתכוין אבל היכא שהוא מכה בכוונה להצטער שיש לו
ודאי לאסוקי אדעתיה שיצא דם איך שייך להחשיבו שלא במתכוין ,וכן לא מתורץ מה שסובר הב״י יו״ד שם רעל צער אחר
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שרי וכן פסק הרמ״א שם סעי׳ ו׳ .אלא צריך לומר כדבארתי.

ועיין בשט״מ ב״ק צ״א ע״ב בשם הרמ״ה דמהא דר״ח כתב דשמעינן דאדם רשאי לחבול בעצמו ופסק כמותו משום דבתרא
הוא אבל הא יקשה על הרמב״ם שפוסק דאסור אבל הוא כדכתבתי שהראיה היא רק דלא נאסר אלא בדרך נציון.
אך לכאורה יקשה מסנהדרין דף פ״ד ע״ב רעל מה דרב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא הקשה א״ה אחר נמי ,והא חבלה
זו הוא לאו דרך נציון ובזיון כיון דכוונתו הוא למישקל הסילוא וליכא האיסור דלא יוסיף ול״ד לבן באביו שאף בלא דרך
נציון ובזיון נמי חייב חנק תתמעט רק מכה לרפואה ,וצריך לומר דהחשש דדלמא הביל בו טפי ממה שהוא בדרך הרפואה
כדאיתא בנ״י בשם רמב״ן (דף י״ט ע״א מדפי הרי״ף) והכוונה שיהיה זה באופן שהיה יכול להזהר שלא יחבול יותר אך לא
יזהר כראוי מפני הטירדא וחבלה זו היתירה הרי היא דרך נציון ובזיון כיון שלא הוצרך זה להרפואה והאי זהירות שאדם
מועד לעולם הוא כלא נתחשב בהלאו מצד עצלותו להזהר שלכן היה נמצא שעבר על איסור חובל בשוגג והקשה שפיר
שהיה לן לאסור אם חוששין לזה בבן לאביו.

ובעצם מזה שפשוט לגמ׳ דמותר להקיז דם לחברו ובעי אם מותר בן לאביו ראיה שאיסור חובל שילפינן מלא יוסיף הוא
דוקא דרך נציון ובזיון ולא כשהובל לרפואה ,אבל במכה אביו שנאמר סתם מכה היה מקום לומר דאף לרפואה יהיה חייב
כשאינו סכנה דלידחי מדין פקוח נפש ,וא״כ יש למילף מזה דגם שלא לרפואה אם הוא באופן שהחבלה הוא לטובתו שאינו
דרך נציון ובזיון מותר כדסובר הרמב״ם ,ומוכרחין לומר שמה שהקשה דיהיה אסור גם אחר למישקל סילוא הוא משום דהאי
זהירות מלחבול טפי ממה שצריך הוא נחשב דרך נציון ובזיון ,כדתירצתי.

ועוד יש ראיה מהא דבסנהדרין דף פ״ט ע״ב בעובדא דמיכה דאמר לחבריה הכני נא שנענש בהכאת הארי על שמאן להכותו
שהקשה הגמ׳ מנא ידע דאיענש ותירץ היכא דמוחזק שאני והוצרך להוכיח מאברהם בהר המוריה ומאליהו בהר הכרמל ולא
הוכיח מזה גופיה דאי לא תימא הכי היה אסור לשמוע לו משום לאו דלא יוסיף ,אלמא דמצד לאו דלא יוסיף היה מותר דכיון
דאמר לו שיכהו בדבר ה׳ הרי אין זה דרך נציון ובזיון אף אם אינו מוחזק עדיין לנביא ואינו רשאי להאמינו לעבור על איסור,
דמ״מ כיון שהוא אומר שיכהו לא מפני שהוא רוצה לחבול בעצמו אלא שהוא בדבר ה׳ הרי בכל אופן כיון שסובר כן אינו
דרך נציון ובזיון ,וגם רשאי להאמינו כיון שהוא אדם גדול וחכם וראוי לנבואה ואף שחיוב להאמין הוא רק כשעשה אות
ומופת כדאיתא ברמב״ם סוף פ״ז מיסוה״ת מ״מ רשאי להאמינו כשהוא ראוי לנבואה וכיון שאם האמת כדבריו ליכא איסור
כלל ,ואינו דחוי על האיסור מצד ציוי הנביא שע״ז אינו רשאי להאמינו אלא בנתינת אות או במוחזק ,אבל אם האיסור דחובל
היה בכל אופן ורק משום ציוי הנביא היה מחוייב לעבור על איסור חובל היה הוכחה מזה גופיה תביא מוחזק שאני שלא
צריך אות וא״כ הוא ראיה להרמב״ם.
ולכן נראה מזה שיש להתיר להנערה ליפות עצמה אף שהוא ע״י חבלה כיון שאינו דרך נציון ובזיון אלא אדרבה לטובתה.
ועיין בסנהדרין דף פ״ד ע״ב שר׳ מתנא אמר שבן מותר להקיז דם לאביו משום שנאמר ואהבת לרעך כמוך ופרש״י לא
^הוזהרו ישראלמלעשות לחבריהם אלא דבר_שאינו חפץ לעשות לעצמו( ופשוט שאין הכוונה כשהוא אינו מקפיד לעשות /

'לעצמו רשאיילעשות לחברו אף שאין זה לטובתו כגון הרוצה לע7ו'תעצמו5סיגופים ובחבלות שודאי אסור לעשות לחברו /
/
אף למ״ד מותר לחבול בעצמו ,ולא רק בחבלות אלא אף אדם שאינו מקפיד על בזיונו ,לא רק מצד שמקיים מתני׳ דאבות
פ״ד מ״ד שר׳ לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח עיי״ש בפה״מ ־בפירוש המשניות־ להרמב״ם בעובדא דההוא •
-------------------------------------------------------- --------------------------- <_ —..... ........
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[*־בני אדם־ ,וא״כ גם באדם שמענה עצמו בסיגופים וחבלות אסור לו־לסגף ולחבול בחברו^בל כוונת רש״י־דחבלה כזו
שהוא לטובתו כהקזת דם שכל אדם רוצים וחפצים לעשות לעצמן מצד האהבלה לעצמו לא שייך לאסרו לעשות לחברו וא״צ

1

קרא להתיר זה ,שלכן אף לאביו שלא נאמר בחיוב הכאתו שיהיה דוקא דרך נציון ובזיון וגם ליכא קרא לפטור לרפואה נמי
א״א לאסור כשהוא לטובת האב כהקזת דם לרפואה אף שאינו לחשש סכנה ופ״נ ־ופקוח נפש= .ומסתבר שאף ר״ד בר
חיננא שמצריך קרא להתיר הקזת דם לרפואה לאביו מהיקשא דמכה אדם ומכה בהמה ,הוא רק למכה אביו שאולי יש בהכאה
חסרון יראה וזלזול שזה איכא גם במקיז לרפואה ,וגם אולי מצריך הקרא לאם אין האב רוצה בהחבלה אף שהוא לרפואה
שג״כ פטור ומותר וכדאיתא כן הדין במנ״ח ־במנחת חינוך־ מצוה מ״ח שסובר שאין לידע זה מואהבת לרעך כמוך משום
שנמצאים מעט אנשים שאין רוצים להצטער בחבלה אף שיודעין שיתרפאו מזה כשאין במחלתם סכנה שלכן היה מקום לילך
בתר רצון אדם זה אף שהוא מהמיעוט והוצרך להקרא דמקיש למכה בהמה דפטור כשהוא לרפואה אף שהוא בע״כ דבעלים

כיון שלא הזיקו בזה אלא אדרבה השביחו ולא שייך חיוב על נתינת שבח וריוח לאדם אף שהוא בע״כ שכ״כ גם מכה אדם
דאיירי באביו שאם לרפואה פטור אף שהוא בע״כ ,ור׳ מתנא סובר דלא צריך להקרא דהסברא היא שיש למיזל בתר דעת רוב
בנ״א =בני אדם= .ואולי פליג ע״ז ר׳ מתנא וסובר דבע״כ דהאב אסור להקיז לו דם בליכא סכנה דלא כהמנ״ח ,וכן אפשר
פוסק הרמב״ם שכתב בפ״ה מממרים ה״ז באם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הן מצטערין ה״ז מקיז וחותך כפ״מ =כפי
מה־ שירשהו לעשות ,שמשמע מלשון זה דבלא מרשהו האב אסור להבן להקיז לו דם לרפואה שהוא משום שפוסק כר׳
מתנא ,והמנ״ח עמד על לשון זה שברמב״ם ומשמע מלשונו שסובר דלשון זה שברמב״ם לאו דוקא ,אבל אפשר דהוא דוקא
ואוסר בע״כ מטעם דסובר דפליגי בזה ר׳ מתנא ור״ד בר חיננא ופסק כר׳ מתנא .עכ״פ הקרא שמצריך ר״ד בר חיננא הוא
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למכה אביו אבל למקיז דם לחברו לרפואה שמותר גם הוא לא יצריך קרא לא מבעיא להרמב״ם שבלא דרך נציון ובזיון ליכא
הלאו אלא אף אם לא נסבור כהרמב״ם בזה נמי כיון שהוא לטובתו מותר בפשיטות בלא קרא מצד ואהבת לרעך כמוך שאמר
ר׳ מתנא ,אך אולי למה שכתבתי בפירוש שני דר״ד בר חיננא מצריך קרא למכה אביו בע״כ היה צריך קרא גם לחובל בחברו
לרפואה בע״ב וידעינן זה מכ״ש ממכה אביו שמותר מהיקשא שכ״ש בחברו שמותר .ואם נימא שר׳ מתנא פליג ואוסר בע״ב
באביו אולי יסבור לאסור גם בחברו בע״כ וצ״ע לדינא דלמנ״ח הא פשוט לו שמותר אף באביו וכ״ש בחברו .אבל ברצון
חברו לכו״ע מותר גם בלא קרא אף אם לא נסבור כהרמב״ם ונאסור חובל בכל אופן כיון שהוא לטובתו וברצונו מקרא
דואהבת לרעך כמוך .וא״כ בנערה ליפות עצמה שהוא לטובתה וברצונה יש להתיר בפשיטות אף אם לא נסבור כהרמב״ם
בחדושו דבעינן שיהיה דרך נציון ובזיון.
וקצת ראיה יש עוד להביא מבכורות דף מ״ה ע״א שתנן היתה בה יתרת וחתכה ,ואם היה אסור לחותכה הו״ל למיתני אע״פ
שאינו רשאי ,כדתנן במתני׳ קמא פ״א ודפ״ב =ודף פ״ב= שם במוכר חמורו ופרתו לעכו״ם שתנן אע״פ שאינו רשאי והכא
לא נקט משמע שרשאי ,ודוחק לומר שמתני׳ זו פליג אר״ע דמתני׳ בב״ק וסובר שאדם רשאי לחבול בעצמו דהא לא הובא
מתני׳ זו לתנא שפליג ,אלא צריך לומר דכיון שהוא לנוי שלכן הוא לטובתו שרוצה בזה ליכא איסור דחובל והוי מזה ראיה
ממש לעובדא דידן שכ״ש בנערה שהיפוי יותר צורך וטובה לה מלאיש דהא איתא בכתובות דף נ״ט ע״ב תני ר״ח אין אשה
אלא ליופי שודאי יש להחשיב שהוא לטובתה ומותרת לחבול בשביל להתיפות.
משה פיינשטיין.

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

הלכה ה׳

כל השונא א׳ מישראל בלבו עובר בל״ת שנאמר לא תשנא
אחיך בלבבך ,כר ,ולא הזהירה התורה אלא על שנאה שבלב .בסמ״ק
סי׳ י״ז פי׳ ואינו בכלל ואהבת לרעך שמזהיר הב׳ על אותו שמותר לשנוא אותז

כגון אם עבר עבירה ,ואפילו הכי אסור לשנוא אותו בלב ולהראות לו פגים יפות
בגלוי אלא אם הוא ראוי לשנאה ישנאהו בגלוי ,ע״כ ,והנה יש ראיה לרבנו
דלא תשנא בלבבך מיירי בשנאה שבלב מפסיקתא זוטרתא נצבים׳ ח״ל :על

אויבך — אלו המפורסמת שאויבין בפרהסיא כענין שנאמר אמר אויב ארדוף ,ועל
שונאיך — אלו שבסתר כענין שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך .בגמ׳ פסחים
קי״גד^ומי שרי למיסניה והכתיב לא תשנא ,ומסיק שם דחזי ביה איהו דבר
ערוה ,וקשה לכאורה ,למה לא הקשו בגט׳ על ד,פ׳ הקודם כי תפגע .בשור אויבך

ומי שרי למיסנייה ,אלא ודאי כג״ל כיון דהאי קרא אויבך כתיב ,ואלו הן אויבין

שבפרהסיא כמ״ש בפסיקתא ולכן לא מצי להקשות על פסוק זה מלא תשנא,
דהכתוב אסר רק בשנאה בסתר ובטמון לבו ,והקשר .רק על הקרא כי תראה

חמור שונאך.

■רמז

הלכה ח׳

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

שיכלימנו ,ולא יהיה ק׳ על הרמב״ם שמדייק בתחלה אסור אבל בשנייה ושלישית

מותר להכלימו בעבירות שבין אדם לחבירו .בשטמ״ק ב״ק צ״א גבי ביישו
בדברים כ׳ בשם המאירי שאם נתכון להלבינו לכונת התוכחה שרשאי והכל תלוי
בכונת הלב וע״ז נאמר ויראת מאלקיך .בכת״י וואטיקן אינה המלה "תחלה".

הלבה י׳

חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפגי שנפשן שפלה
למאד ורוחם נמוכה ,במכילתא משפטים :אין לי אלא אלמנה ויתום
שאר כל אדם מנין ,תלמוד לחמר לא וזענון דברי ר׳ ישמעאל ,ר׳ עקיבא אומר
אלמנה ויתום שדרכן לענות הכתוב מרבה לפי שיטת רש״י רק משמעות
אדני היד החזקה ־ א קראוס ,אדוניהו הכהן עמוד מס 69הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אהבת ציה אל תשכה לגצדז

<־

יז

ספר
ץ/

אהבת ציון
מסכת כתובות
כולל חידושי הלכות נפלאים ,בפלפול נחמד ונאים .בפז ממולאים ,חריפים
ושנונים שבעתים מזוקקים ,צרופות ככסף ,בהונות כזהב אשר אזן וחקר ,הורה
והוגה אדם נדול בענקים ,התמים בדעות ,יבין שמועות ,להבין ולהורות ,זקן
שקנה חכמה ובינה ,הוא אדוננו מורנו ורבנו הרב הגאון המובהק ,החריף
העצום ,פאר זמננו צבי ישראל והדרו המפורסם בגדולת צדקתו וענותנותו
בקשית סי״ד• יום? קליין שליט״א הנודע שמו בשערים המצויינע בהלכה ,לשם
ולתהלה בשם ר׳ יוסף טשאבע יוסף הוא השליט בש״ם ופוסקים ,ומשבי ר
בר לתלמידיו הצמאים ,ראש בי דינא בק״ק ד ו נ א ־ ם ע ר ד א ה ע ל י (אונגארן)
יע״א ,ובסופו נספחו חידושים נפלאים על שלשה סוניות שבועה שא״ב ,קציצה,
ונסבא דר״א.
4ז
הן כל יקר ראתה עיני חיבור המפואר הנפלא על מם׳ כתובות אשר פרשת גדולת תורתו,
וצדקתו ומוטות כנפי חסידתו מודעת בכל הארץ ,ובאורו נראה אור בי יהל על בית ישרא-ל
ישבעו ויתענגו מטובי על מי התלמוד על מעין חתום שתלוהו תרבנה פרעפותיו ותארכנה
פארותיו ,אמרתי להביא הספר הזה על מזבח הדפוס ולהוציאו לאור עולם.
הצעיר אלעזר שענקעל בחרב ובו׳ המפורסם מו״ה יעקב שליט״א בהרב הגאון הצדיק
המפורסם בעולם כקש׳ת מו״ה זאב דוב זצלה״ה.

הראהא
בדפוסו של יוסף פישער (גראדנאספע נו׳ .)62
שנת

מה גדול אהבת ציון

לפ״ק•

פעיה״ק ירושלים תובב״א
שנת ת של "ה לפ״ק

ג1

108

אהבת

יכתובות פרק ששי

אשר טמון ברמז בתיבת נתון] ב' בכל משלח ידך רצונו
טל כצדקה מה שעשית בעצמך ובדרושיס הארכתי:
ובאלה כדבר־ס אמרתי וכי׳ לבאר מה שאמרו מזיל
זרעו לכס לצדקה וקצרו לסי חסד דהנה לסי
כאמור כצדקה שעושה האדם אם נותן בעין יסהבסבר
סנים באוסן שעל ידו נס אחרים נותנין ומעשיו עושים
סרי א״כ הצדקה שלו הוא דומה לזריעה שהוא דבר
מועט ועושה סרי מה שמזכה לאחרים על ידי כן א׳כ
יגדל שכרו חכות הרבים תלוי בו וזהי שאמרו זרעו לכם
לצדקה כלומר שהצדקה שלך יהי׳ בבחינות זריעה דהיינו
גידולים תעשה לך שיהי׳ עושה סרי וקצרו לסי חסד כסי
מה שנצמח ועשה סדי וכבן:
אב לסיח שסיר כ׳ כמכרש״א דמשוס כבודו גרע והייט
דמשום בשאר כמצות או למוד התורה אס עושה
רק לכבודו זה אינו נוגע לאחרים ומה רעביד לגרמי׳
הוא דעביד משא־כ בענין צדקה אינו כ; אס הוא איני
עושה רק לכבוד ובאמת לבו עליו דו־ ובשרו עליו יכאב
בנותן מממונו וכונו לזר וממילא דנתינתו אינו בשבר פנים
יסות אך בסניס זועסיס ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו
אזי אינו יכול לזכות את הרבים כי ניכרים דברי אמת
א• כ הדברים נוגעים לאחרים גס כן משא׳־כ בנותן צדקה
רק שרצונו שיקבל שכרו גס בעוהי׳ז דהיינו בשביל שימי׳
בני וא״כ עכ״ס נותן בסבר סנים יסות ואיט מפסיד
____________לאחרים בכד והמ_—___ ______ :
ע״ב שם דאמר מר זוטרא ואמרי לה אמר ר־י אמר
רשב״י נוח נו לאדם שימסור עצמו לכבשן
כאש ואל ילבין סני חברו ברבים מטל מתמר דכתיב היא
מוצאת וכו׳ עי״ש רש׳יי וחוס /והא דלא שלחה אליו מקודם
משעה שהרגישה בעצמה שנתעברה להודיע ולגלות לו
הדברים והאמת ומה לה להטמין כדברים במלתא
דעבידא לגלוי׳ י׳יל מלחא במעמא דמלחא דנא גילתה
מקודם דיראה לנסשה מלגלות וסברה שיותר טוב שנא
לגלות שממנו כי אס יהי׳ סובר יהירא כי זנתה עם אחר
אין כאן חיוב מיתה כי אינה רק שומרת יבם ואין כאן
רק לאו אכן אם תגלה לו תהי׳ בסכנה עצומה דהכה
באמת אמרו ז״ל אין אשה נתעברה מביאה ראשונה אכן
הקשו על זה מיעקב אביט .ע״ה דאמר על ראובן כחי
וראשית אוני ואיכ נתעברה לאה מביאה ראשונה ועי״ש
מהרש״א ביבמות מה שתי׳ בזה .אכן מה שי״ל בפשוט
דלא דברו ז״ל אלא על הרוב אבל מיעוט י'ל דאתרמי
דנתעברה אך מביאה ראשונה .וכנה כבר כתב הרמב״ן
ס׳ וישב דהשיג יהודא שוד היבוס והיא בא׳ מהקרובים
והנה היבמה משבא היבם עלי׳ כנה היא אשת איש לכל
דברי׳ וא־כ כיתה יריאה לגלות כי הוא ידון על הרוב
וא׳כ לא ממנו נתעברה וזנחה עם אחריש אח״כ אחר
שבא עלי׳ הוא כי כשבא עלי׳ הי' יודע שהיא בתולה
וא״ב ידונה למיתה וע״כ לא גילתה לו יא״ש .והשלמת
הדברים נמה באמת לא דנה יהודה למיתה כתבתי
בעה״י בביאורי עכ״ת משם תדרשנו אס תרצה:
~דף ה״ה עיא גם׳ ח״ר המסמא את עינו והמצבה אנד
את בטנו וכו׳ .היא משנה שטי
סוך סאה וזה סידור כמשנה ולשונה שם וכן דיין שד;
די! אמת לאמתו וכל מי שאינו נא חוגר ונא סומא
ולא פסח ועשה עצמו כא׳ מהם איט מת מן הזקנה
עד שיהי• כא׳ מהם שנאמר צדק צדק תרדוך וכל דיי;
שלוקח שוחד ומטה אח הדי! וכו׳ .והמשך לשין המשנה
קשה מאד וכבר עמד בו הגאון בעל תיי׳ט דלמה הכנים
בבא רכל מי שאינו לא חיגר וכו׳ בין וכן דיין וכו'
לוכל דיין יגס מה שאמר שט צדק צדק חרדוך ונדחק
בחוי״ט מאד יעו׳ש:
והנראה בהמשך לשון המשנה וסירושה דהנה במה
שאמרי שבת ס״ק כל דיין שדן דין אמת

זניון

לאמתו כאלו נעשה שתוך .וי!"׳
כוי סגי ומאי לאמתו .וחי׳ הוא
אס מצטרך נזה אהבה שיש לו
לא הוי לאמתו עכ״ל כב״י/1'',אי שנאתו נתחייב
אזהרה גדולה
לרדוך ולהשיג כאמה רק באיזו/.
באמצע שוס פני׳ או ח״ו ל! _/ .,י:א'יה שלא יהי'
אך שכונתו בזה
רק להשיג האמת על כל ?1
"ייר שקר תרחק
וכבד הזהירו חדל על זה הין).
וכן הוא במי
שנצרך לבריות והוא עני צן ->".י
שצריכי; נתת נו אפי׳ סיס לי•׳"" .איירי׳ בשמעתין
מכ״ש כל חיותו ככל לשי הסך ,י' " ,יעבד נרוץ לפניו׳
ליאה עני הטל
שאין משגיחי; עליו וירצה גע,"!.,
או ססח כדי שירחמו עליו וי״ן" יי" איגד או סומא
מחיתו והנה
זה העני אך שא'ו כינחי ויויו ,□-.י'
 17להשיג עי״ז מה
שמחויבים לתת נו מן הדין
עושה רק כדי להשיג מה גן׳;"' /־י והרמאות א״ט
נעשות לו עם כל זה אסור ז; ',/ /,י/די| נותן ומחייב
 .איש נאמר צדק צדק
תרדוך והיינו שהזהיר ההיקמ
עפ״י צדק אבל לא חדדוך קו•' )7 '■/,ייך לרדוך רק
''"*עייז השקר ואך
שכונתו רק להשיג האמת וקיזי..
יי היזנא שם במשנה
פסוק צדק צדק הרייך על אגו
פדן די; אמת לאמתו וגם ק ^7 ",ה־׳״ל על כל דיין
מוגר ולא סומא וכו' וכאמור !,ן" יכל מי שאינו לא
לשון המשנה
ופירישת יףי7
משנה יתומה כו׳ יכילהו.,״ '1
' י•') אס שראוי נהנתן
לה .ופירש״י דל
"כה׳ה .עי׳ בש״מ
שט הא דלא סירש׳יי דג גרי
כויתי׳ היינו משוס דבגמ׳ לקו" *'1 7לאין באב דקיימ״ל
ולר׳י דאזיל בתר אומדנא הו / 1י לא גדולה ויתרה
אאינו קצוב כמ׳ש
תוס׳ לעיל דך נ׳ ע״ב ליונק
וכן הוא בשו׳יע חו־מ ס" גן'7 .״'* 'לדעת הרמב״ם
בדבר שאינו קצוב יש לומר ל"׳ //,אזיכי יכול להתחייב
יי י ■4יחול דבר שאיט
קציב וא״כ תקשה למה נקי!
להכי סירש׳יי דל אליבא דתי " 7י1נה ולא בגדולה
קצוב יערש .והקשה על ו3ר<י > נכסים דהוי דבר
* 7/לי1ל הפלאת דא׳כ
מה הקשה דבא לקמן לרין
דלא אבדו סרנש; הא מטיזיי׳ ״' /־ דאיך פסק כרבי
וכן הקשה הש״ם רבי אדרו!  ,י ','/,סא גדולה ויחרה
האחים נועלת עישור נכסיי) • "'7.,לת הניזונים מן
נוטלת .ולפי הטל מה מקשין  7,אינה ניזונה אינה
דרכי כין אמייכי׳ ללא אמיד• י ^7^/1מחלק אליבא
עישור נכסים ובאמירני׳ שיל .׳ ,,,.יי אמידני ש״ל לרבי
א'י'| באב וא״כ מאי
מקשה על ר״ה הא כיון
וכו״ל עישור נכסים דהוי ליי .,י יי"רי בלא אמידני׳
בגדולה ויתרה דמהני מחילון יי /+יי' "1״כ שסיר אמרינן
"י"׳ מיידי באמידני׳
א״כ הו״ל דבר שאינו קטב
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כגון בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלין

פרק ו הלכה ה

בהן ,ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את

כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא

לובשיו אלא בגדים בינונים נאים ,ולא יהא

תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך,

בשרו נראה מתחת מדיו כמו בגדי הפשתן
הקלים ביותר שעושים במצרים ,ולא יהיו

ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה,
ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב,

בגדיו סהובין על הארץ כמו בגדי גסי הרוח

אבל המכה את חבירו והמחרפו אף על פי

אלא עד עקבו ובית יד שלו עד ראשי

שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא.

אצבעותיו ,ולא ישלשל טליתו מפני שנראה
כגסות הרוח אלא בשבת בלבד אם אין לו

נ״ב

כתב מרן בכסף משנה שעם שאינו רשאי מפני
שהוא עובר משום לא יוסיף עכ״ל ולעניות דעתי

להחליף ,ולא ינעל מנעלים מטולאים טלאי

נראה משום שעובר אויאמר לרשע למה תכה רעך אף על

על גבי טלאי בימות החמה ,אבל בימות

פי שלא הכהו כל שכן אם הכהו .עוד כתב מרן דכן

הגשמים מותר אם היה עני ,לא יצא

המחרף אף על פי שאינו רשאי מאחר שאינו מכהו

ומחרפו משנאתו אותו אינו עובר משום לא תשנא עכ״ל

מבושם לשוק ולא בבגדים מבושמים ולא

ולכאורה קצת קשה דהיכי דמי מחרפו ומכהו שלא

ישים בושם בשערו ,אבל אם משח בשרו

מחמת שנאה אי משום שמוכיחו ומצות תוכחה עד

בבושם כדי להעביר את הזוהמא מותר ,וכן

קללה ועד הכאה .אם כן אמאי אינו רשאי דהרי קעביד

לא יצא יחידי בלילה ,אלא אם כן היה לו

זמן קבוע לצאת בו לתלמודו ,כל אלו מפני

מצות תוכחה ואינו עובר לא משום לא יוסיף ולא
אויאמר לרשע וכו׳ .ואפשר דמיירי בעושה בדרך
בדיחות וקאמר דאפילו בכה״ג נמי אינו רשאי( :משרת

החשד.

משה)

^ ׳ ׳<־

פרק ו הלכה ז

וכתב

מרן שהיא בשבת בדף קי״ד ע״ב .נ״ב קצת
קשה שהרי שם אמרו דחייב מיתה שנאמר כל

משנאי אהבו מות ע״כ ואמאי רבינו נקט לה בלשון
איסור לחוד .ועוד יש להקשות ממה שאמרו שם ברישא

משם רבי יוחנן אם נמצא רבב ופירש״י שומן וחלב

ואח״ב אמרו רבינא אמר רבד איתמר ופירש״י• עניין
שכבת זרע לשון מרבדים רבדתי ערשי ע״ש וסיימו דלא

פליגי הא בגלימא אפילו רבב הא בלבושא שהוא תחתון
רבד אין רבב לא ע״ש וא״כ רבינו ז״ל גם כן היה לו

הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא
טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו

שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים

שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך ,המוכיח
את חבירו בין בדברים שבינו לבינו ,בין

בדברים שבינוילבין המקום ,צריך להוכיחו

בינו לבין עצמו ,וידבר לו בנחת ובלשון

לחלק בהכי בין עליון לתחתון כמ״ש בש״ם .וא״ת

רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו

דרבינא מיירי בבגד התחתון שאם היה בו רבד אז חייב'

להביאו לחיי העולם הבא ,אם קיבל ממנו

מיתה אבל אם יהיה בו רבב ליכא חיוב מיתה אלא איסור
לחוד וגם רבינו מיירי ברבב שכן כתב כתם או שמנונית

מוטב

לאו

ואם

יוכיחנו

פעם

שניה

וכיוצא ולכן כתב ביה לשון איסור לחוד .אפילו הכי

ושלישית ,וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד

קשה דהיאך אפשר שעיקר דין וחילוק הש״ס לא יודיענו

שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע ,וכל

ויכתוב דיוק היוצא מן הש״ס בלבד .גם דדברי רבינו
באו סתומים וחתומים דקאמר בבגדו סתם ומנ״ל

שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא

דאתחתון בלבד קאמר ולא אעליון או אכולהו מלבושים

נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות

בהם.

ולכאורה צריך יישוב( .משרת משה>
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הלכות דעות פרק ו
כתב הלח״מ דאיתא בפרק אלו מציאות וכו׳ ויש
לעיין בדברי רבינו למה לא הזכיר וכו׳ יע״ש.
 /והרב מקראי קדש כתב דבספר שער אפרים סימן ס״ה
בשם מהר״ש הכהן תירץ וכו׳ עד הרי דהסוגיות אין
חולקות כאמור ע״ש .וראיתי בספר צרור החיים שכתב
על דברי הרב דלא הבנתי דבריו דודאי הלח״מ

ומהרש״ך וכו׳ עד הא אין עליך לומר אלא כתירוץ
מוהרש״ך דסמך על מה שכתב בפ״ה מה׳ ת״ת ע״ש.
ואחרי המחילה נראה לעניות דעתי דלא ירד לעומקן של
דברים דהנה מ״ש אבל כל עיקר קושיתו היא דלדעת

רבינו שכתב הדין בין אדם להכירו ולמה השמיט הא
דתלמיד לרב וכו׳ ועל זה תירץ דודאי רבינו סמך וכו׳
איני יודע מה תיקן בזה דאכתי קושית רבו מוהרח״א

קה

אליעזר שמותי הוא אפ״ה לגבי תרווייהו אין הלכה
כוותיה .ומשום הכי פסק רבינו כרב ורבי אליעזר דהוו
להו תרי לגבי רבי יוחנן וכמ״ש הרב החבי״ב משם
רלנ״ח .ובהכי אשכחנא פתו־ין למה שתירץ רבי דוד -
ערמא הובאו דבריו בספר זהב שבא דף קי״ב ע״א דכי

מצרפת עם רב לשמואל הוו להו תרי לגבי רבי יוחנן
דאליבא דתרוייהו בעינן יותר מנזיפה וכתב עוד וליכא
למימר דאי מצרפת ר״י בהדי שמואל הוו לגבי רב תרי
לגביה שאמר עד הכאה ולתרווייהו לא בעי הכאה ע״כ.
ולא נתן טעם לדבר דלמה ליכא למימר הכי .וכפי מה

שכתב משם רלנ״ח אתי שפיר מה שכתב הרב דליכא
למימר הכי משום דמאחר דשמואל אין הלכה כוותיה
לגבי רב אינו מן המנין למנות אותו עם רבי-יוחנן

במקומה עומדת שהרי מצינו בפי״א מהלכות גזילה

ולהיותם תרי לגבי רב וכמ״ש הרב החבי״ב משם רלנ״ח

דפסק כסוגיא דאלו מציאות א״כ מדוע לא זכר הא
דתלמיד לרב .וגם מ״ש ולפי דברי מורי הרב אדרבא
קשה טובא דכיון דרכינו פסק כסוגיא דאלו מציאות וכו׳
א״כ מדוע לא כתב דין תלמיד לרב וכו׳ .מה מאד תמהני
עליו בזה דהיא גופא קשה למוהרח״א על תירוץ א׳

ומשום הכי כתב הרב דליכא למימר וכו׳ זהו מה שנראה
לעניות דעתי בביאור דברי הרב דוד ערמה וכן הרב שני
לוחות הברית תירץ הכי ע״ש בתחילת ספרו .והרב שער
אפרים בסימן ס״ה הקשה עליו וז״ל ודבריו אינם מובנים
לי הלא ג״כ נוכל לומר דדברי רב בטלים נגד רבי יוחנן
ושמואל דתרווייהו ס״ל דשיעור תוכחה אינו יותר עד

וא״כ מאי קאמר ולפי דברי מורי הרב וכו׳ דהוא הכי קא
מקשה למהרש״ך דתירץ דרכינו סמך על סוגיא דערכין

ואותביה הרב דהא רבינו בהדיא בהלכות גזילה פסק

כסוגיא דאלו מציאות ומאחר דפסק הוא כוותה הדרא
קושית הלח״מ לדוכתה דלמה לא הזכיר הא דתלמיד
לרב מאחר דרבינו פסק כוותה באופן דדברי הרב צרור
החיים שגבו מני .ומה שנראה לעניות דעתי לישב דברי

קללה והלכה כרבי יוחנן נגד שמואל וא״כ הדרא קושיא

לדוכתא ע״כ .ולעניות דעתי כפי מ״ש משם רלנ״ח
פשיטא דליכא למימר הכי והיינו מ״ש הרד״ע וליכא
למימר דאי מצרפת רבי יוחנן בהדיה וכו׳ וכמו שכתבנו
לעיל והנה הרב זהב שבא נתן טעם לדברי הרד״ע וז״ל
והטעם ברור דדעת ר״י רחוק משניהם לגמרי לא כמר

מוהרש״ך בדוחק והוא דלעולם רבינו פסק כההיא דאלו

ולא כמר אבל דעת שמואל יותר קרוב לגבי רב וברור
הוא ע״כ .ואחרי המחילה מילתיה דרב לא ברירא לי

תוכיח אפילו תלמיד לרב לא פסק כן מאחר דמצינו

דאדרבא דברי שמואל יותר הם קרובים לגבי רבי יוחנן

ברייתא דפליגי עלה בהדיא ולכך לא פסק כסוגיא דאלו
מציאות בהא מטעם האמור.

דבכלל דברי שמואל שאמר עד קללה נכללים דברי ר״י
שאמר עד נזיפה דבכלל קללה איתיה לנזיפה וא״כ הם
יותר קרובים דברי שמואל לדברי ר״י וכ״כ הרב גופיה
בהדיא בספר רצוף אהבה דף קמ״ט וז״ל ותו אתי שפיר
דאל״ב מה הקשה הא כתיב נזיפה ובכלל קללה איתיה

דבריו יע״ש ולעניות דעתי אפשר לתרץ לקושית הסמ״ג
במ״ש הרב החבי״ב בכללי התלמוד כלל נ״ו דהיכא
דפליגי רב ושמואל בדין אחד והלכה כשמואל וכו׳ עד
אינו מן המנין למנות אותו עם ר״י ולהיותם תרי לגבי
תרי רלנ״ח סימן י״א ע״ש א״כ כפי זה אפשר לומר
דה״ט דרכינו דפסק כרב משום דר״א דברייתא ס״ל כרב
והוו להו תרי לגבי רבי יוחנן ואע״ג דהלכה כרבי יוחנן
לגביה כל חד וחד דהלכה כוותיה לגבי רב דרב ורבי
יוחנן הלכה כר״י והלכה כוותיה לגבי רבי אליעזר דרבי

לנזיפה דהיינו חרון אף אבל הכאה אינה בכלל ע״כ .הרי
בהדיא משמע מדברי הרב דדברי שמואל יותר הם
קרובים לגבי ר״י ולא לגבי רב וא״כ איך הוא סותר את
עצמו ,ומ״ש הרד״ע וליכא למימר וכו׳ הא אין עליך
לומר אלא כמו שפירשנו .והנה כפי האי כללא דכייל לן
הרב החבי״ב משם רלנ״ח דשמואל ור״י לא חשיבי תרי
לגבי רב ואחר עמו דכיון דשמואל אין הלכה כוותיה
לגבי רב אינו מן המניין למנות אותו עם ר״י ולהיותם
תרי לגבי תרי וכמו שכתבנו לעיל .לפי זה תמיהא לי

מציאות בכל הדברים האמורים שם רק לענין מ״ש הוכח

שס

וכן תמיד חייב אדם להוכיחו וכו׳ וכתב מרן
ברייתא פ״ג ז־ערכין וכו׳ ע״ש .והלח״מ דחה

קי

אוצרות חכמי ארם צובה

מילתא על הרב החבי״ב גופיה מ״ש בכללי התלמוד כלל
נ״ד וז״ל כתב הר״י אדרבי ז״ל בתשובה סימן קס״ג רב
ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ויש לתמוה בלאו הכי בנדון
שלו הלכה כרבי יוחנן כיון דשמואל קאי כותיה והוה
ליה רבים לגבי יחיד ע״כ .וכפי האי כללא דכייל לן מר

מעלייתא שאמר מר הרב שנות חיים ז״ל להוכיח מן

השתא ומה דאפילו אם היה רב ואחר עמו פליגי עם רבי,

הכתוב לשיטת רבינו ז״ל בזה שיחתו צריכה תלמוד
גדול ולא ידענא מאי אידון בהו וכמו שיראה הרואה

הכא א״כ מאי קשיא ליה על דברי מוהר״י אדרבי דהא

יוחנן ושמואל דפליג עם רב סבירא ליה כרבי יוחנן
ואפ״ה אינו מן המנין לימנות עם ר״י ולהיותם תרי לגבי
תרי א״כ מכל שכן וקל וחומר דאינו מן המנין לימנות
עם ר״י כי היכי דליהוי תרווייהו היפך רב והלכה

ואידך מאן דאמר סברי מרנן דאם באת ללמוד צריך
ללמוד כדמותו בצלמו וזה דבר דלא אפשר אי משום
דאגב חביבותא וכו׳ אי משום דשאול גופיה שלא כדין
הוא דעבד וברוח רעה הוה מה דהוה .באופן דהני מילי

והמעיין בצדק( .משרת משה>

עיין להרב לח״מ ז״ל שהקשה סוגיא דפרק אלו
מציאות דל״א עם סוגיא דערכין דט״ז ע״ש.

כוותייהו וכעת צל״ע( .בגדי ישע)

וכל

נ״ב

כתב מרן דסמ״ג תמה על רבינו דפסק כרב
במקום רבי יוחנן וכו׳ ע״ש וראיתי אני להרב

שנות חיים בפרשת ויגש בדף מ״ט ע״ג דיישב ע״פ מה

שכתב הרב המגיד בפ״ז מהלכות אישות דאע״ג דהלכה
כרבי יוחנן הכא סוגיא מכרעת כרב ע״ש וא״כ הכא נמי

לגבי דידי נלע״ד דלק״מ דאותם תרי דרשות אין
דרשא דומה לחברתה דבפרק אלו מציאות דאמר

ואימא הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זימני ואמר לו הוכח
אפילו ק׳ פעמים משמע עיקר הילפותא אינה אלא דחייב
להוכיח אפילו ק׳ פעמים אך לעולם אימא לך דבכולהו
כשקיבל ממנו כעין שמוכיחו אלא שאחרי שהלך מאתו

הכתובים מכריעין כרב דהא אחר נזיפה וקללה כתיב
ויטל שאול את החנית הרי שהוכיח עד הכאה עכ״ל.

המוכיח חזר לסורו הרע דהוה אמינא כיון שכבר הוכיחו
פ״א על דבר זה קיים המצוה ואינו חייב עוד להוכיחו
קמ״ל קרא דהוכח דאפילו ק׳ פעמים חייב להוכיחו .אך

ושותיה דמר לא ידענא דהרי בש״ס (ערכין טז ע״ב)
מאן דאמר עד הכאה אייתי ראיה לדבריו
מהאי קרא דויטל שאול את החנית להכותו ופריך למאן
דאמר עד נזיפה הכתיב הכאה וקללה .ותירצו שאני התם
דאגב חביבותא יתירא דהוה ביה ליהונתן בדוד מסר

ההיא סוגיא דערכין אתא לאשמעינן חידושא טפי
דאפילו בלא קבל חייב להוכיחו ק׳ פעמים עד הכאה או
עד נזיפה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה וההיא דלא
קבל לא נפקא מהוכח אלא מתוכיח דמשמע מ״מ דר״ל
באיזה אופן שתהיה אם קיבל או לא קבל חייב להוכיח
ודמיא לההיא דאפילו תלמיד לרב דפרק אלו מציאות

נפשיה טפי ע״כ הרי דס״ל מר דאין ראיה מהכתוב .ועוד
קשה דאם באת להוכיח מזה הכתוב היה לו לומר עד

שיבוא להכותו בחנית ויבוא לסכנת מות אבל סתם

דנפקא לן מדרשא דמ״מ וא״כ כל סוגיא בדוכתא עדיפא
דההיא דרשא דיליף בההיא סוגיא לא הוה נפקא

הכאה לא סגי וזה לא אמרה אדם מעולם שיכניס עצמו

מילפותא דסוגיא אחריתי ולכך אצטריכו תרוייהו ומר

בסכנת מות משום מצות הוכח תוכיח .אלא מאי אית לך
למימר דאין ראיה מהא דיהונתן דשאני התם אגב
חביבותא וכו׳ ונראה דהוא עצמו כוונת הש״ס שאמר

אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי.

מסר נפשיה טפי רוצה לומר שהכניס עצמו בסכנת מות

אלא

דאכתי קשה מה שהקשה עוד הר׳ ז״ל שם על
רבינו דלא פסק ההיא דאפילו תלמיד לרב דלפי

כזה אבל כי קתני אשארא דבני אדם לא חייבוהו.

האמור בדברינו התרי סוגיות ליכא פלוגתא בינייהו דמר

לגס מלבד זה אין להוכיח מסוגיא דהאי קרא .דשאני
שאול שהוא מלך וחמת מלך מלאכי מות ורוח
רעה שהיתה בו באותו זמן דין גרמא שכעס על בנו

אמר חדא ומא״ח ול״פ דמההיא דרשא דמ״מ דדריש
בערכין יש לרבות ג״כ אפילו תלמיד לרב וכבר ראיתי
להרב המגיה במש״ל שכתב ליישב דס״ל לרבינו
דהוכחת התלמיד לרב אינו כאשר ידבר איש אל רעהו

והפריז על המדה וא״כ אין להביא ראיה מהא דשאול.

אלא לומר לו למדתנו רבינו וכו׳ וכבר כתבו רבינו בפ״ה

ואף מאן דאמר עד הכאה והביא מינה ראיה ודאי
שכוונתו בהכאה בעלמא ביד או ברגל שדוחה אותו
להמוכיח וכדמות ראיה וזכר לדבר הוא דאייתי מינה

מה׳ ת״ת ע״ש .אך כל עין רואה אין זה מספיק דמנין לו
חילוק זה ד־בגמ׳ סתם אמרו אפ”לו תלמיד לרב ונראה
דכל אפיא שוין בזה ועוד גם למטוניה לא הו״ל לרבינו

הלבות דעות פרק ו
לאשתמוטי מלכותבו כאן בעיקר דין המוכיח ,לכך נראה
דרכינו משמע ליה דההיא סוגיא דערכין פליגא אההיא
סוגיא דפרק אלו מציאות במאי דדריש מדרשא דמ״מ

קז

דבהלכה ז׳ כליל לתרוייהו בין דברים שבן אדם למקום
ובין דברים שב״א לחבירו שידבר לו בלשון נחת בלשון
רכה ולא ביאר אם גם בסוף הוא כך ומסתמות דבריו

דאפילו תלמיד לרב וס״ל דההיא דרשא אתיא למילתא

משמע דאין חילוק בזה וע״ז כאן בהלכה ח׳ בא

אחריתי לומר אעפ״י שלא קבל ולא לאפילו תלמיד לרב
וההיא דלמדתנו רבינו לאו מהוכח תוכיח נפקא אלא
מההיא דקידושין דל״ב גבי הרי שהיה אביו עובר על
ד״ת וכו׳ כדכתב הרב כ״מ ז״ל .וההיא אפשר דנפקא

להשמיענו דבדברים שב״א למקום יש חילוק בזה בין

בתחילה לבסוף וזהו מ״ש בתחילת דבריו בהלכה ח׳
המוכיח את חבירו בתחילה דהוא קאי על דברים שב״א
למקום וכמ״ש בסו״ד אלא משום שבתוך דבריו בדרך

מאיש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו כדאיתא
בפרק אלו מציאות ד׳ ל״ב ע״א אך לא משום הוכח

אגב ניתק עצמו לכאורה לדבר אחר שכתב לפיכך צריך
אדם להזהר שלא לבייש חבירו וכו׳ ולא יקרא לו בשם

תוכיח ולכך לא פסקה רבינו ופסק כההיא מתניתא

וכו׳ דלכאורה אינו ענין לכאן בדין המוכיח ע״ז כתב

דערכין וכן נראה מדברי רבינו שפסק כלשון הברייתא

בד״א בדברים שב״א לחבירו ר״ל בד״א כל זה שכתבנו

דערכין שהרי כתב וז״ל אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו
יוכיחו פעם ב׳ וגם וכו׳ עד שיכהו וכו׳ ע״ש וכ״ז הוא

דצריך אדם שלא לבייש חבירו וכו׳ הוא בדברים שב״א

נילמד מלשון הברייתא דערכין כמדובר ודו״ק( .עבד

המלך)

פרק ו הלכה ח

המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו

לחבירו רוצה לומר דגם במוכיח שייך ענין זה בדברים

שבין אדם לחבירו דצריך להזהר אפילו בזמן שמוכיחו
שלא לביישו אך בדברים שב״א למקום יש חילוק
ביניהם דרק בתחילה הוא שלא יכלימנו כמ״ש בראש
הפרק אבל בסופו יכלימנו ובזה א״ש דברי רבינו ודו״ק.
(עבד המלך)

קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו

חטא ,כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו

פרק ו הלכה ט

ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו

מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו

חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים את

ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא

פי

הדיוט ביותר ,או שהיתה דעתו משובשת,
ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי

גדול הוא ,כך אמרו חכמים המלבין פני

זו מדת חסידות לא הקפידה תורה אלא על

חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא,

המשטמה.

ישראל

וכל שכן

ברבים,

אף

על

שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו עון

לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו

ברבים בין קטן בין גדול ,ולא יקרא לו בשם

שהוא בוש ממנו ,ולא יספר לפניו דבר
שהוא בוש ממנו ,במה דברים אמורים
בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי

שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו
ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו
בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל.

עיין

מה שהצריך עיון הרב לח״מ ז״ל בדברי רבינו
ולע״ד נראה דכך הוא המשך דברי רבינו ז״ל

מצאתי כתוב אצלי בשם ספר בן ידיד ז״ל שהקשה
ע״ד רבינו אלו מסוף פ״ו דיבמות דס״ה ע״ב
דאמרו שם מצוה וחובה שלא לומר דבר שאינו נשמע
ורבינו לא כתב אלא מדת חסידות ע״כ.

ולדידי לק״מ דהא שם ביבמות על ההיא מימרא
פירש״י וז״ל לומר דבר הנשמע דכתיב הוכח
תוכיח להוכיח מי שמקבלו הימנו עכ״ל מבואר מזה
דאפילו בדברים שב״א למקום אינו חייב להוכיח רק
ביודעו שמקבל וזה שלא כדברי ההיא מתניתא דערכין
הנז״ל דיליף מהוכח תוכיח איפכא דאפילו שלא קיבל
חייב להוכיחו ואנן קי״ל כההיא מתניתא דערכין וכמ״ש
רבינו בה״ז ולכך לא פסק כההיא מימרא דיבמות ומה
שפסק כאן בדברים שב״א לחבירו דהרי זה מדת חסידות

אוצרות חכמי ארם צובה

קח

אינו מסוגיא היבמות אלא מההיא סוגיא דערכין כמ״ש

כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,

דר״ש הוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מנייהו

במה דברים אמורים בזמן שעינה אותן
לצורך עצמו ,אבל עינה אותם הרב כדי

בעל מגדל עוז ז״ל דאמרינן התם בעא מיניה ר״י בריה
עדיפא ואסיק דענוה שלא לשמה עדיפא ואמרינן ה״ד
ענוה שלא לשמה כי הא דר״ה וכו׳ ע״ש וע״ש גפירש״י

ך־׳ והתוס׳ בזה ורבינו סובר דגם אם אינו מוכיחו על שחטא
לו משום שיודע בו שלא יקבל ממנו ועושה עצמו עניו
שאינו מוכיחו ומוחל לו הוי ענוה שלא לשמה דאותה
ענוה שאינו רוצה להוכיחו שלא לשם שמים היא דמשום

ללמדן תורה או אומנות או להוליכן בדרך

ישרה הרי זה מותר ,ואף על פי כן לא ינהוג

בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש

וינהלם

בנחת וברחמים גדולים

וכבוד

שיודע בו שאינו מקבל הימנו אינו מוכיחו .ואם היה

שנאמר כי ה׳ יריב ריבם ,אחד יתום מאב

יודע שמקבל לא היה מוחל על עלבונו והיה מוכיחו

אחד יתום מאם ,ועד אימתי נקראים יתומים
לענין זה ,עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול

ועכ״ז חשיב לה הגמ׳ גדולה מתוכחה לשמה ולכך פסק
רבינו דה״ז מדת חסידות כיון שאינו שוטמו מוחל לו
דלא הקפידה תורה שחייב להוכיחו כשחטא לו אלא

שלא יהיה לו משטימה וכיון שמחל לו ולא שטמו מלבד
שאינו חייב להוכיחו אלא אדרבה דמדת חסידות היא זו

וגדולה מתוכחה לשמה ,וההיא דדו־שינן הוכח תוכיח

להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן אלא
יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר
כל הגדולים.

נ"□

קצת קשה דבמכילתא אמרו אין לי אלא יתום

אפילו שיודע בו שאינו מקבל הוא בדברים שב״א
למקום אבל בדברים שב״א לחבירו אם יודע בו שאינו

מניין לכל אדם ת״ל לא תענוןוהביאם רש״י ז״ל

מקבל ומוחל לו אדרבה גדולה ענוה מתוכחה כנלע״ד

בפרשת משפטים דה״ה לכל אדם אלא שדיבר הכתוב
בהווה ע״ש וכל כי הא היה לו לרבינו ז״ל ללמד ואמאי

ליישב דברי רבינו ודו״ק( .עבד המלך)

נקט ביתומים ואלמנות דווקא:
פרק ו הלכה י

חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני

שנפשן שפלה למאד ורוחם נמוכה אף על
פי שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של מלך

וראיתי

למוהר״ח בן עטר.ז״ל בספר אור החיים
שדיקדק בעיקר הפסוק באומרו אם ענה

תענה אותו שמילת אותו יתירה .ותירץ דהאי דרשא
דמכילתא בעיקר האזהרה הוא הדין לכל אדם אבל

ויתומיו מוזהרים אנו עליהן שנאמר כל

בעונש גדול כזה לא נאמר אלא במענה היתום והיינו

אלמנה ויתום לא תענון ,והיאך נוהגין

דקאמר אותו ע״ש .ואף שעיקר דברי הרב אינם מוכרחים
בהאי חילוקא וכמו שכתבנו במקום אחר בס״ד .מכל
מקום אפשר לומר דהכי ס״ל מר רבינו לחלק הכי ומשום
הכי לא השוה כל אדם להיתום והאלמנה דמוחלקים הם

גופם בעבודה ולבם ברברים קשים ,ויחוס

• בעונשים .אבל מ״מ קשה דעל כל פגים היה לו ללמד

על ממונם יותר מממון עצמו ,כל המקניטן

עיקר הדין דה״ה לכל אדם דישנו באזהרה זו אף שאינו

עמהן ,לא ידבר אליהם אלא רכות ,ולא

ינהוג בהן אלא מנהג כבוד ,ולא יכאיב

או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או
אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל
שכן המכה אותם או המקללן ,ולאו זה אף

על פי שאין לוקין עליו הרי עונשו מפורש

שוה בעונשין .ואין לומר כיון דבש״ס דידן לא יש גילוי

לזה להכי לא כתבה דאם איתא דמשמע ליה להש״ס כל
כי האי היה לו לומר להאי חידושא רבה .דהרי דרכו
הטוב של רבינו להביא אף מה שהובא במכילתא וכל
מקומות שדברו רז״ל( :משרת משה)

כתורה והריה אפי והרגתי אתכם בחרב,
ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם שכל

אי זהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה

זמן שהם צועקים מחמס הם נענים שנאמר

לזה ואומר כך אמר פלוני כך וכך שמעתי

פרק ז הלכה ב

תתתרע

אוצרות

ירושלים

-חלק *"ב-

בשער הטעות [פ׳ ואתחנן] גם בעניו עסק ההלכה בעיון עם החברים ראיתי למורי
זלה״ה מתגבר כארי בכת בעת שהיה עוסק בהלכה עד שהיה נלאה ומזיע זיעה

מהרש״׳מ סרזין

גדולה וכו /וכתב רב תנא דירושלמאה גאון וקדוש ח׳ חרב
זעוק״ל בתשובתו בס׳ הון יוסף נסי׳ י׳] "גדולי וקדושי כל דור ודור אינם זזים
מדברי האריז״ל אפילו בדברים שהם [לכאורה] נגד הלכה".

ועיין ,עוד בזח בהקשר לשאלה הג״ל בספר בגי יששכר [מאמרי חדשי כסלו
דז^-טבת מאמר ג׳ נר מצוד" אות ל״ט2<-׳] ובספר נמוקי אורת חיים להגה״ק
הרב ממוגקאטש ז״ל [סי׳ תרע״א] ,ובספר דרכי חיים ושלום הגדמ״ח בירושלים
עמוד שע״ב סי׳ תתי״ג בהוספות־חדשות שלהרה״חר׳בערישוויינבערגערשליט״א

המעתיק דברי האור זרוע סי׳ תתי״ג עיי״ש.
השי״ת יאר עינינו בנר מצוה ותורה אור ויתגלה לן אורו של משית בב״א.

שלמה אליעזר בתרג הריא״ז
_
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ז״ל

מרגליות

,

המלבין פני חברו ברכים

(מימן תתקי׳א)
הרמב״ם בהל׳ חובל

בס״ד מזנטפיס (אות״ב) יצ״ו

ומזיק (פ״ג הל״ז) כתב ואמרו חכמים הראשונים שכל
המלבין פגי אדם כשר מישראל בדברים אין לו חלק לעולם הבא ,וכתב

בספר מעשה רוקח דהרמב״ם מפרש רחבירו בתורה ובמדות קאמר ,וביאורו דמשו״כ
כתב הרמב״ם אדם כשר ,ובהגהות למעשה רוקח מהרה״ג רשמ״י שלזינגר

שלימ״א כתב עי׳ ברמב״ם (בפ״ו מהל׳ דיעות הל״ח ,ובפ״ג מהל׳ תשובה הלי״ד)
דשם משמע שאסור להלבין אף אחד מדכתב בין גדול בין קטן ולא כמו שכתב כאן
 1׳־נאל אדם כשר ומדיגו שהביטוי חברו עולה גם על עם הארץ ,וכונתו דלא רק אדם כשר
אסור להלבין אלא אסור להלבין סתם אדם וא״כ מדוע כתב פה הרמב״ם רק אדם
כשר ,ועוד מאין מקורו של הרמב״ם שכתב אדם כשר ,ובטור חושן משפט (סימן
ת״ב) כתב ואמרו חסמים הראשונים כל המלבין פני חברו שהוא אדם כשר
מישראל ,וצויין שם אבות פ״ג ,וקשה הא במשנה מבואר סתם המלבין ולא מובא
אדם כשר וצ״ע ,וכ״כ הרמ״א בשו״ע (סל״ט) וכל המלבין אדם פשר ,וציין הבאר
הגולה פ״ד דב״מ (דף ג״ט) ,וקשה הא שם כלל לא הובא כשר ,ואולי כונת הדברים
דהג׳ מביאה ראי׳ מתמר והיא לא רצתה לבייש את יהודה דכשר היה ,ובמגיד
משגה כתב מפורש בכמה מקומות ,אבל רק דין זה של הלבנת פגים אבל לא הדין
של אדם כשר וצ״ע ,כן מורים חכמים הראשונים .וכל פעם הובא חז״ל.

ותנה בהל׳ דיעות כתב הרמב״ם וז״ל לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חברו
ברבים בין קטן בין גדול ,אבל מה כונת קטן ואם קטן לא א״כ כ״ש
דגדול לא ,ובהגהות לאנצקלופדיה תלמודית בח״ט עמוד רי״א כתב ת״ל וד״ק אם
קטן ר״ל בחשובות או בשנים ,ולא הבינותי מדוע נחלק ,דקטן משמע כל קטן
שהגיע לעונת ביוש וכדאמרינן בפ׳ החובל דמיכלמי ליה ומיכלם ,ובשו״ת בנין ציון
בח״א (סימן קע״ב) כתב מספר תיבת גומא לבעל פמ״ג דמ״ש חרמב״ם קטן
מסברא היא דהורג קטן בן יומו חייב ה״ה לבייש דרוצח הוא ,והקשה עליו הא זה
לא שייר בקטן דאזיל סומקא וכו׳ ולכן נראה שכונת הרמב״ם קטן הוא מג׳ ב״ק
פ״ו דמיפלמי ליה ומיכלם ,וא״כ מבואר דקטן הוא למי שמבין .וא״ב זה נשמט
מהרב המגיח הג״ל ,ואולי זה כונת הפפ״ג קטן שדמו יבוא והוא הוא דבר בושת
וכמו דהורג קטן בן יומו דדמו הולד כ״כ כמבייש מין קטן כזה שדמו הולך ,וחרד
אוצרות ירושלים ־ צא־ק [אוצרות ירושלים] ( )2עמוד מס  30תודפס ע״י תבנת אןצר החבמה

אוצרות

-חלקצ״ב-

ירושלים

תתתרעא

הערת הבנין ציון כן הביא מהתיבה גומא דרכים מה הוא ג׳ וב׳ עמו ולא עשרה.
ואמרינן בב״מ (נ״ט) בה לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו.
וצ״ע דהרמב״ם לא הביא דין זר -ובמאירי סופה (י״ב) כתב דרך
הערה אמרו יפיל אדם עצמו לכבשן האש ,ומשמע דהיא רק מדת חסידות ולא מגדר
ההלכה ,ועי׳ תורה תמימה בראשית (ל״ח—כ״ה) שזה מדרך המצות והדרך האנושי.
וכן עי׳ במנחת קנאות לסוטה ולא ציינו למאירי .עכ״ם מבואר מדוע השמיטו

הרמב״ם.
וכמו דאסור להלבין איש כך אסור אשה ,ובעבד כנעני יש להסתפק .ואולי זה
תלוי אי זה בכלל רעהו וכמו שכתבנו מזה בנעם (הלק ח׳ עמוד קפ״ב),
אבל ברמב״ם סוף הל׳ עבדים כתב בע׳׳כ ולא יבזהו ביד ולא בדברים לעבדן מסרן
הכתוב ולא לבושה ,א״כ מוכח דג״כ יש להיזהר שלא לבייש ע״כ ,וצריו ביאור
דבע״כ כתב הרמב״ם ביר ובהל׳ חובל בישראל כתב בדברים ,ואולי כ״כ אם
בישראל הוא לוקה ביד משום בל יוסיף ואולי זה ג״כ בע״כ דמוזהרים עליו ,ועוד
אולי אי בישראל בדברים לא כ״ש ביד ,אבל בעבד כנעני שמותר לעבוד בו בפרך והייתי
אומר שביד מותר לכן כתב דאסור ואם הי׳ כותב ביד הייתי אומר שרק ביד אסור
אבל בדברים מותר לכן כתב דג״כ בדברים אסור ,ובהל׳ עבדים ג״כ כתב הרמב״ם
אמרו חכמים הראשונים וכ״כ פה למי הבונה ,ומלקות אין כי לא הו״ל מעשה
וכמ״ש החינוך במצוה ר״מ ,ועקימת פיו לא נחשב פה כמעשה וכמו שכבר דנו
בזד -ועי׳ באריכות בברית משה על הסמ״ג ל״ת ף.

הרב אפרים גריגכלט

מעמפיס (ארה״ב) ____________

הערות על ,אוצרות ירושלים"
(סימן תתקי״ב) בס״ד ירושלים עיה״ק תובב״א (המשך לסי׳ תתע״ג)
ב) בסימן תירע״ח אות י״ב וז״ל שם סימן ק״י (ס״ק ג״ה) וצ״ע אם יש להקל
בזה שלא במקום הפסד מרובה עכ״ל פירוש דאז לא הוי דשיל״בג
לשיטתו (בסי׳ ק״ב ס״ק ח׳) כדעת המהרי״ל אבל להמחבר והר״ב שם גם בהפסד
מועט לא הוי דשיל״מ עיי״ש ,וכו׳ ע״ש עכ״ל.
לא קרב זה אל זה דכאן אין הפירוש משום דבד״פסד מרובה לא הוי ז־שיל״ט,
דמה דאמריגן ־דבהפסד לא הוי דשיל״מ הוא לענין זה שאם לא בא הדבר
לכלל היתר אלא ע״י הוצאה ,והש״ך חייש שם לדברי המהרי״ל דהגעלה הפסד
*מועט הוא ובכה״ג כן הוי דשיל״ט אבל בהפסד מרובה סומך על המחבר שאע״ם
שהוצאה הפסד מועט הוא לא הוי דשיל״מ ועיין שם עוד מה שמחמיר ע״ש ,וכן
אם הדבר לא יבוא לידי היתר אלא כשכבר נתקלקל עיין שם פהמחבר (סעיף ד׳)
שיש מי שאומר דבכה״ג לא הוי דשיל״מ אבל אם הדבר לא יתקלקל עד מחר וגם
לא צריך שום הוצאה לזה אלא שיבוא ההיתר מאליו אע״ם שיש אפי׳ הפסד מרובה
בזה שאנו אוסרים אותו עד למחר לא מצינו היתר לזה ,ועיין בפמ״ג (סי׳ ק״יס״ק
י״א) במ״ז שצ״ע אי יש להקל אפי׳ בהפ״מ בס״ס כשרק ס׳ אחד בגופו ,אפי׳
בדרבנן עי״ש ועיין (ס״ק נ״ח ונ״ט) בשפ״ד שם ,אבל בלי ס״ס לא מצינו היתר
אפי׳ בהם״מ אלא כאן מסופק הש״ך שאע״ם שכן .הוי דשיל״מ ,אך הואיל ויש כאן
ס״ס אי יש לסמוך אמתירין הואיל וגדולי הפוסקים סוברים לאסור בדשיל״ט אפי׳

בס״ס ,חה ברור.
גם מ״ש וז״ל אך מסברא יש .לדון גם בזה דלא הוי דשיל״מ ,כיון דהדבר צריך
לו דוקא היום לב׳ שבת וכדומה ,לא שייך לומר עד שתאכלנו היום באיסור
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ז .ה .ל .צ .י .כ.

ספר

אור דוד
חידושים על סוגיות הש״ם ,תשובות ומו״ם בהלכה

מאת

אדוננו מורנו ורבנו גאון ישראל וקדושו ציס״ע

מנורה הטהורה ,שר התורה בנגלה ונסתר,
מין

דוד הלוי יונגרייז

הראב״ד פעיה״ק

ירושלים

ה׳תשל״ד

לפ״ק

פעיה״ק ירושלם ת״ו

זי׳דא
ת״ו

• סימן יד
:ן דחלוקה דמיתה
כיון דהוא הובר
)ס הם בלאו אחד,
■ד לאו יש להוסיף
דכא יכרות שפכה
ד משום דלא כתב
 :לאוין מה שאינם
רש שמיני) להשיג
לאו שלא להחזיק
א) ,והרמב״ם לא
דאמר התם ראוי
עיי״ש ,ולפי״ז י״ל
ופצוע דכא וכרות
יהי׳ כקרח וכעדתו
יוחנן יסבור כרב
דברי הרמב״ם.

ת ל״ת ש״נ) דס״ל
:לא לתוספת לאוין
ש״ל דלא יהי׳ קדש
ז הרמב״ם בחינוך
אונקלוס (הביאו
":א) דאסור לישא
לר״ע נחשב הלאו
הדריו (נ״ד ע״ב)
אונקליס ,ולפי״ז
)מת לר׳ ישמעאל
1

;נה הרמב״ן בתוך
:ב״ס מנה (במצוה
במקדש השולחן
רו במכילתא ובכל
שהוא אומר ושמת
■בכל אשר אמרתי
שיג ארש״י שהביא
יעזר שאומר ליתן
ן צ״ו ע״א) השמר
הדר הכלים ,אף
שה ושמת ,משום
'לו ר׳ יוחנן דאית
 :ואל תפשה כגון
קום .ועשה גם ר׳
ש הברכ״י (או״ח
שיש בכל המצות
שינוי הכלים דהוי
חשוב ל״ת ,ולפ״ז
י הוי עשה ,ליכא
י׳ ישמעאל מלר״ע
!יבא* דלכו״ע הוי
 1הך קרא דובכל

דוד

אשרו אמרתי אליכם תשמרו לדברים אחרים כמו שדרשו
במכילתא שאר תנאים לדרשות אחרות ,ועיין במגילת אסתר
שכתב דלכן לא הביא הרמב״ם זאת הל״ת משוס שסובר כדברי
התנאים האמרים שבמכילתא.

כ״ח) ולר״י י״ל עוד באופן אחר ,אף אם נימא דר׳ ישמעאל
לא יסבור הדרשה שלא לשנות סדר הכלים,
כיון דאמרינן דר׳ יוחנן סובר כסברת הרמב״ם דאזהרה
לעונש אף אם בא מאזהרה כללית שכולל דברים אחרים נחשב
אזהרה לעונש אזהרה מיוחדת כמ״ש באות (כ״ד־כ״ה) ,י״ל
דר׳ ישמעאל יסבור דושמרת את החוקה קאי לענין תפילין,
ואזהרה לעונש כרת בפסח ילפינן מלא תאחר כמ״ש (באות
י״ב) ,ונתוסף עוד אזהרה לר׳ ישמעאל ,לשיטתו דגם חייבי
כריתות צריכי אזהרה ,בל תאחר דפסח.

כ״ט) גם י״ל עפ״י דברי הגמרא מכות (י״ב ע״א) בפלוגתת
ר״ע וריה״ג דר״ע סובר רשות ביד גואל הדם
להרוג ,וריה״ג סובר מצוה ,והרמב״ן הביא זה בספהמ״צ
בתחילתו עיי״ש ,וי״ל שר׳ ישמעאל יסבור כריה״ג שמצוה ביד
גואל הדם ומשלים מצוה זו נגד חשבונו של ר״ע.

סימן יד

בענין אונס נפשות וממון
א
כתב הרמב״ם (בפ״ה מה׳ יסודי התורה ה״ה) וכן חבורה
שאמרו תנו לנו אחדמכם ונהרגהו ואם לאו נהרוג כלכם
יהרגו כלם וכו׳ ,ואם יחדוהו ואמרו תנו לנו פלוני אם הי׳
חייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם ואם אינו חייב
מיתה יהרגו כלם וכו׳ .עיי׳ בהג״מ ובכס״מ שעמדו מל דברי
רבינו כיון שבירושלמי (תרומות פ״ח ה״ד) איתא פלוגתא
בין רבי יוחנן לריש לקיש בהך דינא אם מותר למסור ביחדוהו
ואינו חייב מיתה ,דר״י סובר דאף אם אינו מחויב מיתה
מותר למסור נימדוהו א״כ מדוע פסק כר״ל לגבי רבי יוחנן
והא קיי״ל ר״י ור״ל הלכה כר״י .ובמראה הפנים תירן
דהרמב״ם הי׳ לו גירסא אחרת דרבי יוחנן הוא דסובר דצ״ל
חייב מיתה עיי״ש .ונראה לעשות קצת סמוכין לזה ,דהנה
הכס״מ כתב דכא דסובר ר״ל אף אם יחדוהו כיון דאינו חייב
מיתה יהרגו כולם אף דלא שייך התם מאי חזית דדמא
דידך סומק טפי דמזה הסברא אמרינן בשפיכת דמים יהרג
ואל יעבור ,והנא לא שייך זה דהא גם אותו שיחדוהו יהרג
גם אם לא ימסרו אותו ,משום דר״ל סובר דגם היכא דאינו
שייך הטעם דמאי חזית וכו׳ ג״כ יהרג ואל יעבור דקבלה
היא דיהרג ואל יעבור בכל גוני עיי״ש .ובחידושים והגהות
בן אריה על הרמב״ם כתב לבאר זה ,דיש לומר כיון דילפינן
נערה המאורסה מרוצח דבג״ע יהרג ואל יעבור ,הדר ילפינן
רוצח מג״ע דכמו בג״ע יהרג ואל יעבור משום עצם העבירה* ,
כן בשפ״ד אף היכא דלא שייך מאי חזית וכו׳ יהרג ואל
יעבור משום עצם העבירה דשפ״ד.

ארר

•סימן יד

ובדבריו יש לבאר קצת דברי התו׳ כתובות '^. .ע״א)
ד״ה דאמר וז״ל ,דרבא גופיה קסבר דספילו בהני
אינו חייב למסור עצמו בצינעא במסכת ע״ז בפרק רבי ישמעאל.
מבואר מדברי התום׳ דרבי ישמעאל דסובר בע״ז בצינעה
יעבור ואל יהרג גם בג״ע ושפ״ד הדין כן ,וכן כתב הגהות
אשרי כתובות פ״א (דלא כד׳ התום׳ סנהדרין ע״ד ע״ב ד״ה
בן נח שכתבו דבג״ע ושפ״ד אפילו בצינעה יהרג לכו״ע),
לפי״ז קשה מאד איך כתבו התום׳ דגם רבא סובר כן הא
בכל מקום דמייתי הגמ׳ בשפ״ד יהרג ואל יעבור משום מאי
חזית הוא מעובדא דרבא דההוא דאתא לקמי׳ דרבא ואמר לי׳
אמר לי מרי דוראי זיל קטלי׳ לפלניא ואי לא קטלינא לך
אמר לי׳ לקטלוך ולא תיקטול פלניא מי יימר דדמא דידך
סומק טפי וכו׳ ,עיי׳ פסחים (כ״ה) סנהדרין (ע״ד) יומא
(פ״ב) ,הרי מבואר להדיא דגם רבא סובר בשפ״ד דאפילו
בצינעה יהרג ואל יעבור וצע״ג .ואפשר לומר דהתום׳ הי׳
להם הגירסא בהך מעשה רבה במקום רבא [כדאיתא הך
גי׳ בסנהדרין] .אולם לפ״ד הכם״מ ולפי ביאור החדושי בן
ארי׳ מיושבים היטב דברי התום׳ ,דהתוס׳ ס״ל דהדין הוא
בשפ״ד יהרג ואל יעבור אף היכא דלא שייך מאי חזית וכו׳
משום דילפינן מנערה המאורסה בתר דילפינן נערה המאורסה
מרוצח וכדברי הבן ארי׳ ,וע״ז כתבו דרבא לא ס״ל בשפ״ד
יהרג ואל יעבור משום עצם העבירה ,רק היכא דשייך מאי
חזית ,משוס דכיון דרבא סובר כר״י דבג״ע יעבור ואל יהרג
ע״כ לית לי׳ הך היקשא דנערה המאורסה לרוצח ,וממילא
תו ליכא לימוד דבשפ״ד יהרג ואל יעבור היכא דלא שייך
מאי מזית ודו״ק.
ה
ועפי״ז יש להבין דברי התום׳ סוטה (י׳ ע״ב ד״ה נוח)
שמוכח מדבריהם דהא דאמר רבי יוחנן משום רשב״י
נוח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן אש ואל ילבין פני חברו
ברבים ,הוא מצד הדין (ולא כפירוש העיון יעקב ב״מ נ״ט
שכתב שרק נוח לו ואינו מחויב למסור עצמו) ,והפמ״ג בסוף
ספר תבת גמא העיר דהא היכא דלא עביד מעשה לא אמרינן
יהרג ואל יעבור כמ״ש התום׳ בכ״מ ,ועיי׳ בבנין ציון (סימן
קפ״ב) מה שכתב בזה .והנה אף אי אמרינן דהוי מעשה
מה שמלבין יש לעיין אם הכא שייך הסברא דמאי הזית ,דאף
דהלבנת פנים דומה לשפ״ד מכל מקום אינו הורגו לגמרי
רק בשפת הלבנת פנים יש לו יסורים קשים כמות ואח״כ
נשאר חי ,ומדוע אמרינן דבשביל זה יהרג לגמרי ,ועיין תפארה
ישראל יומא (פ״ח משנה?ח׳) ,ומדברי רבינו יונה בשערי
תשובה (שער השלישי סימן קל״ט וק״מ) מבואר דהטעם הוא
משום אביזרייהו דשפ״ד דכמו דאמרינן דאבזרייהו דע״ז
וג״ע יהרג ואל יעבור כן הדין באביזרייהו דשפ״ד עיי״ש.
אולם יש לעיין דשפ״ד אינו דומה לע״ז וג״ע דהתם ילפינן
מקרא דיהרג ואל יעבור אמרינן דגם אבזרייהו בכלל זה,
אבל בשפ״ד דלית לן לימוד דיהרג רק מסברא אמרינן מאי
חזיה מנ״ל דאבזרייהו יהרג ואל יעבור ,ולא הו״ל למימר
דיהרג רק היכא דשייך הסברא .אולם לפי דברי הכס״מ
וההגהות בן ארי׳ דגם בשפ״ד יש לן לימוד דיה ץ יעבור
מצד עצם העבירה מבואר שפיר דגם אביזרייהו מפ״ד כגון

דוד

סג

הלבנת פנים ,אף דהתם לא שייך הסברא דמאי חזית ,יהרג
ואל יעבור כמו אביזרייהו דפ״ז וג״ע.
ולפי״ז משמע קצת כגי׳ המראה פנים בירושלמי דר״י הוא
דס״ל דאף אס יחדוהו אסור למסור ,דהא אמר רבי
יוחנן משום רשב״י שצריך להפיל עצמו לתוך כבשן האש משום
הלבנת פנים דלא הוי אלא אבזרייהו דשפ״ד ולא שייך סברת
מאי מזית וכו׳ מ״מ יהרג ואל יעבור ,משום דס״ל דבשפ״ד
יהרג ואל יעבור מצד עצם העבירה ,ולכן מסתמא ס״ל דאף
אם יחדוהו דלא שייך סברא דמאי חזית יהרגו כלם ואל
ימסרו ,ועיין בתוספתא דתרומות (סוף פ״ז ,הביאה רש״י
שמואל־ב כ כ״ב) וז״ל אמר רב יהודא בד״א בזמן שהוא
מבפנים והם מבחוץ אבל בזמן שהוא מבפנים והם מבפנים
הואיל והוא נהרג והם נהרגין יתנוהו להם ואל יהרגו כלם
וכן ■הוא אומר ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה וגו׳ אמרה
להם הואיל והוא נהרג ואתם נהרגים תנוהו להם ואל תהרגו
כלכם ,ר״ש אומר כך אמרה להם כל המורד במלכות בית דוד
חייב מיתה עכ״ל ,ומבואר בתשובת הב״ח (סימן מ״ג)
דפלוגתא דר״י וריש לקיש הוא פלוגתא דרבי יהודא ור״ש,
ולרבי שמעון אף אם יחדוהו יהרגו כלם ,ולכן סבירא לי׳
דבהלבנת פנים יהרג ואל יעבור דאזיל לשיטתו דבשפ״ד יהרג
ואל יעבור משום עצם העבירה ודו״ק.

א) הגאון הרד״ל זצ״ל בהגהות וחדושים בכתובות (דף ג
ע״ב) הקשה לשיטת הרמב״ם דס״ל בהיסוה״ת
(פ״ה ה״א) דבמקום שאינו מחויב למסור נפשו אסור להחמיר
על עצמו מהא דמתרצינן (כתובות שם) אקושיא ולידרוש להו
דאונס שרי ,איכא פרוצות ,ואיכא נמי כהנות ,דהואיל ונאסרות
על בעליהן אף באונס מסרן נפשייהו למיתה ,ולדברי הרמב״ם
אסורות למסור עצמן למיתה כיון דאינן מחויבות .ואולי אפשר
לומר דכיון דהא דאמרי׳ דאשה אינה מחויבת למסור עצמה
למיתה משום דהיא קרקע עולם ,הוא משום דהא דאמרינן
דבג״ע יהרג ואל יעבור הוא מהיקשא דרוצח ,וכיון דבשפ״ד
היכא דלא עביד מעשה כגון שכופין אותו שיניח לזורקו על
התינוק הדין הוא דיעבור ואל יהרג ,דכיון דלא עביד מעשה
לא שייך הכא סברא דמאי חזית ,דאדרבה אמרינן איפכא
מאי מזית דדמא דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק
טפי ,לכן גם בג״ע באופן דליכא מעשה יעבור ואל יהרג כמ״ש
התום׳ פסחים (כ״ה ע״ב) ,לפי״ז יש לומר דאף דאינו מחויב
למסור נפשו אם כופין אותו שיניח לזורקו .על התינוק מ״מ
נוכל לומר דבאופן כזה גם הרמב״ם יודה דמותר להחמיר,
דנראה לומר דטעם הרמב״ם דאסור להחמיר הוא משום
דהתורה הקפידה על איבוד נפש מישראל ,ומטעם זה באמת
התירה התורה לדחות את המצוה משום פיקוח נפש כמ״ש
רש״י פסחים (כ״ה ע״ב ד״ה מאי חזית) ,ונ״ל דכ״ז הוא אם
ע״י חומרתו לא יהי׳ קיום לנפש אחר מישראל אז אמרינן
דאינו רשאי לאבד נפשו אבל אם ע״י חומרתו יהי׳ קיום לנפש
אחר מישראל כמו גבי זריקה על התינוק ,אמרינן רק דאינו
מחויב למסור נפשו דלא שייך סברתו וכו׳ כיון דאינו .עושה

1

אור

ת
תוד״ה

בבא מציעא דף נט

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

דהסברא היא דבמקום דחייב שבועה הרי יש
בנ״א שרוצים לשלם ולא לשבע וכריש המפקיד
דתני שילם ולא רצה לישבע דמשמע דרגילות
הוא קצת כה״ג ולהכי סגי בגילוי דעתא לחוד
משא״כ לשלם כשאין עליו חיוב שבועה זהו

כמתנה גמורה וצריך קנין.
ע״ב במתני׳ .אם הי׳ בן גרים וכו׳ שנאמר וגר
לא תונה ,משמע דמיירי דהוא נולד כבר
בקדושה ואעפ״ב שייך בי׳ קרא דגר לא תונה
[ועיין במנ״ח ,שנסתפק בזה! ואין לומר דנוקי

כאן בן גרים היינו שנתגייר יחד עם אביו דא״כ
למה לתנא לצייר כה״ג ולמה לא באומר לו זכור
מעשה אבותיך שגם עכשיו הם עכו״ם אלא
משמע דאגב_רוצה להשמיענו ג״כ דין זה.
ףיי• ׳׳־■

.אוצר_החכמת

*

תוד״ה אם .היינו זו אף זו ,במהרש״א מק׳ והרי
סוף הברייתא מיירי תו בגר עצמו וא״כ
הוי זו ואצ״ל זו ,ואפשר דבבריי׳ מחולק כאן
לשני ענינים דברישא מיירי באונאה סתם
שמצערו כדי לביישו וע״ז קאמרי תוס׳ דנקט
באופן של זו אף זו ובסיפא דברייתא מיירי
שיש בה קצת לש״ש דהיינו שסובר
שגר פסול הוא ללמוד תורה וכן כשיסורין באין
עליו ורוצה שיפשפש במעשיו אמר לו כן

אעפ״כ תני בברייתא שיש בזה איסורי אונאה,
[ואפשר שזהו גם כונת מהרש״א במש״ב דמיירי
בענין אחר] וזהו שב׳ רש״י שהרי כל הדברים
הללו וכו׳ והיינו כל הדברים שהברייתא מוסיף
על המשנה יש בזה ג״ב כונה טובה ואין להכיר
כונתו.

ברש"* ד״ה דדש בי׳ .ואין פניו מתלבנות ומ״מ
זה להכלימו נתכוין ,וצריך ביאור דאם
הורגל הרי לא נכלם ג״כ ואם החטא הוא על
כונתו הרעה הו״מ למינקט שלא בפניו והרבה
כיוצא שרק נתכוין לומר וההוא לא שמע,
ואפשר דהכונה דכיון דזה מתכוין להכלימו
ממילא מקפיד הוא ומצטער והא דהורגל היינו
כשקורין לו אגב אורחי׳ .ועיין מהרש״א.
דף נט ברש״י ד״ה שמעה תפלתי .אבל אל
תחרש יש לשנותו וכו׳ ,ולכאורה דאם
יש לפרשו בשני הפירושים א״כ אין ראי׳,

החמה

ומהרש״א כתב דפירש״י דחוק עיי״ש .אבל

אפשר דכונתו ג״כ כפירוש התום׳ דעיקר הראי׳
הוי משינוי הלשון אלא דמסביר דהשינוי הוי
מזה דשמעה האזינה א״א לפרשו באופן אחר
ואל תחרש אפשר.

תוד״ה

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

ביאור בכונתם דמה כאן הרבותא דעסוקים
בהלכות חמורות ,ואפשר דנחתו כאן להא
דאמרינן כל המפסיק ממשנתו ואומר וכו׳ וכן
כל הפוסק מד״ת ועוסק בדברי שיחה וכו׳
דמשמע דיש איסור להפסיק באמצע הלימוד
ולכך קאמר דבהלכות חמורות ההפסק נראה
יותר משום דצדיך ע״י ההפסק לחזור מראש
וא״כ כ״ש שאסור להפסיק ומוסיף דאין עניינם
לא״א כלומר דאילו הי׳ עניינם דומה לא״א לא
מיקרי הפסק וכמו בכל דבר שאסור להפסיק
דמעין אותו הדבר לא מיקרי הפסק.
תוד״ה דכתיב .שהיתה קרובה לאש כבר ,אפשר
דהכונה דבאמת שלחה לפני זה דתכף
כשגמרו דינה והתחילו להוציאה שלחה כבר
ואפילו לאחר שראתה שהיא כבר קרובה לאש
והי׳ חשש שאינו מודה מ״מ לא חזרה לשלוח
עוד שליחות מבוררת ודיוק התום׳ הוי מזה
דהגמ׳ מביאה קרא דהיא מוצאת ולא מביא
התחלת המקרא דהוציאוה ותשרף או רק סוף
המקרא דוהיא שלחה משמע דמזה גופא מוכח
כבר ,ובמהר״ם שי״ף מק׳ דהרי אם לא ירצה
להודות על הרמז הרי לא יודה ג״כ אי אמרה
בפירוש ,ואפשר דאי אמרה בפירוש א״כ אפילו
לא ירצה להודות מ״מ הי׳ נפסל מלהיות דיין
משא״כ ברמז הרי לא היו יודעים למי מרמז ולא
פסלוהו.

ברש ד״ה נקיש .ואני שמעתי הכד מקשקש
וכו׳ לפירוש זה ה״ק כמשלם שערי
מכדא ונקיש ,פירוש כשנשלמו השעורים וא״כ
הכדא נקיש שנשמע קול מהכד הקול הזה קורא
הוא לתגר שיבא ,ולפי פירוש ראשון הפירוש
הוא שהתגר מחפש כלים רקים וכשיודע שיש
כאן כלי ריק מכין עצמו לבא כאן.

בגט' לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין
וכו׳ בשביל אשתו שנאמר בעבורה.

אור החמה <על הש״ס> ־ ב״ק ,ב״מ קרוזר ,זונדל עמוד מס 403הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שב

א ו ר

החמה

קדושים

דחייך קודמין וא״כ אפשר דה״ק דמקרא זה
דואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול נגד כלל

יז) ולא תשא עליו חטא ,לא תלבין את פניו
ברבים ,ולא מבואר הבונה בזה דאיך
מתפרש כן בלא תשא עליו חטא ,דהרא״מ מפרש

זה דתייך קודמין והיינו דהרי אמרינן בב״מ ל״ג

דהכיגה דלא תוכיחנו ברבים משום דעי״ז תשא
ותקבל חטא של הלבנת פנים ,ובלשון רש״י

דכל מי שמקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך
והיינו דאף דמן הדין הוא דחייך קודמין אבל

משמע טפי דמלא תשא ידעינן דלא ילבין פניו

אין לדקדק בזה לקבוע דנוגע לחייך והיינו
דיותר יש להלך אחר ואהבת לרעך ורק במי
שברור לו דיפסיד הוא אז נוהג הכלל של חייך

תוכיחנו בזה האופן שידוע לך לחטא ,והנה

קודמין ,ואפשר דעי״ז יובן נמי הא דמסיים
בתו״ב דבן עזאי אומר דזה ספר תולדות אדם

ולפי פירוש הרא״מ הרי דזה ידעינן מעצמינו
שיש בזה חטא אלא דהתורה מזהירה שלא
בתרגום אמר
לפרשו כעין
'על התוכחה
^מלא תקבל

ולא תקבל על דיליה חובה ,ואפשר
פירוש הרא״מ שלא תקבל חובה
במקום שכר אבל יש גם לפרשו
חובה אם לא תוכיחנו וכך נוטה

הוא כלל יותר גדול מזה של ר״ע ועיי״ש פירושו
במלבי״ם ,ואפשר דלהנ״ל יתפרש כך דבא ב״ע

 ,הרמב״ן בכונת התרגום אולם הרמב״ן בעצמו
מפרש ולא תשא עליו חטא אם חטא לך לא

להוסיף על דברי ר״ע דר״ע אמר דואהבת הוי
כלל גדול רק נגד כלל דחייך קודמין והוא
מוסיף דעגין זה של ואהבת לרעך הוא כלל גדול

אותו ,ובאור

גם נגד מצות שבין אדם למקום ויליף לה מלשון

תשמור החטא בלבך
החיים מפרש ולא תשא עליו חטא שלא תגרום
מלהוכיח

שישא החוטא את חטאו דהייני שלא תוכיחנו
וישאר בחטאו ,ובלשון רש״י אפשר דהכונה דלא

תוכיחנו ברבים דא״כ אתה מטיל עליו את החטא
דהיינו שאפילו ישוב ממנו ישאר עליו השם רע
שיקרא חוטא וילבין פניו לעולם ,וזהו לא תשא
עליו חטא היינו דכשחטא זה הרי שאינו נקרא
בעל החטא אלא שעשה מעשה שלא כהוגן אבל
^אם תפרסמו ברבים הרי שאתה נושא את החטא
:ל גופו כאילו שנעשה בעל חטא שאינו נפרד

___
מהחטא•
יח) ואהבת לרעד כמוך ,אר״ע זה כלל גדול
בתורה ,הרא״ם מפרש דהכונה
להא דאמרו בריש במה מדליקין דהלל אמר כן
לההוא גר שרצה ללמוד כל התורה על רגל אחת,
ולכאורה לשון כזה שייך התם דלא רצה ללמוד
יותר מזה ולכך מסר לו את התורה בדרך כלל
אבל הכא דקאי בבני ישראל שלומדים את כל

התורה בפרטות מה בא לכלול בזה דמשמעו
דבא ללמד מזה שום דין וכמו בכל הכללות
שבתלמוד ,ואפשר דהנה אמרינן בשבת דכל

היכא דאמרו כלל גדול הוא גדול מכלל אחר
והגה ר״ע פליג על בן פטורא גבי קיתון של
מיס וסבר דאין צריך לתת לתבירו ולמות ומשום

הפסוק זה ספר תולדות אדם והיינו דזהו עיקר

הספר תורה דתליא בתולדות אדם יותר ממה
דתליא בדברים שבינו'למקום ב״ה.

יט) את

הקוני תשמרו ,חקים אלו גזרות המלך
שאין טעם לדבר ,הרמב״ן כתב דלא

הוזכר ברז״ל שיהא הטעם נעלם אלא בלבישת

שעטנז ולא בכלאי בהמה ושדה ,והאריך לבאר

דעירוב המינים יש בהם טעם מובן משום שבא
לשנות סדרי בראשית ורק בלבישה אין מובן,

ובשיטת רש״י אפשר דפשוט לו דכמו ששייך
מעשה בראשית במיני בהמות וזרעים ה״נ גבי
לבישה דהגה דרשו מדו בד דבר העולה בד
בבד והיינו הפשתן שגדל לבדו וא״ב אפשר
דכיון דגשאר עליו שם זה גם כשהוא בגד הרי
דיש קפידא לשנותו ולבטל את צביונו.

ואפשר דאזדו לטעמייהו דהגה בסמוך פליגי
בזה רש״י ורמב״ן אם הא דאסור
בשעטנז שוע וטווי וגוז אם הכובה שנעשו ביחד
שוע או טווי או דכל חד לחודי׳ שוע ומחובר
יחד ע״י

קשר

או

לשיטתי ,דבעי דוקא
מבטל את צורתו של
לאסור ואם אעם״כ

תפירה ,וא״כ הרי רש״י
יחד וא״כ הרי דמין אחד
השגי ולכך שייך בזה טעם
אמרו דאין זה טעם מובן

ואוה״ע מתגרין בזה הרי דגם על כלאי בהמה

אור החמה ־ רש״י על התורה קרוזר ,זונדל עמוד מס 308הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בבא

אור

סותר לישראל היא ממש קושית הירושלמי כנ״ל,
ואף גם זאת דמתרצו לקושיא זו דאשכחן כר",ג גבי
מסאה במשנה דפסחים דהשיריים אין נאכלין ואפ״ה
הותר העומר וה׳־נ נעשה כחמשה דברים כו׳ כנ״ל
וצ״ע כעת.
___________£

7״ב

והמכנה שם לחבירו מכנה היינו מלבין ,פי׳
דמכנה דהכא הוא בפגם משפחה כדכ׳ התום׳
במגילה כ״ז ע״ב בד״ה ולא כינירתי.

תוד״ה חוץ בסה״ד .וכולהו בשלא עשה תשובה
דתשובה מועלת לכל דבר כו׳ ע״ב ,וכן
אמרינן בקידושין ד״מ ע״ב דאפילו רשע גמור כל
ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שוב
,ושעו כו' ,וכ״ה בירושלמי סנהדרין רפ״י אין כל
וגר עומד בפני כל בעלי תשובה ,ובירושלמי מכות
פ׳ב ה׳־ו שאלו לקוב־ה חוטא מהו עונשו אמר להן
יעשה תשובה ויתכפר לו ,ועפ״ז בלתי מובן הא
דתנן בחגיגה ד׳־ט ע״א ר״ש בן מנסיא אומר איזהו
שיעוות שאינו יכול להתקן זה הבא על הערוד ,והוליד
ממנה ממזר ופירש׳י שהביא פסולין בישראל ויהא
וכוון לפיכך אין עונותיו נמחקין בתשובה ,ובברייתא
שם מסיק ר״ש בן מנסיא דאפילו לא הוליד רק שאסרה
על בעלה נטרד מן העולם והלך לו ,ופירש״י אין
לו עוד תשובה לפי שעשה דבר שאין לו רפואה ,וע׳
ולפי הנ״ל הוא ג״כ
סוטה ד׳ד ע״ב תוד״ה היא
נגד מה שהורה הקב״ה בעצמו כביכול וצ״ע ,ובמק״א
הארכתי עוד.

דוד הבא על אשת איש מיתתו במה
דף נ״ט
ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש
לו חלק לעוד',ב ע״כ פי׳ לפי שהבין דכוונתם
להקניטו והוא ידע בעצמו שעשה תשובה כמבואר
נמהלים נ׳א ,ותשובה מועלת לכל דבר נדמסקו

התום׳ לעיל נ״ח סע״ב ועמש״ב בחידושי שם ,וכן
מוכח בברכות י״ט ע״א ובב״ב פ׳ח ע״ב דתשובה
ןנ׳יי מועלת על עריות ,ויע׳ יבמות כ״ב ע״ב ,וכ־כ
*יב״ם פ״א ה״ג מה׳ תשובה דתשובה מכפרת עיי
כל העבירות כו׳,

ובמק״א

מ צ י ע א
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הישר

פני חבירו עדיף מחייו ,ומשמע דהיינו האי דד,כריחו
לד,מפרשים לאמר דזהו רק ממידת חסידות ,ולפי
הנ״ל מאי מדת חסידות היא ,כן אין סברא לאמר
שיהיה כבוד הבריות מרובה מכבוד המקום כעין
דאמרינן בנדרים ל״ט ע״ב בכבודי לא מחיתם בכבוד
בו־ד מחיתם ,והשתא אם בחנניא מו״ע שמסרו א״ע
לכבשן האש הרגישו חז״ל בפסחים נ״ג ע״ב איך
לא דרשו וחי בהם ולא שימות בהם וע״ש בפירש״י
מכש־כ הכא שנוגע רק להלבנת פנים של בו״ד

איך נימא שהיתר ,עוברת עה״ם וחי בהם ,ומכש״כ
כשהיא ידעה בעצמה איך הוא תבע אותה והוא
בעצמו גזר עליה שרפה כמבואר בקרא ואחרי מעשה
עול כזה מצדו מה מקום לה לחום על הלבנת פניו
ולהפקיר עצמה למיתה ,ובע״כ שמתחילה חשבה
שהשי״ת היודע איך שכוונתה היתד ,לש״ש להקים
זרע ושם לבעלה המת מיהודא חמיה בתורת יבום
ושיהיו צדיקים וגבורים כמהו בודאי יצילנה ,ואחרי
שראתה כי היא מוצאת אז חשקה אולי תועיל לו
מה שתאמר לאיש אשר אלה לו והראתה הערבון
לסימן ,ואפשר שאחרים יכירו הערבון שהוא שלו
וליתר תוקף שלא יכחיש גם את הסימן אמרה הכר
נא והבינו חז״ל שאמרה בלשון בקשה בבקשה ממך
הכר פני בוראך ואל תעלם עיניך ממני כדאמרו
בסוטה ד״י ,ימכש״ב איך ירגיש איהו גופו קשט
אמרי אמת בחשבו נמי ירחי ויומי ומתכווני כדאמר
התם ,ואם גם זה היה מכחיש אפשר נמי שהיתר,
אומרת לו שממנו נתעברה ולא היתד ,חוששת ג״כ
להלבנת פניו ואיך ילפינן מינה לעלמא דנוח לו
לאדם לעשות כן למעשה וצ״ע כעת.

רש״י

ד״ה חתכו חוליות .ואח״כ צירף החוליורת
ונתן חול בין חוליא לחוליא כו׳ ,ע׳ ברש׳י

ברכות י״ט ע״א ובמש״ב בחידושי לכלים פ״ה מ׳י.
תוד״ה חתכו חוליות .שד,טפילה סביב לתנור
מחברת החוליות כו' ,ע' בפי׳ הראב״ד
למס׳ עריות פ״ז מ״ז ובמש״כ בחידושי שם.

הארכתי בזה.

שם נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר דכתיב
היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה ,וקשה הלא להפיל
א׳ע לכבשן האש הוא מאבד ע״א לדעת ואין לו
חלק לעוה״ב ,וע׳ ברש״י פ׳ נח בפסוק את דמכם
לנפשותיכם אדרוש ,והוא שופך דמים ממש דמו
ודם זרעותיו ולפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל
המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא
נדתנן בסנהדרין ל״ז ,וגבי תמר שהיתה הרד ,היתר,
פועלת שריפתה גם על דורות הבאים ,והלבנת פנים

הוא רק מעין שפיכת דמים לשעה קלה ,ואם כשאנו
באים על חייו וחיי חברו דרש ר״ע מקרא דוחי
אחיך עמך דחייך קודמין לחיי חבירך כדאמר לקמן
ס״ב ע״א ,והשתא כשאנו דנין על חייו והלבנת פני
הכירו מהיכא תיתי נימא דמטעם הדין יהיה הלבנת

ע״ב

אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו כר ,ע׳
בח״ס על סוגיות הש״ס סוף סוגיא שבט אחד
איקרי קהל.

שם

עמד

על רגליו ואמר לא בשמים

בהר

היא כו׳ אין אנו משגיחים בב״ק שכבר כתבת
סיני בתורה אחרי רבים להטות ,עמש״ב בזה
דבר נחמד בחידושי לנגעים פ״ד מי״א.

שם

ר׳

יהושע

ונימנו עליו וברכוהו עמש״ב הרמב״ן בסוגיין
ומה שדהאריך בזד ,מאד בביאור הרד״ל
לפדר״א קונטרס עמק הברכה.

שם מפני מה הזהירה תורה בל״ו מקומות ואמרי
לה כמ״ו מקומות בגר כר ,בתשובות הרמב״ם
מחברת מקיצי נרדמים סי־ שס״ט משמע שאחז דעת
האומרים בל״ו מקומות ,וע״ע בגליון הש״ס.
יף

•

אור
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חרג ישראל שצייאנסקי

תוכחה וערבות במצוות שב״א למקום ובמצוות
שב״א לחבירו
א .תוכחה במצוות שבץ אדם למ?ןומ

0

ידוע שעבירות שב״א לחבירו חמורות יותר ועונשן מרובה ממצוות שב״א
למקום ,וכמו שאמרו על הראשונות שאין יוהכ״ם ותשובה מכפרים עליהן עד
שירצה את חבירו (סוף יומא) ,וקשה עונשו של גזל הדיוט יותר מגזל גבוה!
קשה עונשן של מדות מעונשן של עריות (ב״ב פח ,ב) .וכן בקיום המצוות
#הקב״ה חפץ יותר במצוות שיעשה בהן האדם גם רצון הבריות מבמצוות שבין
אדם לקונו" (פירוש הרא״ש על משגת אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם וכו׳,
ריש פ״א דפאה).
לזאת תמוהים דברי הרמב״ם שכתב בהל׳ דעות (פ״ו ה״ח)# :המוכיח
את חבירו תחילה ,לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו
חטא ...מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שבן ברבים ...בד״א
בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמים ,אם לא חזר בו בסתר מכלימין
אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אוחו עד
שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל" .בעקבותיו הלך החינוך
(מצוה רמ) .כנראה שהרמב״ם מפרש הברייתא בערכין (טו ,ב) #יכול אפילו
פניו משתנים ת״ל ולא תשא עליו חטא" שמיירי במצוות שב״א לחבירו ,וזה
פלא מנין לקח לו הרמב״ם כן ,ועי׳ לח״מ שהרמב״ם חילק כן מסברא והגיח
בצ״ע .ואולי הוא משום שרוב הדינים שנאמרו באותה פרשה קודם מצות
הוכח תוכיח ואחריה הם בדברים שב״א לחבירו ,ולפיכך מפרש הרמב״ם שאף
הגבלת הכתוב באותה מצוה #ולא תשא עליו חטא" על המצוות ממין המדובר
נאמרה .אולם יותר יש להשתומם על סיום דברי הרמב״ם #כמו שעשו כל
הנביאים בישראל" ,שהמעיין בספרי הנביאים יראה שרובי תוכחותיהם היו
על חטאים שב״א לחבירו ,ואם אנו מחוייבים להוכיח את החוטא למקום בלבד
על ידי הכלמה וחירוף ברבים #כמו שעשו הנביאים" ,כש״כ הוא שנתחייב
לעשות כן בדברים שב״א לחבירו מחמת אותו נימוק.
ומצאתי במנחת חינוך (שם) שהרגיש קצת בזה וכתב# :ונ״ל דמה
שחילק הר״ם והרב המחבר בדברים שב״א לחבירו דאסור להכלימו ובין דברים
שב״א למקום דמכלימין היינו דוקא אם איש חוטא לחבירו אין לחבירו לביישו,
דמוטב שימחול לו על חטאו ...אבל אם אדם רואה שחבירו חוטא לאנשים
אחרים נראה דמותר ג״כ להכלימו אם אינו חוזר ,כי הנביאים הוכיחו בפרהסיא
גם על עבירות שב״א לחבירו וספרי הנביאים מלאים מזה ,אבל הבעל דבר
בעצמו אסור להכלימו ומוטב שימחול" .לפי דבריו דברי הרמב״ם מתפרשים
ככה# :בד״א בדברים שב״א לחבירו" ,כלומר בחטא שהוא לחבירו המוכיחו.
בזה ציוותה התורה למוכיח #ולא תשא עליו חטא" ,פירוש ,מחול לו ואל
תביישנו ברבים# ,אבל בדברי שמים״ ,כלומר בכל שאר עבירות שבתורה —
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שגם עבירות לאדם בכלל "דברי שמים" .שהרי יש בהן צד עבירה לשמים
(ראה להלן) — ואין ביד המוכיח לסלקן כי חטאו נוגע לאחרים .מותר לפרסם
חטאו ברבים כדי שישוב .אולם דוחק לפרש כן בכוונת הרמב״ם.
ועוד קשה .דמלבד הסברא שכן עשו הנביאים .יש לנו להעמיס על
עבירות שב״א לחבירו כל הדינים והחומרות שישנן בעבירות נגד שמים
דיש בכלל מאתים מגה .שבכל עבירה לאדם הוא חוטא למקום .וכמש״ב מו״ר
הגר״א וואסרמאן זצוק״ל [ב״דוגמאות לביאורי אגדות ע״ד הפשט" ,אשר בסוף
ספרו "קובץ הערות") .וא״כ יש להכלימו בב״א לחבירו על צד המקום שבה.
ובזה לא שייך לחלק בין הבע״ד עצמו ובין אחרים דהא אפילו כשהבע״ד
מוחל לו עדיין חטאו למקום קיים עד שיעשה תשובה .כמש״פ הרמב״ם בפ״א
מהל׳ תשובה "החובל בחבירו והמזיק ממונו אע״פ ששילם מה שהוא חייב
לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם" .אמנם מו״ד זצ״ל
פירש (שם) שחטאו לשמים בא בתולדה מחטאו לאדם .ולפ״ז אם הבע״ד עצמו
הוא המוכיח שפיר אמריגן שאסור לו להכלימו אף על חטאו לשמים .שמכיון
שצריך למחול לו על החטא שחטא נגדו .הדי במחילתו גם חטאו לשמים ייעקר.
שכל עיקרו לא בא אלא בתולדה ממנו .אולם נראה שאף מו״ר לא כתב כן
אלא בדברים שבממון לענין חטאו לשמים במה שלקח מזה ממונו שלא כדין,
שהקב״ה צריך למלאות לזה חסרונו וה״ה כגוזל מהקב״ה (ראה סנהדרין ח.
א) .א״כ הצד שמים לא בא אלא בתולדה .אך יש עוד נימוק בזה .שלא העיר
עליו מו״ר ז״ל והוא .שבמה שחטא לאדם פגם בדמות דיוקנו של הקב״ה כי
"חביב אדם שנברא בצלם" (אבות פ״ה) ומלאך הולך מלפניו של אדם ומכריז;
"תנו כבוד לצלמו של הקב״ה" (תנחומא משפטים יט .והשווה דב״ר פ״ד ,ד).
"'“ועבירתו זו שלמקום אינה בתולדה אלא בעצם( .ונראה שזהו נימוקו של
הרמב״ם במ״ש שצריך תשובה אחר שהשיב את הממון הגזול .כי הפגם בדמות
דיוקנו של הקב״ה נעשה בעצם מעשה הנזילה ולא במה שהפסידו ממון] .וא״ב
הדרא קושיא לדוכתא .איזו תועלת יש במה שמחל לו הבע״ד .הכי יכול הוא
למחול על חטאו שלמקום ז
ברם אמרתי במ״א שי״ל עוד כי חטאו לשמים בדברים שב״א לחבירו
הוא במה שעבר על מאמר השם .וכדאמרינן בעלמא (תמורה ד׳) דלרבא
הסובר כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני לקי משום
דעבר אמימדא דרחמנא .ונראה לי שמשום זה אינו בדין הכלמה .כי בכל
עובר עבירה ישנם שני דברים; א) מעשה העבירה .ב) נשיאות חטא .על
מעשה העבירה צריך כפרה; נשיאות החטא תעשהו לרשע ומצריכתו תשובה.
וחיכא דלא אהגו מעשיו ולא חטא אלא במה שעבר אמימדא דרחמגא ,מעשה
עבירה יש כאן אבל נשיאות חטא אין כאן .ועי׳ מנ״ח מצוד .שסד דתשובה
וכפרה אינן תלויות זב״ז .ולכן אף לדעת הרמב״ם דאינו מתכפר בתשובה
אלא ע״י וידוי בפה ,אם קידש אשח "ע״מ שאני צדיק" ונמצא רשע ,מקודשת
שמא הרהר תשובה בלבו .ואף דלא התוודה ,מחסר לו בכפרתו אבל לא
בעצם גקיוגו מחטא להיות ראוי להקראות צדיק עיי״ש .ולפ״ז י״ל דלרבא
בלא אהני מעשיו דלקי .המלקות היא לו לכפרה על העבר כי בהווה אין
עליו נשיאות חטא.
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ובזה פליגי אביי ורבא (תמורה שם) /אביי ס״ל דבכדי שיתחייב מלקות
על עבירה אריך שתהא נשיאות חטא עמה המטילה עליו שם רשע בשעת
מעשה המלקות כדכתיב (דברים כה) והיה אם בן הכות הרשע .ורבא ס״ל
דאף בלא נשיאות חטא יש להלקותו על רשעתו בשעת העבירה שע״ז נתחייב
כפרה וכפרתו היא המלקות .ומה״ט סובר אביי כל דאמר רחמנא ל״ת אי
עביד מהגי דאל״כ קשה אמאי לקי .שעל מעשה עבירה בלי נשיאות חטא
אין להלקותו .ורבא סובר אעל״מ ואע״ם דאין עליו חלות רשע בשעת המלקות
לקי בתורת כפרה על מעשה העבירה .שאפילו מי שנלקה שלא כדין המלקות
מכפרת עליו [כמש״כ המל״מ בפי״ח מסנהדרין ה״ב .ומטעם זה סובר הרמב״ם
שמלקות מכפרת אף בלא תשובה .ויש לי בזה אריכות דברים ואכ״מ] .ולפ״ז
תתיישב קושית התום׳ במה דמקשה לרבא (שם ה .א) מהא דתגן אין תורמין
מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה .ומתרץ :שאני התם דא״ר
אילעא מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר ולא תשאו
עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ,אם אינו-קדוש נשיאות חטא למה .ותמהו
התום׳ נימא דגשיאות חטא הוי משום דעבר אמימרא דרחמנא .ולפ״ד א״ש.
שאמנם כן הוא .לרבא בלא אהגי אין כאן נשיאות חטא.
ברם נראה שההיתר להכלימו בפרהסיא בעבירה לשמים תלוי בנשיאות
חטא בשעת מעשה ההכלמה ולא בכפרתו .ובמקרה שאין עליו נשיאות חטא
אף שעדיין הוא מחוסר כפרה אסור להכלימו .דהא מי שלא נחסרה לו אלא
כפרה אף צדיק מיקרי כמש״כ המנ״ח הג״ל.
אולם עכ״ז עדיין אני מחוסר ביאור בהבנת בעל המנ״ח בשיטת
הרמב״ם .אם בעבירות שב״א לחבידו מותר להכלימו ברבים בדי שישוב.
כמו במצות שב״א למקום אלא שבע״ד עצמו לא יכלימנו אלא ימחול לו .קשה
לי אמאי? מה טענה היא זו שאין להבע״ד לביישו .הא תינה אם חטא לו
בדברים אבל אם גזל ממונו או עשקו למה ימחלנו .והרי אף בכניסת יוהכ״ם
שאנו מצהירים (בתפלת זבה) מחילה לכל מי שחטא נגדיגו אנו מתנים "חוץ
מממון שאגי יכול להוציאו בדין" .וכיון דאינו מתחייב למחול מסתבר שיכול
להשתמש בכל תחבולה שבידו להגיעו שיחזיר לו ממונו או שילך עמו לדין.
ואחר העיון ג״ל בע״ה לסלול דרך חדשה בדברי הרמב״ם הללו .ואגב
יתבארו גם יתר לשוגותיו .בדיני תוכחה הצריכים ביאור .אך קודם נברר
ענין הערבות שהיא עיקר יסודי למצות תוכחה מפגי שראיתי בזה מבוכה
גדולה אצל האחרונים ורבים מהם הבינו כי מצות הוכח תוכיח וערבות היינו
הך ולפעג״ד אינו כן .כמו שיתבאר.

נ 4הערכות ועונשה
מקובל אצלנו שכל ישראל ערבין זה לזה בקיום התרי״ג מצוות .מקור

הדברים הוא במס׳ סוטה (לז .ב). .וגרסיגן בשבועות (לט .ב) :וכל עבירות
שבתורה מכל העולם לא והכתיב וכשלו איש באחיו — איש בעון אחיו .מלמד
שכל ישראל ערבין זל״זז התם שיש בידו למחות ולא מיחה .עיי״ש .מבואר
שהערבות גורמת עונש אבל רק על אותם שבידם למחות .ונחלקו תנאים
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ספר אור זרוע ח״א  -אלפא ביתא סימן לא ד׳׳ה ב״ך /כ״ף
כ״ך /כ״ף /כף פשוטה .כף כפופה .בנותני צדקה קמיירי שבסתר תהא כפך פשוטה לתת צדקה כההיא דפ״ק דב״ב דא״ר
אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו דאילו במשה כתיב כי יגורתי מפני האף והחמה ובעושה צדקה
כתיב מתן בסתר יכפה אף .ואמרינן התם לקמן איזה היא צדקה שמצלת מן המיתה נותנה ואינו יודע למי נותנה נוטלה
* ואינו יודע ממי נטלה אבל בפרהסי׳ אין ליתן צדקה לאדם חשוב מפני שמלבין פניו ברבים כדאשכחן פ׳ מציאות האשה
גבי מר עוקבא דהה ליה ההוא עניא בשיבבותיה דהוה רגיל כל יומא דהוה שדי לי׳ ארבעה זוזי בצינורא דדרשא יומא
חד אמר איזול ואחזי מאן עביד בי האי טיבותא ההוא יומא נגה לי׳ למר עוקבא בי מדרש׳ אתה דביתהו בהדיה כיון
דחזיוה דקא מצלי לי׳ לדשא נפק בתרייהו רהוט (וקום) [מקמי׳ עיילי] בההוא אתונא דהוה גריפא נורא הוה קא מיקליין
כרעי׳ דמר עוקבא אמרה לי׳ דביתהו שקול כרעך ואותיב אכרעאי חלש דעתיה אמרה לי׳ אנא שכיחא בגו ביתא ומקרבא
הנייתי ומאי כולי האי דאמר רב זוטרא בר טובי אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא נוח
לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר וכו׳ הא למדת דגדול עונשו של נותן צדקה
לאדם חשוב בפרהסיא אלא יתן לו בצנעה .והיינו דדרישנא כף פשוטה כף כפופה שתהיה כפך פשוטה לתת צדקה בסתר
ותהי׳ כפיך כפופה שלא ליתן בפרהסיא שלא תמצא זכותך חובתך:

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

אור

אב תשנ״ב

תורה

סימן קנז
הרב משה דרעי
רב מושב שוקדה ,ומח״ס עדות משה.

״מכנה שם לחבירו״  -אם שייך בכינוי לשם בריחה
נסתפקתי בר״מ או מגיד שיעור וכיוצא שבזמן מסירת שיעור רוצה
לפלוט כלפי אחד התלמידים המקשיבים לקולו מלת כינוי בבדיחותא
שאפשר שתפגע בו ,אך הוא עושה כן באופן חד־פעמי .האם עובר בזה על
איסור מכנה שם רע לחבירו.

ואען ואומר שאם הוא יודע שבוחן לבות וכליות יעיד עליו שבאמת
אינו מתכוין לפגוע ועושה כן לבדיחותא בעלמא כטוב לבו ויודע שלא ישנה
מלתו ,נראה בפשיטות דשרי .דכן משמע ממ״ש התוס׳ בשבת <קנ ).ד״ה
ורבי יהושע ,דמה שקרא בן עזאי על רבי עקיבא קרח בבדיחותא בעלמא,
משמע דלבדיחותא שרי ושרק לא יעשה כן כל שעה דלשון גנות הוא ע״ש.
וכן נראה עוד ממה שדייק הרב כסף משנה (פ״ג מהלכות תשובה הי״ד)
מדברי הרמב״ם שכתב המכנה שם לחבירו וכו׳ ושאל הכ״מ מדוע לא כתב
שם רע (דהכי איתא בב״מ דף נ״ח ע״ב המכנה שם רע לחבירו אין לו חלק
לעוה״ב) ותירץ שכתב כן לרבות הא דדש ביה בשמיה שכבר אין נראה
בעיניו שם רע ואפ״ה אסור ע״כ .משמע דבדש וגם אינו מתכוין בכינוי שרי
ודו״ק .ואין להוכיח מדברי הרמב״ם הנ״ל להתיר ממה שכתב אמרו חכמים
שהרגילין בהם אין לו חלק לעוה״ב ומני ואזיל המכנה שם לחבירו וכו׳
והיינו דוקא ברגיל אבל אם אינו רגיל בכך לית לן בה ,דלולי דמסתפינא
אמינא שהרמב״ם אמר למלתיה רק לענין איבוד חלקו בעוה״ב ב״מ ,אולם
לענין עונש נלע״ד דלא ינקה דאיסורא מיהא איכא מפני איסור מלבין פני
חבירו ,עיין פרישה חו״מ (סימן רכ״ח אות ד׳) וכל זה במתכוין לכנות .וכן
צריך לפרש ברמב״ם (פ״ו מהלכות דעות ה״ח) שכתב ולא יקרא לו בשם
שהוא בוש ממנו עכ״ל .אבל היכא דנפיק מפומיה לשם בדיחה גרידא
וכשאין לו שום כוונה לביישו נראה דשרי.
אלא שיש לעיין אין שרי ליה לר״מ לפגוע במתכוין כלפי תלמידו ע״פ
דברי הרמב״ם '(בפ״ד מהלכות תלמוד תורה ה״ה) שכתב ולפיכך אם לא
הבינו חייב לרגוז עליהן ולהכלימן בדברים כדי לחדדן ,משמע שמותר בשעת
הצורך להכלים .וקצת סייעתא מהא דמצינו בברכות (לו ).ובכמה דוכתי למר
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שמואל דקרי לרב יהודה שיננא וידוע שרב יהודה היה תלמידו המובהק של
שמואל ,עיין רש״י שבת (נה ).ד״ה רישך בקרירי .וביאר לן הערוך ב׳
פירושים בביאור המלה שיננא האחד חריף ומחודד והשני שינים גדולות
ע״ש .ובשיטה מקובצת כתובות (יד ).בשם רבנו האי גאון כתב דפירוש זה
עיקר דהפשט בלשון ארמי המלה שיננא הוא שינים גדולות שכל מה שהוא
גדול שינים קרי ליה שיננא ע״ש .ומבואר הרי איפוא דלפי פירוש בתרא
התיחם שמואל לתלמידו בכינוי לכאורה פוגע ואי לאו דשרי כיצד עשה כן
אלא דודאי לגבי תלמיד יכול הרב לנקוט אף בלשון בוטה וכמדקרות חרב
למען יישר את לב התלמיד.

ולאחר מחשבה נראה דאין ראיה כלל דפשט דברי הרמב״ם שב׳
להכלימן בדברים היינו שבעת הצורך שרי ליה למלמד לבייש התלמיד על
שאינו מתאמץ ומשתדל להבין .וכההיא דאמר רבי ללוי כמדומה לי שאין לו
מוח בקדקדו .וכן ראיתי להרב חות יאיר (סימן קנב) שכתב שמכאן הוציא
הרמב״ם שחייב הרב לכעוס על תלמידיו אם רואה שמתרשלים ,שלוי היה
תלמידו של רבי ועל כן מותר לרב להוכיח לתלמידיו בדברים קשים כדי
לזרזם שיעיינו וישגיחו וישמרו מן הטעות ,והיות שרבי ידע בלוי שאדם
גדול ומופלג הוא ולא היה ראוי שיטעה אם לא ממיעוט עיון והשגחה לכן
דיבר אליו קשות לא מכעס או מגובה רוחו ,דהרי תניא (סוף סוטה) משמת
רבי בטלה ענוה ע״כ .ואם כן ודאי שאין הכוונה להכלים בפגיעות אישיות על
מומיו או על צורתו וקומתו וכיוצא שכזה לא יעשה .ויש ללמוד מוסר השכל
רב מהמובא בסנהדרין (יא ).מרבי יהודה הנשיא שלא היה סובל ריח של שום
ומבקש היה מתלמידיו שלא יאכלו שום כשהם באים אליו ללמוד .ויקר
מקרה דבהדי דקא יתיב ודריש הריח ריח של שום אמר מי שאכל שום יצא.
עמד רבי חייא ויצא עמדו כולם ויצאו .בשחר כשמצאו בנו של רבי יהודה
הנשיא לרבי חייא אמר לו אתה הוא שציערת לאבא אמר לו לא תהא כזאת
בישראל ופירש רש״י :חס ושלום שאוכל שום בבואי לבית מדרשו אלא כדי
שלא להלבין פניו של אוכל השום יצאתי כדי שיצאו כולם ולא יבינו מי הוא
ע״כ .ומכ״ש בקום ועשה להכלימו ממש מי שרי .ועל זה אפשר להליץ
האמור בתענית (כ ):לך אמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.

ולפי המתבאר יש ליישב כיצד התיר לעצמו שמואל לקרוא לתלמידו
בשם שיננא ,דלפי הפירוש השני שרב האי גאון אמר שהוא העיקר דתרגומו
שינים גדולות יש בזה פגיעה בתלמיד שמכלימו בגופו .ומוכרחים לומר בזה
כדעת הרב תורה לשמה ב״עניגים שונים״ (סימן תכ״א) שנשאל במי שחוטמו
גדול אם מותר לקוראו בעל החוטם והשיב מהא דשמואל והערוך הניצב
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בפתח אמרינו דנלמד לנדון שאלת הרב תורה לשמה דלית לן בה ,וסיים
דנראה דדבר זה נידון לפי העת והזמן ולפי דעתם של בני אדם אם דרכם
להקפיד על זה אם לאו שאם אין דבר זה שגור ומוטבע ומצוי בין בני אדם
לקרוא בעל החוטם לאדם שיש לו חוטם גדול הרי זה חשיב גנות ואסור ,והא
דשמואל שאני די״ל שכך היה דרכם של בני אדם בזמן ההוא לקרוא שיננא
למי ששיניו גדולות ולא היה דרכם להקפיד בזה ,כי לא היה נחשב להם דבר
זה לגנות וכו׳ עכ״ד .ולפי זה יש להורות בהאי עניינא שאנו דנים בו דהכל
לפי המתבייש ויודע צדיק נפש תלמידו .דלא ראי זה כראי זה .על כן ישקול
החכם בפלס מלותיו טרם מוציא לאור את "פניניו" ומות וחיים ביד לשון.
ושנינו באבות (פרק ד־ משנה י״ב) רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד
תלמידך חביב עליך כשלך .ומצאתי במפרשי מס־ אבות שפירשו שר׳ אלעזר
בן שמוע למד זה מרבו רבי יהודה בן בבא שמסר נפשו למען תלמידיו שאוה
להסמיכם אף בשעת גזירה כמבואר בסנהדרין (יד ).ומזה יצא רבי אלעזר
והכריז יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך.
ובהיותי בזה ראיתי לדון להאיר ולהעיר כדרכה של תורה ,במה
שראתה עיני בספר היקר "שער שמעון אחד" (ח״ג סי׳ ע״ד) שדן אודות
הכינוי "ג׳ינג׳י" ובעל הדבר אינו מקפיד האם אין בזה חשש ,ולאחר שהביא
דברי הרב תורה לשמה הנ״ל כתב דיש לחלק בין הנדונים דשאני התם שיש
שני פירושים אחד לשבח ואחד לגנאי ולכן הוא לא מתבייש ,דמבחינת הוי
דן את כל האדם לכף זכות יש לנו לומר שגם שמואל התכוין לשבח שהוא
מחודד בלימודים ובשבחו משתעי ע״כ .ואולם מאחר ששני הפירושים
שרירים וקיימים כוונת הרב תורה לשמה לפשוט שגם על צד הפירוש
דשיננא הוא שינים גדולות שרי לפי המקום והזמן ,וממילא אין שייך לומר
בדוקא כהצד אחד מצד כף זכות דגם ללישנא בתרא עושה כדין.

ורצה הרב שער שמעון אחד שליט״א לחדש בביאור הענין שיננא דבר
חדש ששמואל היה אומר לו זאת כנגד עין הרע על דרך הכתוב "כי אשה
כושית לקח" ופירש רש״י על שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא את בגו
נאה כושי כדי שלא תשלוט בו עין רעה וכך היה שמואל אומר שיננא לישנא
דמשמע לבי תרי ולשניהם התכוין וכדי לבטל מעליו עין רעה ע״כ .אולם יד
הדוחה נטויה לדחות ולומר דלא שייך שבא להגן או לבטל מעין הרע אלא
כשמבטא על האדם לשון גנאי בכללות כדוגמא המבוארת אולם כשמגנהו
באחד מאבריו ניכר שלגנות הוא מתכוין אם לא שנאמר כדעת הרב תורה
לשמה.
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וכתב שם לפשוט בנדון הרב תורה לשמה מהא דתענית (כט ).במעשה
דטורנוסרופוס שגזר על רבן גמליאל מיתה ובא הגמון וקרא בעל החוטם
מתבקש ונחבא ר״ג והלך אליו ההגמון ואמר לו שיכול להצילו אם יבטיחו
להביאו לחיי עוה״ב ונשבע לו ר״ג והרג ההגמון את עצמו וניצל ר״ג ע״ש
המעשה .ופירש״י בעל קומה וצורה .לשון אחר גדול הדור .ומזה רצה
להוכיח שבעל החוטם הוא תואר כבוד שהרי האדון הזה היה מעריך את רבן
גמליאל והרג עצמו עבורו .וביקש לדחות ולומר דתלי וקאי שאם האדם הזה
חוטמו רגיל אין בזה שום עלבון אלא תואר כבוד אבל מי שחוטמו גדול
יתכן שזה עלבון עכ״ד .ואנא אמינא דממעשה דבעל החוטם אין ראיה כלל
לא להקל ולא להחמיר דהתם ודאי לשבח נתכוון כדפירש״י קצין שבדורו או
כדפירשו מהרש״א ובן יהוידע שבא ברמזים ראה בדבריהם הקדושים ,אולם
בעלמא האמת כדבריו דתלוי הדבר ועומד ויש לראות ולקבוע לפי האומר
והנאמר .ומצאתי לו סימוכין בשו״ת מהר״י מברונא (סימן ע״ס שנשאל
בקורא לאשה פרוצה מה דינו והשיב דתרי פרוצה איכא חדא פרוצה גמורה
ותו איכא פרוצה היינו שאינה בושה ללכת לבית דין ומ״מ צריך דקדוק אם
בשעת הזעם או בכה״ג דמתכוין על הצניעות ע״כ .הרי דלא הוגדר הדבר
ונקבע לגופו של ענין .ולפום דברי הרב שער שמעון אחד יש לפשוט נמי
ספיקו של הרב שערים המצויינים בהלכה (סימן כ״ט אות י״ג) שהסתפק במי
שקורא לחבירו חמור דאפשר שיכול לתרץ נפשיה דכוונתו שהוא איש
מצונן כמבואר בגמ׳ שבת גנג ).דחמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה ע״כ.
ונחזי אנן באיש המדובר ולפי העת והזמן והמקום.

ואחרון הביא ראיה מהזוהר (במדבר דף ק״ל ע״ב ) תאנא כד הוה רב
המנונא סבא בעי לצלאה צלותיה אמר לבעל החוטם אני מתפלל ,לבעל
החוטם אני מתחנן .והיינו דכתיב ישעיה (מח ,ט) ותהלתי אחטם לך האי קרא
לעתיק יומין אמרו וגו׳ ע״כ .ואשר יראה דאין ראיה כלל מהקב״ה דאין לו
גוף ולא דמות הגוף וכבר כתב הרמב״ם (פ״א מהלכות יסודי התורה הלכה
ט׳) ומהו שכתוב בתורה ותחת רגליו ,יד ה׳ ,עיני ה׳ ,אזני ה׳ ,הכל לפי דעתן
של בני אדם הוא שאינן מכירין אלא הגופות ודברה תורה כלשון בני אדם
ועיין עוד שם בהלכה י״א ע״כ.

ואשר יראה לי בשאלת הרב תורה לשמה דיש לה מוצא מהגמ׳
בבכורות (נח ).מדברי בן עזאי שאמר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת
השום חוץ מן הקרח הזה .ולדעת רש״י כינוי זה מיוחס לרבי עקיבא .והקשה
עליו ר״ת דמאחר שהוא לשון גנאי כדמוכח במלכים ב׳ (פ״ב פסוק כג) ובמס׳
שבת פרק שואל (קנב ).מפני מה לא הזכירו בשם והכריחו דהוא שם אדם
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ע״ב .ומבואר איפוא לפנינו בנדון שאלת הרב תורה לשמה שאם מותר לקרוא
בעל החוטם או לא זה תלוי במחלוקת רש״י ור״ת דלרש״י שרי דמאי שנא
בעל החוטם מהקרח הזה ולר״ת יש לאסור.

ושוב בינותי דמהא ליכא למפשט מינה ובנדון דידן אפשר דאף ר״ת
יודה דשרי ,דממה שהביא להקשות מההיא דמלכים יש לדחות דהתם כתיב
"ויתקלסו בו" וכל המפרשים תמימי דעים שאותם נערים לעגו והתלו בו
וביזוהו וכאילו אמרו אינך במעלה כמוהו ועל כן יצא קצפו ונענשו בעונש
חמור .וכן משאלת ההוא גוזאה ששאל לרבי יהושע בן קרחה מהכא
לקרחינאה כמה הוי ופירש רש״י ולהקניטו על קרחתו נתכוין ובזה האופן גם
רש״י מודה דאסור .וידוע ומפורסם גודל המקניט ראה מה שכתבו בתוס׳
בברכות (יז ).דהלומד על מנת לקנטר חביריו נוח לו שלא נברא ועל אחת
כמה וכמה בקנטור סתם .אולם כל היכא שלא בא להקניטו וכמו שדעת ר״ת
להתיר לאדם ששמו קרח לקרוא לו בשם זה הכי נמי לכנותו בשם קרח
שאין בזה גנות משרא שרי דהרי אינו מתכוין להקניטו או לגנותו דכגון זה גם
ר״ת יודע ,ועכ״פ הורה גבר מורנו הרב תורה לשמה שהכל לפי המקום
והזמן.

ומכיר אני מנהג מוצא עדתי בעיר מקנס שבמרוקו שכך היה נהוג בפי
כל לקרוא לאדם בשם הפרטי ונלוה אליו המקצוע שעוסק בו ,למשל "יוסף
החייט"" ,ראובן הספר" וכיוצא בזה .וכמו כן נהגו לקרוא לו בשם שמאפיין
אותו מבחינת צורתו וכדוגמת שמעון הקרח .וראה בגמ׳ בבא מציעא (פה).
וקרו ליה קטין הריך שקיה וראו בזה דבר טבעי ואף לא אחד חם לעלבון
דלא התכוונו כלל לגנותו או לפגוע וכדברי הרב תורה לשמה דאין הוראה
ברורה בנדון ולפי אופי הזמן והמקום נקבע .ואפשר דהיום בימינו נשתנו
הדורות וחשים אנשים בעלבון ואין דעתם נוחה שיכנו אותם בשמות מעין
אלו ,ורואים אנו בעליל שהקרחים בימינו מנסים בכל מיני דרכים לכסות
ראשם כדוגמת פאה נכרית או כובע כדי להמעיט בושתם ומשתדלים להראות
אחד ככל האדם ,על כן נראה בנדון הרב תורה לשמה להחמיר בדורנו.

וזאת התורה העולה מן המדביר

כינוי הנאמר בבדיחותא

חד-פעמית אין בו משום מכנה שם לחבירו.
ד״ת אלו לעי״נ מר אבי אוהב תורה ולומדיה ,רודף שלום ,גבאי מסור ונאמן ,ר'
מאיר דרעי נ״ע שנלב״ע ט״ז מוחם־אב תשמ״ו .ולעי״נ מר חמי מרדכי פרץ נ״ע.
תנצב״ה.

אור

אב תשנ״ב

תורה

תתמט

סימן קנח
הרב יעקב דרזי
כולל כסא רחמים ,בני ברק.

שאלה .האם מותר ללמוד חכמות חיצוניות כהסטוריה רפואה וכיוצא
בבית הכסא ביום שבת קודש.

הנה ראיתי רבים וכן שלמים אשר יודעים את כל הדברים המתחדשים
בעולם ע״י קריאת דברים אלו בבית הכסא ונשאלתי אודות זה האם מותר
לעשות כן ביום השבת ,ואמרתי תחילה לדון בדבר האם מותר ביום חול
ואח״ב נבא לדון על יום שבת קודש בס״ד .והנה כל דברינו הם לענין לימוד
בספרים המותרים ולא ספרי מינים חיצונים ודברי חשק וכו־ שאסורים מכל
וכל ,כמו שמצינו בש״ע או״ח סי׳ ש״ז סעיף ט״ז ובגמ׳ (שבת לג ).שבעון
נבלות הפה צרות רבות באות וגזרות רעות מתחדשות ובחורי ישראל מתים
ויתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים שנאמר על כן על בחוריו לא ישמח
ה׳ ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה
(ישעיה ט ,טז) .והקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעולם הבא (סנהדרין
ד .).ועוד שהרהורי עבירה קשים מעבירה (יומא כט ).ופרש״י תאות נשים
קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה .ואומרת הגמ׳ (שבת סד).
תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפי
שזנו עיניהם מן הערוה ע״ש .ועוד בגמ־ (ע״ז כ ).ונשמרת מכל דבר רע שלא
יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה באשת איש ואפילו מכוערת ולא
בבגדי צבע של אשה אפילו אינם עליה ועיין ברכות (כ ).בענין מתון וכו׳
ע״ש ,ועיין בתוס׳ ע״ז (כ ).ד״ה שלא ,וכן פסק מרן בש״ע אבן העזר (סימן
כא) .והגם׳ (שם) ממשיכה :ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום
ויבא לידי טומאה בלילה מכאן אמר רבי פינחס בן יאיר תורה מביאה לידי
זהירות זהירות מביאה לידי זריזות וכו׳ (שם כ .):ולכן בדברים אלו אסור
ללמוד אפילו בחול ,ולפי זה נראה ששאר חכמות יהיה מותר ללמוד ,אך
קשה כיצד יהיה מותר ללמוד שאר חכמות והרי הגם׳ במנחות (צט ):אומרת
שאל בן דמה בן אחותו של ר־ ישמעאל את ר־ ישמעאל כגון אני שלמדתי כל
התורה כולה מהו ללמוד חכמה יונית ,קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר
התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה (יהושע א׳) צא ובדוק שעה שאינה
לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמה יונית ע״ש ,ולפי זה אסור ללמוד
כל היום שאר חכמות אלא תורה .ואפשר לסייע לזה מהגמ־ ברכות (כד):
אמר רב הונא תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שאי אפשר
לו לעמוד בלי הרהור תורה ע״ש ושכך צריך להיות שהרי כל היום עסוק
בתורה ושכך זוכים לכתרה של תורה ,עיין ברכות (סג ,).חגיגה (יבס ,ובש״ע

אל״ח

אורח
4

סי׳ קג׳ן

י

נאמן

(עיי( בס׳ החניך [מצוה חל׳יא] דיש לט ללמוד נקהמצוה
כיקרה הזאה לרחם טל כל ארם שהוא בפיר
׳ י

י׳ ד״ה טח) דשלמת פנים אף שהוא כש״ד לא חשיב
לחו בהדי שאין טומדין בפני פקו״ג טפט שאין מפורשת

ומקום משפחתו משפחת אמחיו ולא

בתורה ט״ם .ולסמשיכ חייט סך ,חלבנח פנים ושס״ד אמד

שאינה ארן מולדתו
נעבור סליו כדרך

במוצאני אומו

יחידי

ורחקו מפליו

עוזריו ,כמו שאנו רואים שהמורה מזהירנו לרחם פל כל מי
שצריך פוזר ,ט׳ש עוד שה׳ ומה״ט יש לט צווי מיוחדח שגם
יתום ואלמנה לא מטנק כיון שאק להם מחרים אחרים.
ובמנ׳יח כ׳ שלרמם טל כל אדם הרחוק מטירו וכו׳ הוא
מדרך המוסר אבל אינו בכלל המצוה .רק נר שנתגייר
חמת כנסי השכינה וכ׳ דזה פשוש• ולמנ״ד אף דקושטא
הוא כן .מ״מ שלא נעבור מליו הדרך וכו׳ שכ׳ החיטך הוי

טל כל

פנים

חיוב מן

המורה

מפני

לאו

דלפני

הוא בשוה:
לב) ש□ שהמלבין סט מבירו ברבים אין לו מלקלעוה״ב•
ראיתי בס׳ חויח [שלח מ״ו] דהביא בשם ס׳
יין לבטן דהא דנקטו המלבין פני מכירו דוקא מבירו משום
דשובאו איט בכלל זה משוס דיצרו השיאו וכשאר פוברי

מבירה ,והקשה התו״ת ממ*ש בסנהדרין [ק״ז] שאמר דוד
טל שונאיו שהלביט פניו שאין להם חלעוה״ב .ולדטתי אין

שום קושיא מזה דשאכי דיד ששונאיו הי' שלא טס״י דק
דכל האומר דור חטא איט אלא מוטה (שבח לו) והוי

טור וגו׳:
חבירם שאסור לשטא אוחו .וכוונת היין לבטן כשמבזה שונא
חוטא 16 .איט בכלל שאק לו
ךךט פר כמה• משו מז״ל למצות אהבת נרים שאט שמותר לשנאותו שהוא
* מתפללים בכל יום בשמ״ט וטל גירי הצדק .ואנשי חלטוח׳ב .אלא כשאר מבירה .אם לא הוכיחו מקודם ב׳
כנה״ג הקדימו .גרי הצדק ושליט משמט דאהבח גר יותר או ג״ס ולא חזר מ מט) משא״כ בדוד דלא הוכיחו אוחו
מאהבת ישראל דגבי ישראל כתיב כמוך ולא יותר ובגר לא
מקידם .ובפרט דלא חטא כלל שפיר אמר פליהם שאין להם
יש שיעור סז) ונם יומר מיחום ואלמנה שלא נכללו בברכת ^מלטוה״ב גם שאני מלך ישראל כדוד שאמר ריי (ט״ז הי)
טל הצדיקים כמו גרים .ולפי״ז יש להוכיח קצת רהא דגר מ״ד נאם דוד וכו׳ הוקם מל .שהקים מולה של חשובה.
הפר להיות ש־צ (לטיל בסי׳ כ״ג) הייט אפי׳ שיש ישראל .ואפי׳ טל סתם ת״ח אמרו (ברכיה י'מ) בודאי משה
3־.03ואפשר דראוי להקדימו [טיש מש״כ באות ל׳ג] .ודוקא בשוה תשובה כ״ש דוד שכל טשייתו הי׳ להורות תשובה .ואפי׳
במטלה כישראל דאל״כ מלוי במרוצה לקהל .וטי׳ מכילתא לומר לבטל חשובה זכור ממשיך אסור כ״ש לשטא אותו
(בא) חו׳ אמת יהי׳ לאזרח ולגר וגו׳ מהח־ל וכלא כבר
כתיב ומי׳ כאזרח הארץ אלא בא הכתוב והשוה את הגר
לאזרח לכל מצום שבחולה מכ*ל:
ש□ פהמלצין פני חבירו ברבים נו .,טי׳ כיס
לא)

דאסור ובמקום שבמ״ח עומדים אפי׳ צדיקים גמולים אינם
מומרים (ברמת ל״ד) א״כ קיו צ״ב של קיו גבי דוד
שאמרינן [בסנהדרין צ״ג] וד׳ טמו שהלכה כמותו פשימא
דאסורים היו להרהר אמריו וטור להכלימו .וטי׳ סוסה [ד׳]

[ס״ג דה׳ תשובה] ש?* והשאר דכ׳ רביט
צ׳ט היכא מייחו להו .וכוונתו טל הא דכ׳ מרמב״ם גם
שופכי דמים אין להם מ׳ לטוה״ב .ממש״כ בספרי [זטח
אבות סס״א בענף] להקשיח הלא משנה מפורשת [פ״ג דאבות]

מאי פרשת דרכים זה ת״ח דאסיק שמעחתא אליבא
דהלכחא וסרשיי דת״ח כזה אין חטא בא מל ידו ,טי׳
בענף יוסף טל עק יטקב [שבת רו]:

הוא
המלבין פני מנירו ברבים מ׳ והלבנת פנים
כשפ״ד וטי׳ תוספתא [פ׳א דפאה] ובירושלמי שם דמסורש
דטל שס״ד אין לו מלפה״ב טח) ושס״ד הוא מג׳ טבירוח
שא־ן טימדין בפני פקו־נ (פסחים כה) וטי׳ נחום־ (סוטה

0

שם ואם לא חזר בו ב׳ או ג*פ מכלימין אותו
ל
ברבים .ואם נ״ז אינו מועיל ולא מזר בו
ומצמרין אח המוכיחים ומבטלין אותם מתורה ותפלה נראה
מש־ס [ברכיה י׳] דמוחר להתפלל טליהם שימותו נ) כרבי
מאיר דבטי רחמי טל בריוני דמצטרי ליה שימותו (ונראה

הנחות םבהמ״ח
□ז) ברמב׳ין עז״ת (קדושים) ואהבת לרעך כמוך הפלגה ס לא יקכל
לב האדם שיאהוב אח מטרו כאהבתו אח נפשו ונר וק ואהבנו
.לו כמוך דגר (קדושים שם פשוק ייד) שיהיה פירושו להשוות אהבת
שניהם בדעתו ונר מיש ,וא*כ י״ל טון דכנר משיב על הצדיקים וגוי
ומל פליפח סופרים מקדים לגר לעלינו היינו דהפי׳ עצינו כאו״א
בפרסית שמתפלל .שזהו דרך ענוה שמחזיק עצמו עוד פחות מנר .ומה
.שלא טלל נם יתום ואלמנה י׳יל דאק זה מכבודו להשי״ח שאנו נפיררו
מל יתום ואלמנה .והרי אנו הולים מפלתנו בהם עגנו אבי יתומים
עמו ,עננו דין אלמנות עננו:
•טח) בהרבה ממפרשי הרמב״ם בהגהות חיזוהו על הכ*מ בזה .ולבאי'
הכ״ס ציין באמת המקור בעצמו בפ״ז מה׳ דיפות ה*נ ששה כ׳
הרסנים על שלש עבירות נפרעין ונו׳ ואיל נזלעוהיב נח ניע שס׳יד
ילשה־ר על כולם .וציין פ״ז הכ״מ ערכין פיו מ״ש .וטונתו לדברי
הרמביס נטהנדש לאטח ספיא דשם כ׳ הרמב״ס דברי התוספתא פ״א
•דפאה על גיד נפרעים וכו׳ כדבריו פה .וכל לפון הנמי בערכין ם־ו
דבנע׳ זו מבואר דברי התוספתא שב׳ ולשדר כעד כולם ולא מבואר
כיצד .ובנע׳ מבואר הילסומא מזה .ואינו חסר בדברי הכ־מ אלא תיבה
■א* תוספתא ובערכין סו כציל .אך מש״כ כה׳ ששובה והשאר פכי
רביס וכר משמע דלא מצא מקיר להרבה דברים שמשיב הרמביס שם
עיש בהגהות ציוני מהר־נ סמפרס מקור לכל הדברים רק דבר א•
■והוא המפר בביאת הנואל שלא מצא מקור לזה .והנה הלבנת פנים
מטאר ברמב־ס שם (תשובה פע הי־ד) דהוא יומר קצ משפיד .דדל
•שם ויש מבירות קלות מאלו ואעפ״כ אמרו חכמים שהרגיל כהן אין לו
מלפוה־נ וכו׳ והמלבין פני חבירו ברבים כ*ש .ומבואר מה שהוא יותר
? קל והוא רק מדרמ ודוקא הרגיל בזה .א*כ זה סחירה נפורה
לדברי התום־ המובא בדברי אאהיג שלינו״א .דמשמע מתום׳ כיון דאיני
סמרש בסורה לא נקס להו .בסנין .אבל הוא מסרב למסור עצמו
פ־ז .ולדברי הרמב־ס בודאי דאסיר למסור ןפשם נח ,אם לא שנאמר
■חזו ניס כוונת התום׳ דלא נקם אלא המפורשות היינו דלא נקנו לחייב

שצריך

למסור .אלא על הג־ד שמפורשים בתר .והלבנת פנים שאינו מפורש.
באמת אינו מהרב למסור כדברי הימנים שקראו קל נלד שנדד ממש:
מט) אף כי דברי אאה׳יג שליט״א ברורים ואמיחים מהם לעצמה.
אבל עיינתי בם׳ יין לכגון שאינו פטק כלום לזה .וכני שמחב
בעצמו מולתו בזהיל והמלבין פ־מ כנגד כס שאינם מאמינים שנברא
האדם בצלם וכר ולק אין האדם נחשב בעיניהם לכלום ואינו חושש
לבזיונו וכו׳ ולא יחוס על כבודו אלא יאמר הלא נמחק אני ומה עשיתי
לו .ומשיה מני פל מכירו ולא חל פחפא והמלבין פני אדם דאי חל
פל אדם הייתי אומר שפלבינו בכעסו שכעס עליו ויצרו השיאו
לעשותו כדרך כל עוברי פטרה והאי לאו יד רמה היא משיה חל
מטרו וכו׳ שהולך עמו במצה אחת ובאהבה .ושמנמן דמיירי שעושה
באפיקורסת לפי שאינו מודה שיש על האדם כבוד וכו׳ אלו הס דבריו
בקיצור .ודי לראות שלא כוון בזה כדברי אאה״ג שליסיא האמיתיס.
אך לקח לו דרך ושיטה שאינה מתאימה פלל להלכה נהחשלספוח ישירה.
ונפה ספשס הפשוס שהמלטן פיח בכעסו ניב אין לו מלפוהיג ואפ"
אם המלבין הוא מכת המאמין ואפי׳ הוא ידם גמור ועובר על הלבנת
פלס אין לו חלעוה־כ אס לא שב בחשובה כסטאר ברמב״ס .והתו־ס
הי׳ צריך להטיח מל סלו ביותר מקופיא ששואל פ־ /אחלי ט עיקל
הדברים ביין לבנון כאן שלא כתו׳ וכהלכה:
נ) יל״ב בזה דהא מצות תוכחה כבר נפנו לנו שיעול מד הכאה.
שהסומא יכה את המוטח (רמב־ס ס׳ו מדעית ה*ז) ואם לא
יוכיחנו יותר הלא לא יצער יומר את המוטח ולמה יתפלל שימות.
יתפלל שיחזור בתשובה כמטאר סוהר וירא (במדרש הנעלם עה״ם
המכסה אל מאברהם) אמר רני מצוה צו לאדם להתפלל על כרשפים
כדי שיחזרו למוטב נרש .והעובדא בר*מ עם הנריולם הרי ל״ה מפום
תוכחה .ט בריולם כבר יצאו מגדר חוכמה .ואך בשביל שהיו בשכטחו
של נ״מ והיו מצערים אופו מפל שנאתם לשיח .וכפו הצדוקי לרינ״ל
(שם ככרטח ד) דבריולס שהם פריצים כפרש״י לא פדיפי מיליהו
ושלהם

'אורח נאמן ־ ד :אוירבאך ,מנחם נתן בן שלמה<<שלחן ערוך ומפרשיו ;>> ( }1{)1עמוד מס 26וזודפס ע״י תכנת אוצר תחכמה

א

ז

סימן סג

נדברו

קמג

הבנק ,שאינו חייב לפרוע אבל החוב סוף סוף לא נפרע וחייב לשלם למי שמביא הצ׳ק .ועכשיו
שאינו יודע אצל מי הצ׳ק הדין ינוח שירשום אצלו שהצ׳ק לא נפרע ובזה יוצא יד״ח גם כלפי
דיני שמים.

סימן סג
כמה הם רבים לענין החטא של המ״לבין פני חבירו ,וגדרי המתכבד בקלון חבירו
ב״ה יום ה׳ בשבת לסדר גם ברוך יהיה ה״א תשל״ז לב״ע

בפקודת כ״ק ...הנני לשאול את מעכ״ת איזה שאלות בענינים הנוגעים למדות בין אדם
לחבירו:

א) בדין המלבין את פני חבירו ברבים שאמרו חז״ל שאין לו חלק לעולם הבא ,מה הכונה

"ברבים" האם דוקא בעשרה כמו שמצינו בדברים שבקדושה שהוי דוקא בעשרה ואז נקרא רבים

או שנאמר שדוקא בדבר שבקדושה שיש לנו לימוד מיוחד מונקדשתי בתוך בני ישראל וכו׳
דצריך עשרה ,אבל לגבי המלבין פני חבירו ברבים שהוא תלוי בגודל הבושה אזי אין צריך
עשרה אלא כל שיש שם עוד מישהוא חוץ מהמבייש והמתבייש הוי ברבים.

ויש עוד סברא לומר שצריך דוקא עשרה במלבין פני חבירו "ברבים" כיון שמצינו

באיסור חלול שם שמים בפרהסיה שהבונה לעשרה בני אדם וא״כ לא יהיה כבוד הבריות עדיף
מכבוד שמים ונאמר ש״ברבים" הכונה דוקא לעשרה.

ב) בדין המתכבד בקלון חבירו האם הוא דוקא כשאומר בפירוש את קלון חבירו ושהוא
יותר טוב ממנו או אפילו כשאינו מפרש קלון חבירו רק שאומר את מעלת עצמו וכונתו בזה

שהשני הוא לקוי בדבר זה אבל אינו אומר בפירוש .ואולי נאמר שדברים שבלב אינם דברים.
או שנאמר שכיון שמוכח מילתא מדבריו להתכבד בקלון חבירו הוא גם אסור .ואפילו שיש
למעכ״ת הרבה טרדות בקשתי שיענה לי בזמן שיתפנה מטרדותיו.

וע״ם עצת כ״ק ...לפרסם ענינים אלו בספריו ויהיה תועלת לרבים מכיון שהם דברים

שהעולם נכשלים בזה מאד והם דברים העומדים ברומו של עולם.

תשובה
א) נתקבל לנכון השאלה כמה הם רבים בשל המלבין פני חבירו ברבים האם דוקא בעשרה
או זה מספיק באחד דכל שיש עוד מישהוא חוץ מהמבייש והמתבייש מקרי רבים ,זה תוכן השאלה.

שאלה זו מובא בספר "בירור הלכה" מבני הרב י .א .שליט״א וז״ל ואיכא לעיוני בשיעור

רבים כמה הוא לענין זה ומצאתי בספר "הביכורים והראיון" דף י״ז ע״א שכתב דשלשה מקרי
רבים לענין המלבין פני חבירו ,ומבאר דשורש איסור מלבין בפני רבים הוא שהדבר מתגלה

ודוקא בפני שלושה וכמו שמצינו דכל מילתא דמיתאמרא בי תלתא לית בה משום לישנא בישא.
ופחות מתלתא שהדבר עדיין כמום לא מקרי מלבין ברבים .וכן מצאתי בקונטרס מתן שכרן של

קמד
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מצות לבעל פמ״ג חקירה ה׳ שכתב ת״ל המלבין פני חבירו ברבים וכו׳ ומסתברא דרבים כל

שיש ג׳ דהיינו הוא וב׳ ובייש לאחד מהשוק הוי ברבים כמו בטומאה ברה״ר ספק טהור היינו ג׳
ויש רבים י׳ מ״מ כאן בג׳ גמי וכדאמרן עכ״ל .ושמענו מדבריו דא״צ ג׳ חוץ מהמבייש אלא סגי
בב׳ ועם המתבייש הוי ג׳ ומקרי רבים עכ״ד בבירור הלכה או״ח סימן קנ״ו.

וכן פסק בס׳ "מצות הלבבות" ומביא עוד ראי ,מגמרא גיטין דף מ׳ דרבים נקראו שלושה
אבל הנ״ל לא מביאים הגמרא גיטין משום דאין ראי׳ דהמבייש מצטרף לשלושה ואע״ס שהפ״ת

מסתפק לענין בפרהסיא דיהרג ואל יעבור דאם הוא בכלל משום דכשיהרוג לא ישאר עשרה אבל
לענין מחלל שבת בפרהסיא פשיטא לי׳ שהמומר מצטרף.

וכתב שם עוד דמה דנסתפק הפ״ת לענין נשים אם מצטרפין משום שנאמר "בתוך בני

ישראל" לא "בנות ישראל" אבל לענין המלבין פשוט דגם נשים מצטרפין שג״כ היו מוזהרות
בלאו זה דהשווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה.
ב) לענין המתכבד בקלון חבירו אם הוא דוקא כשאמר בפירוש את קלון חבירו שהוא טוב

ממנו ואם זה דוקא בפניו או גם שלא בפניו בפרט זה האחרון יש דיון ב״זה השער" בסוף שער
הראשון של השערי תשובה לרבינו יונה ומוכח דזה דוקא בפניו דהנה מהר״מ בפ״ד מה׳ תשובה

מוכח דאפילו שלא בפניו אבל בשערי קדושה לרח״ו כתב דוקא בפניו והח״ח כתב דדוקא לענין
שאין לו חלק לעוה״ב כתב השע״ק דדוקא בפניו אבל שלא בפניו לא אבל הוא מודה דשלא בפניו
נמי אסור עדיין צ״ע דהרמב״ם בפ״ו מה׳ דעות ה״ג כתב סתם המתכבד בקלון חבירו אין לו

חלק לעוה״ב ולא חילק בזה .וממה שאמור שם בזה השער בדעת ר״י דמתכבד הוי בכלל המלבין

עייש״ה מוכח דדוקא בפה.
ובעיקר הנידון מביא בספר "מצות הלבבות" בשם נפש החיים בשער ג׳ דאפילו בלב

אסור ולא כתב מקור לזה וכתב שם דאולי זה ע״פ מש״כ הח״א בכלל ס״ז ס״ג דבזיון בכיבוד
או״א אפי׳ במחשבה ,אבל לפ״ז הוא דוקא בת״ח מופלג או רבו מובהק שדין כבוד ומורא נלמד
מאו׳יא.
ובכל אופן הלוא יש בזה ממדת הגאוה שהרי ממדת ענוה פסק הרמב״ן באגרתו המפורסמת

וכן רבינו חובת הלבבות בשער הענוה שצריכים להחזיק כל אדם יותר גדול ממנו.

ונלמד ממה שנתבאר דמה שאמרו אין לו חלק לעוה״ב הוא דוקא בפה ,אבל איסור יש בכל
ענין ,ולענין איסור אין הבדל בין בפניו ללא בפניו.

ב׳׳מ נח ע״ב
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תלמוד תורה סד״א ריפה אומר לו פה שאכל וכו׳ קמ״ל ,ואם כן שפיר הוי זו אף זו דגם

זה אסור להזכיר דוק.
תנו רבנן לא תונו וכו׳ .בריתא היא בתורת כהנים על הפסוק .ומיהו קשה דבפסוק וכי
תמכור ממכר מייתי התם בריתא כי האי גוונא בהונאת ממון הכתוב מדבר אתה אומר
בהונאת ממון או אינו אלא בהונאת דברים כשהוא אומר ולא תונו איש את עמיתו הרי
אונאת דברים אמור וכו׳ .והשתא הכא מוכח מכה ההוא קרא דבהונאת דברים הכתוב
מדבר משמע דפשיטא לן דהתם בהונאת ממון הכתוב מדבר .והתם מוכח דבהונאת ממון

הכתוב מדבר מכח האי קרא משמע דפשיטא לן דבהונאת דברים הכתוב מדבר .וי״ל דכן

דרך תורת כהנים והכוונה לומר אם לאו מכח קרא יתירה לא הוה מוקמינן שום קרא לא
בהונאת דברים ולא בהונאת ממון דאיכא למימר הכי והכי .מצד אחד הונאת ממון עדיף

דאיכא גזלת ממון ומצד מה הונאת דברים עדיף דגדול הונאת דברים מהונאת ממון
כדלקמן ,אם כן אם לאו מכח קרא יתירה לא הוה מוקמינן בהונאת ממון ולא בהונאת

0

דברים ואי הוה כתיב חד קרא לא הוה ידעינן במאי נוקי ליה דוק .ומיהו קשה דקרא דכי
תמכרו ממכר משמע דמיירי בהונאת ממון .וי״ל דבמקח וממכר איכא הונאת דברים טפי

כגון לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכן אם היו חמרים מבקשים
תבואה וכו׳ כדלקמן דוק.

הלא יראתך כסלתך .כתבו התוספו׳ ותום דרכיך היא תקותך ודוחק .וי״ל דהכל קאי

איראתך יראתך היה כסלתך והיה תקותך ותום דרכיך כי על ידי יראת שמים האדם תם
דרך דוק .ומה שכתבו יש לפרש כמו כן לשון ביטחון ולא לשון כסילות וכו׳ ,קשה דהוי

שפת יתר דודאי אם הוא לשון ביטחון אינו לשון כסילות .ונראה משום דכתבו יש לפרש
כמו כן לשון ביטחון משמע כי הכא בשמעתין .וליתא דע״כ אין פירושו כי הכא

דמוכיחו שאינו ירא שמים והתם אדרבה השטן מדבר לשון הרע על בוראו ואומר
לאברהם כי בדין היה כי יראתו תהיה כסלתו כי ירא אלהים הוא ,לכן כתבו כי מה
שנרויח הוא שלא יהיה לשון כסילות אך אין פירושו לשון ביטחון כי הכא בשמעתין
דוק.
אס היו חמרים מבקשים תבואה וכו׳ .י״ל משום הונאה דחמרים שמאנה אותם
בדברים ללכת אצל אותו פלוני לריק ,ועוד שמתביישים בראותם כי זה האדם נכבד ולא

מכר תבואה מימיו .וכן יש לפרש משום הונאת אותו פלוני שמתבייש בראותו באים

אצלו למכור תבואה ,וכן פירש בבית יוסף בטור ח״מ סימן רכ״ח עיין שם.
שהרי הדבר מסור ללבו וכו׳ .פירש״י ז״ל האי שהרי ליתן טעם וכו׳ ודוחק ,ולפי

הפשט נראה דבא ליתן טעם מה טעם אסור להונות כן שהרי וכו׳ ,והא ליתא דעיקר

הטעם הוא משום הונאת דברים דכתיב ולא תונו איש את עמיתו ,ולכן נדחק רש״י ז״ל
לפרש כן ודוחק כדפי׳ .ולי נראה משום דהכריח מכח קרא יתירה הרי הונאת ממון אמור

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

ומפרש שהרי הדבר מסור ללב וכו׳ וכיון דבהאי קרא כתיב ויראת מאלהיך משמע

דבהונאת דברים מדבר.
דאזיל סומקא ואחי חיוורא .כתבו התוספו׳ דמאדים בתחילה וכו׳ ,נראה דקשיא להו
אמרי בינה  -בבא מציעא גארמיזאן ,שמואל עמוד מס 153הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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אמרי בינה

דרב נחמן מאי קמ״ל היינו הך דתני ההוא תנא המלבין פני חבירו ברבים דהיינו דאתי
חיוורא והיינו המלבין פני חבירו ,ותירצו דשפיר קאמר דמכריח הענין דכן הוא דשוסך

דמיו ממש בתוכו דחזינן (דאזיל) דאזיל סומקא וכו׳ לפי שהדמים מתאספים לברוח.
הכל ס״ד וכו /פי' רש״י ז״ל וכי הכל יורדים ,וקשה מה בא ללמדנו וזהו פשוטו.

וי״ל דלא נטעה לפרש דהשתא קס״ד דהכי קאמר הכל יורדים לגהינם הכל ס״ד דפירושו

חוץ מג׳ שאין יורדים•,והא ליתא ראם כן מאי פריך וכי הכל יורדים והלא כבר אמר חוץ
מג׳ ,ועוד דהוי דוחק דלא שביק לאסוק מלתיה חוץ מג׳ שיורדים ואין עולים ,לכן פירש

דודאי אסיק מלתיה וידעינן דאמר הכל יורדים ועולים חוץ מג״שאין עולים ,וקשיא לן
הכל ס״ד וכי הכל יורדים אע״ג דאמרת דעולים מ״מ וכי הכל יורדים והלא יש צדיקים
מזומנים לחיי העוה״ב בלא דין ועונש גהינם ,ומשני כל היורדים עולים וכו׳ ואינו מחדש

עניץ עולים דזה ידוע לן ,ואין הקושיא מעיקרא הכל ס״ד לומר הכל יורדים בגהינם ואין
עולים ומשני הכל יורדים ועולים ,דאם כן הוה ליה לשנויי הכי קאמר הכל יורדים
ועולים .אלא ודאי מעיקרא נמי ידעינן דעולים אלא קשיא לן וכי הכל יורדים דהלא יש

צדיקים שאין רואים פני גהינס דוק.
ומה שכתבו התוספו׳ אי נמי מלבין נמי וכו׳ ,הכי נמי אמרינן בדור המבול לא ידון
רוחי לא דין ולא רוח ,14וכן באלישע 15אחר לא מידן נדייניה ולא בעלמא דאתי ניתייה

דוק .ומה שכתבו וניחא השתא וכו׳ קשה אמאי לא הכריחו מעיקרא אין לפרש דאין

עולים כלל מכח הך קושיא ,ונראה דלא מסקי הך תירוצא וזהו שכתבו ומיהו תימה וכו׳
כלומר וע״כ לתרץ הך קושיא צריך לומר דלא רצה למנות אותם ששנויים בברייתא
והשתא לא צריך לתירוצא דלעיל ,וניחא השתא וכו׳ דהשתא י״ל דלא רצה למנות וכו׳
ובזה לא מסיק וניחא השתא ,ואם כן אין להוכיח מכאן דעולים אחר כך דאפילו תימא

אין עולים לעולם י״ל דלא רצה למנות וכו׳ ,תדע דבפ״ב דעירובין דף י״ט ע״א מפרשי
התוספו׳ סוגיין דהכא כפי הפשט דאין עולים לעולם ותירצו דלא רצה למנות השנויים
בבריתא עיין שם .וראיתי התם ובפרק בתרא דחגיגה 16בתוספו׳ ,דבר תמוה דכתבו

דפושעי ישראל אין עולים לעולם ,וליתא דאחר י״ב חודש עולים כדאיתא בפ״ק דראש
השנה 17וכמו שכתבו כאן וצ״ע .וקצת קשה דההיא דנעשיס אפר וכו׳ בפושעי ישראל

דוקא איתמר ואם כן לישני דהני אינם כן ומשום הכי לא חשיב להו .וי״ל דבכל הרשעים

כתיב ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם וכו׳ דוק .ומה שכתבו ומכנה
איצטריך לאשמועי׳ אע״ג דדש ביה בשמיה ,קשה וכי לא ידעינן דמכנה איצטריך ומה
צורך להאריך בזה .וי״ל משום דתירצו דחשיב מלבין אגב מכנה קשיא להו וכי לא הוה
מצי למיתני מכנה בלא מלבין ותירצו דכל עיקר חידוש מכנה הוא אע״ג דדש בשמיה

והך רבותא לא שמעינן אלא על ידי דקחשיב מלבין וקשיא לן היינו מלבין ומכח קושיא
זו שמעינן אע״ג דדש בשמיה ,אבל מכח הא דקתני במתני׳ דאבות מלבין לא הוה
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0

ב״מ נט ע״א

[קנג

שמעינן הך רבותא אע״ג דדש בשמיה ,נמצא דשפיר תירצו דחשיב מלבין אגב מכנה
כרסי׳ דוק .ומה שכתבו וכולהו וכו /נראה דקשיא להו אמאי לא תירצו לתרץ כל הני

קושיין דלעיל אמאי לא חשיב מינין ומשומדים וקרקפתא דלא מנח תפלין והבא על
הגויה וכו׳ דהנך דחשיב הכא היינו אעפ״י שעשו תשובה ,ותירצו דלא ניחא להו לתרץ
הכי דכולהו וכו׳ דוק.

[דף״1״ט ע״א]
נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש וכו׳ .כתבו התוספו׳ נקט הכי וכו׳ ,פירוש נקט

הכי נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ולא קאמר על אשת איש משום דבת שבע
ספק אשת איש הויא וכו׳ כדמפרשי ואזלי ,ולבסוף כתבו ולכל הפי׳ קשה וכו׳ כלומר נהי

דבת שבע ספק אשת איש הויא מ״מ אפילו אשת איש ודאי נוח לו לאדם שיבא על אשת
איש גמורה ולא ילבין ,מדקאמר שזה מיתתו בחנק וכו׳ משמע אשת איש גמורה דספק

אשת איש אין מיתתו בחנק .ועוד דאויבי דוד היו אומרים הבא על אשת איש מיתתו
במה ועלה קאמר מיתתו בחנק וכו׳ ,והניחו קושיא זו בצ״ע כי קושיא עצומה היא ועל

פי שיטתם הקשו לעיל מהא דאמר התם חוץ מג׳ שיורדים ואין עולים הבא על אשת
איש וכו׳ דאפילו אשת איש גמורה יש לו חלק לעוה״ב .ומיהו בפ״ב דעירובק פי׳

התוספו׳ בפשטא דאין עולים לעולם .ולכן יש ליישב שמעתין על פי שיטתם דעירובין

ועל פי שיטת רש״י ז״ל דשמעתין ,כי בודאי ענין בת שבע היה ספק אשת איש ואויבי
דוד היו אומרים לו הבא על אשת איש דרך קינטור לומר שהיתה אשת איש ודוד היה
משיב לפי האמת שלא היתה אשת איש גמורה ויש לו חלק לעוה״ב ,ואע״ג דקאמר
מיתתו בחנק לאו דוקא אלא כלומר עון אשת איש דעלמא ודוחק.

ומה שכתבו והא חזר אוריה מן המלחמה ,כלומר וכבר נתבטל הגט והויא לה אשת

איש ,ודאי קשה דהך קושיא איתא בשמעתין סתם אליבא דכ״ע היכי קרי לה ספק אשת
איש משום הגט הא חזר ,ומה צורך להו לאקשויי על ההיא דכל האומר דוד חטא .וי״ל

דאה״ג אלא משום דאידך קושיא ועוד קשה דתניא וכו׳ ליתא בשמעתין אלא דוקא התם
דקאמר הכי כל האומר דוד חטא טועה דבשמעתין ניחא דקרי לה ספק אשת איש כדרבי

יוסי משום הכי הקשו אההיא דשבת דוק .ומה שכתבו ועוד קשה דתניא וכו׳ ,משמעתין
הוו מצו לאקשויי דקרי לה ספק אשת איש אלא משום דעיקר מלתא דשמעתין היא

מדרבי יוסי כמו שפי׳ רש״י ז״ל משום הכי הביאו הבריתא דוק .ומה שכתבו לכך קרי
לה ספק אשת איש ,כפי הפשט משמע דכיון דלא היה נודע שגירש ודאי דאפשר לא
גירש שהיה טרוד אלא דאם כן קשה הרי חטא שבא על ספק אשת איש .וי״ל דדוד ידע
כי גירש ודאי ולכן לא חטא וקרי לה ספק אשת איש שסבורים העולם שהיא אשת איש,
וכן פי׳ התוספות בהדיא במסכת שבת 18עיין שם.
ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים וכו׳ .כתבו התוספו׳ לא מבעיא בשעה

שהם בטלים וכו׳ ,פירוש דאין פירושו לא מבעיא כשעוסקים בענין אחר כגון גיטין

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

אמרי בינה

פירושו לא מבעיא כשהם בטלים וכו׳ דוק .ומיהו מה שכתבו וגם אין עניינם לאשת איש

נראה דהכי פירושו לא מבעיא כשעוסקים בענק אשת איש דיש לומר דהלכה למעשה
קמבעיא אי נמי אגב אורחייהו נזכרו מענין בת שבע אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים

ואהלות דאינו ענין לאשת איש וכו׳ .ומה שכתבו ויש ספרים וכו ,,לפי הספרים הכי
פירושו אפילו בשעה שעוסקים בענק ד׳ מיתות בית דין ויודעים דין הבא על אשת איש
שהוא בחנק אומרי׳ לי הבא על אשת איש וכו׳ לביישני דוק .ואני שמעתי בדרך דרש

אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות ויודעים כי הנגעים באים על עון לשון הרע והיה

להם ליירא מעון לשון הרע פן יחזקו מוסריהם בנגעים כי אק לך לשון הרע גדול מזה
דוק.
דכתיב היא מוצאת .כתבו התוספו׳ היא מוצת בלא אלף וכו׳ ,פירוש דקשיא להו היכי

יליף הכי דילמא תמר אי לא הוה מודה יהודה הוה אמרה תמר ממך היא ,ותירצו היא
מוצת כתיב וכו׳ ובזה ניחא לישנא דגמ׳ דקאמר דכתיב היא מוצת ולא הוה צריך לומר

אלא מנא לן מתמר סתם ,אלא ודאי להכי מייתי דכתיב היא מוצת כמו שפי׳ התוספות
דוק.

דרש״י ז״ל פי׳

אל דמעתי אל תחרש .כתבו התוספו׳ בטוח אני בך וכו׳ ,פירוש משום
דמשמע נמי לשון עתיד וכו׳ ,והתוספו׳ רצו לפרש דע״כ משמע לשון עתיד לומר בטוח

אני בך מדשני קרא בלישניה ולא כתיב דמעתי שמע כמו שמעה תפלתי ה׳ וגו׳ דוק.
[ע״ב]
אמר רב חסדא כל השערים ננעלק .פי׳ רש״י ז״ל כל השערים של תפלה ,כלומר דהא
איכא שערי דמעה דלא ננעלו .19ווזירץ דכל השערים היינו דתפלה דוק.

תנן התם חתכו חוליות וכו׳ .פי׳ בערוך רבי אלעזר מטהר כיון שהחול בין חוליא

לחוליא אינן מדובקות ורואין אותם כאילו הן פזורות ואין לו דין תנור וחכמים מטמאין
דסברי רשתא מיהת תנור הוא עיין בו.
וזה הוא תנודו של עכנאי .כתבו התוספו׳ יש דגריס חכנאי וכו׳ ,עיין ברש״ל ז״ל

ובתוספות יום טוב במסכת כלים ושם הארכתי.

אין משגיחק בבת קול .כתבו התוספו׳ משמע דבשום מקום אק משגיחין ,וקשה דהם
תירצו איפכא דדוקא הכא אין משגיחין .וי״ל דרבי יהושע ודאי סבר דבשום מקום אין

משגיחק ,ומה שתירצו התוספו׳ הוא לדידן דלא תיקשי הלכתא אהלכתא ,דהכא קי״ל

כרבי יהושע דאין משגיחין בבת קול והתם קיי״ל כב״ה לפי שיצתה בת קול ,ותירצו
דאנן הבא דוקא קי״ל כרבי יהושע והתם קי״ל כב״ה דוק .ועיין בברכות דף נ״ב ע״א
ובפסחים דף קי״ד ע״א.

אף הוא קרע בגדיו וכו׳ .כתבו התוספו׳ אין להוכיח מכאן וכו׳ ,ונמקי יוסף ז״ל כתב
בשמעתק דאק זה נידוי אלא חרס והאריך עיין בו.

כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלו וכו׳ .כתבו התוספו׳ פי׳ בקו׳ וכו׳

ובחנם דחק וכו׳ ,וקשה אמאי לא הקשו דאם כן היינו שערי הונאה היינו שערי דמעה
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כתוברת סז ע״ב

[קע

איפכא כתיב אכלם ולא אכלו ,ותירץ דכוונת בעתו רוצה לומר לסי לימודו ואם כץ כיון

דאשמועינן קרא דהקב״ה נותן לכל אחד אכלו לפי לימודו הוא הדין פרנסתו דוק.
לשום מתנה הא לא שקיל .וא״ת וכי נעלם ממנו דלפתוח לו לשום מתנה קאמר והא
בהדיא קתני וחוזרין ונותנים לו לשום הלואה ,ועוד דאי סליק אדעתין דשקיל לשום

מתנה אמאי צריך ליתן לו לשום הלואה ונותיב ליה לשום מתנה .וי״ל דודאי קם"ד

דשקיל לשום מתנה כיון דלאו בתורת צדקה הוא ורבים ונכבדים שקלי מתנה ,והכי
קאמר נותנין לו לשום הלואה פעם ראשונה מכאן ואי לך חודרים ונותנים לו לשום מתנה

ורבנן סברי איפכא ,ואיכא בנייהו אם העשיר שנפלה לו ירושה אם חייב לשלם דלר״מ

חייב ולחכמים פטור ופרכינן לשום מתנה הא לא שקיל בין לר״מ בין לרבנן פריך דאי
שקיל אמאי יהבינן ליה לשום הלואה דליחייב הרי עני הוא ואיהו הוא דאינו רוצה
ליהנות ואי שקיל לשום מתנה ניתב ליה ,ועיין בלחם אבירים דוק.

אמר רבא לפתוח לו לשום מתנה .וצריך עיון במאי פליגי ר״מ ורבנן ,ושמא י״ל
בסברא בעלמא במאי_נפתח במתנה או בהלואה ר״מ סבר נפתח בהלואה כי היכי

דלישקיל והדר יהבינן ליה לשום מתנה כדי שלא יצטער על ההלואה וידע דמחלו לו
בתורת מתנה דאם נפתח ליה לשום מתנה תו לא שקיל אפילו נימא ליה לשום הלואה.

ורבנן סברי איפכא נפתח ליה לשום מתנה וכי יהבינן ליה לשום הלואה שקיל דסבור
ודאי הלואה היא דהא יהבו לי לשום מתנה ולא שקילי .דאי נפתח ליה בהלואה כי הדר

יהבינן ליה לשום מתנה לא שקיל וסבור שמערימין בו דוק.
וחכמים אומרים יש לו וכו׳ .כתבו התוספו׳ וא״ת והא לית ליה לר״ש וכו׳ ,משום הך

קושיא הוצרכו התוספו׳ להציע הני חכמים הם ר״ש כדי לאקשויי הך קושיא מר״ש
גופיה דאילו אידך קושיא מההיא דדרשינן באלו מציאות קיימא לחכמים סתם יהיו מי

שיהיו אטו לית להו כל הנהו דרשות דוק.

וא״ת ואמאי לא משני הכא נמי העבט תעביטנו אפילו מאה פעמים כי הנהו דאלו

מציאות דמודה ר״ש ואמאי דחיק נפשיה לומר דיברה תורה כלשון בני אדם ,ועוד קשה
דההיא דפ"ק דר״ה 6נמי לא מסתבר דקרא איירי במעשר דגן דכתיב היוצא השדה ואיהו

מוקי ליה אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה וצ״ע_______________ __________ .
ההוא יומא נגה ליה וכו׳ .איני יודע למאי הלכתא מייתי תלמודא הך מלתא דנגה ליה

בשלמא מאי דמייתי אתיא דביתהו בהדיה שייך לעניינא משום דבעי למימר שקול כרעיך
אותיב אכרעאי אבל הא דנגה לא שייך .וי״ל דשייך שפיר דמשום דנגה בבית המדרש

הוצרך למסור עצמו בכבשן האש ,וביאור הענין שהוא היה רגיל ליתנם לו בבוקר טרם
יצא העם מביתו ואם היה מעשה זה בשאר ימים לא היה צריך למסור עצמו כי לא היה
מלבין פניו ברבים .אבל השתא דנגה והיו הבריות שם היה מלבין פניו ,ונראה לי כי
מעולם לא אתיא דביתהו אלא ההיא יומא משום הנס דהוה צריך ליעשות לו על ידה
דוק.
אמרה ליה אנא שכיחנא בגויה דביתא וכו׳ .וא״ת סוף סוף הרי היא גדולה ממנו כמו
שפי׳ רש״י ז״ל לפיכך זכותי גדול והיינו דהוה חלש דעתיה מעיקרא דזכותה גדול וכמה
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נחמתות .ח״ל לפי שיטת רש״י ז״ל  .. ..דודאי על דא הוה תליש דעתיה שזכותה גדול
מזכותו והיא אמרה לו או זכותיך גדול מזכותי מיהו בהך מילתא זכותי גדול עם העני

והקב״ה מדה כנגד מדה ואנא קריבא הנייתי ואינו מצטער העני ללכת ברגליו לקנות

סעודה אבל אתה נותן מעות והעני טורח ברגליו לקנות סעודה וגם על זה אין לך
להצטער כי אנא שכיחנא בגויה דברתא...

ומאי כולי האי דאמר מר זוטרא וכו /וא״ת אין הנדון דומה לראיה דהתם ודאי לא
היה לה להלבין פניו בפרסיא לומר ממך אני הרה מיהו כבר הלבינה פניו בסתר כי

שלחה לו הסימנין בודאי נלבנו פניו מעצמו ,והכא נמי לא היו מלבינין פניו חלילה אלא

מעצמו היה נכלם ולא היו חייבין למסור עצמם תוך כבשן האש ואפילו בתורת חסידות
לא היו רשאין שהיו מתחייבים בנפשותם דכתיב 7ונשמרתם מאד לנפשותיכם וצ״ע.
היכי עביד הכי והאמר רבי אלעאי וכו /וא״ת וכי נעלם מעיני המקשה תירוצא והא

בהדיא מפרש התם טעמא שמא יצטרך לבריות כדאיתא לעיל בפרק נערה דף ן׳ ע״א.
ח״ל דהיה סבור דעיקר התקנה היה משום הך טעמא מיהו כי תיקנו בכל תיקנו ולא פליג

רבנן ,והמתחץ משני דלא תיקנו אלא מחיים דשייך הך טעמא שמא יצטרך לבריות דוק.

ועוד י״ל דהמקשה שמע מלתיה דרבי אלעאי סתם ולא הוה ידע בריתא דמפרש
טעמא שמא יצטרך לבריות והמתרץ הוה ידע בריתא ותירץ לו כן ,וכן משמע לעיל
בפרק נערה דמייתי מילתיה דרבי אלעאי סתם והדר מייתי טעמא בבריתא דוק.
ומיהו קשה דהיכי קאמר אבל לאחר מיתה וכו׳ דהכא מחיים נמי הוה ולא לאחר

מיתה כדקאמר קם בזבזיה לפלגא דממוניה .ח״ל דלא עבד הכי אלא כשהיה קרוב למות

דחשוב כמת.
רבי אבא וכו ,ומצלי עיניה מדמאי .פי׳ רש״י ז׳.׳ל מטה עיניו כלפי אחוריו וכו׳ לפי
פי׳ הוה ליה למימר משום רמאי .ונראה לי כשהיה רואה שוס רמאי שהיה בא ליטלם

היה מטה עיניו מצד אחר ועושה עצמו כמי״שלא ראהו כדי שלא להלבין פניו.

[דף ס״ח ע״א]
אמר היינו דאמר רבי אלעזר וכו /פי׳ רש״י ז״ל היינו חוטאין שאנו מעלימין עין וכו/

משמע דפי׳ שהרמאין גורמין לנו להעלים עין ותימה דאם כן מאי קאמר שאילמלא הם

היינו חוטאים אדרבה הס גורמין לנו לחטוא ולהעלים עין ואילמלא הם לא היינו
מעלימין ,והיכי קאמר באו ונחזיק טובה לרמאין אדרבה באו ונצווח על הרמאין מיבעי
ליה .ח״ל דגורמין לנו לאו קושטא דמלתא קאמר אלא פתחון פה ליום הדין שהאמת
הוא שאנו מעלימין עין מן העניים ואילמלא הם היינו חוטאין ונענשין ,והשתא יש מקום
להליץ בעדינו כי הרמאין גורמין דוק.

אי נמי אינו נחשב עלינו חטא אלא אחר שיקרא העני אל ה׳ ויצעק דהכי כתיב וקרא
עליך אל ה׳ והיה בך חטא והשתא שהעני יודע שיש רמאין לא יקרא עלינו אל ה׳

שרואה כי יש רמאין ולא נחשב עלינו חטא הרי שמצילין אותנו מן החטא.
רב פפא אמר כאן קודם שבא לידי גיבח וכו /פי׳ רש״י ז״ל הא דתנן וכו׳ ,ותמיה לי

.7

דברים ד ,שו.

אמרי בינה ־ כתובות גארמיזאן ,שמואל עמוד מס 179הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
1

אמת ואמונה

יט

כמו הקברניט של הספינה שהולד ורץ על הסולמות כדי לידע להנהיג הספינה,
כן היא תפלתו ,וחשב אז מדריגת תלמידיו היושבים לפניו בתפלתם .וידוע
כי לרבינו זצ״ל לא היתד .שום יגיעדעבתפלתו רק הי׳ מתפלל כדרך האדם
משיקגו חבירו בלי יגיעה ובלי הרמת קול וגם לא בחשאי .רק בדבור
מפורש כמו שמשיחין בני אדם חוץ בשמ״ע ,ובימות החול לא האריך בתפילה
יותר מחצי שעה ,ורק בשבת ויו״ט יותר ,ואחר התפלה נהפך לאיש אחר,
וכאילו בא מעולם אחר ,עד שלא הכיר בטוב אנ״ש ומשמשיו ,עד שהניח
דעתו מתפלתו וכמו שאיתא בברכות חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת
וכו׳ ואחר תפלתם.

חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי ,הפירוש שתהיה להמעשים
של האדם רק נגיעה למעשי אבות ולא שיהיו כמו מעשי אבות העולם,
כי למדריגה זו לא יגיע לעולם.

ר׳ יוסילע מטאמאשאוו אמר על ענין אחד של הלבנת פנים אני עושה
השובה ומתחרט על זה ,אמרו לו האם תשובה כזו ברגע אחת הוי תשובה
והשיב הר״י שכן הדבר ,כי הדין הוא שהמקדש אשה על מנת שאני צדיק
גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו .הרי שדי בהרהור וכאשר שמע זאת
רבינו זצ״ל אמר כי הוא היה משיב לו דשם מיירי במקדש את האשה וחתן
מוחלין לו עונותיו ולכן די בהרהור תשובה ,אבל אדם אחר צריך לעשות
תשובה כהלכה.

כלי חרם אינו מטמא מגבו ,כי כלי חרס אינו שוד ,מאומה רק מפני
שיש לו תוך ולכן עיקר החשיבות הוא התוך ומטמא רק מתוכו.
יאוש הוי אם אומר וי לחסרון כיס ,והלא אם זוכר חסרון הכיס אינו
מיאש ,אך הפירוש שצריד להוציא מעות אחר מכיסו על חפץ זה ,אבל ממה
שאבד כבר התיאש.

חסיד חב״ד בא לפני רבינו זצ״ל ,ושאלו הרבי זצ״ל
בק״ש ושמ״ע ואמר לו ,אז רבינו זצ״ל צעק בקול גדול
איז דער פופיק"( .וכמו שהשיב חסיד מקאצק לחסיד מרבי
אומר תורה אין הימעל אריק והרבי שלנו "זאגט תורה אין

איזה כוונה מכוון
בזה״ל "און וואו
אחר ,הרבי שלכם
פיפיי ,אריק").

ויפן וירד משה מן ההר" ,ער האט זיד געמאפט אייו פנים" (העמיד פנים)

אמרו ז״ל כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב״ה שם אתה מוצא
עגותנותו .ושאל רבינו זצ״ל והכתיב ה׳ מלד גאות ,ואיד נמצאת כאן ענוה.
אד בכתוב גאות לבש היינו שהגיאות היא רק לבוש אבל הפנימיות היא עניוות.
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ערכין פ׳נ

סיר נקראים לפי מצגת נליסם סיס מסתיר יופי נעימות שיר גגעיס כאין עליסם ,ומשמע אף בזמן פניס״ע קייס ופציט
מסיו סטים אומרים גסס ט״ס:
שבגדי מונס ממרין פליסם ,דסייט דכ״ז שבגדי כסונס
על כס״ג מכפר על כל ישראל טל שמונה עכירות אלו
להצילם מן סיפורים ,א״נ למס נאים מטים מליו ,ומשני
דנכל סנהו עכירוח יש נסם שני אופנים ,אם נתקיימו
דף יד ט״נ חוס׳ ד״ס יאמרו נח טלטם ופו׳ ובמשנה חני מעשיי או שלא נתקיימו ,ובנדי כסונה מכפרין על שלא
גמלם שבכסוצס פכ״ל .ואפשר משים דב״ד של נתקיימו מעשיו" ,גלוי עריות" בכפסו קניהן כמ״ש סחוס׳
כמיס היו גונין לנחולס ד׳ מ^ת זוז ,וכמסשס כחיב או שעשס ממשה חידודים ולא טימא עדיין את אשת רעהו,
כמסר הכחולות (שמוח כ״ג) ,וסיס אפשר לומר שיחנו לנח ,שפיטת דמים" ששפך דמו של אדם שהלבין אח פניו
כסן כפלים מנח ישראל .מ״ב אמרו נמשצס סגדולס שככסוצס דאח״ב חזר דמו למקומו, ,גסות הרוח" שנתגאה על סבלו
ונו /דכטסר סבתולוח היינו המפורש באונס (דנרים כ״ג) ,ולא טשס מטשס בגאותו, ,סרסור סלב״ שהרהר ולא טפס,
ונגס׳ אמרו דאפי׳ כנח ישראל גופא יחמהו ויאמרו נח ,סדיני!" שלא נטפס דין ברשעים להלקותם מכת מרדות
מלכים ממשים ,נח סייומות ממשים ,וכמוציא שם רט נקמו כדבעי ,דאין זה מעשם" .עט״ם" ,שנאמר בהם למען תפוס
סגדולס פנכהונס ,טוגו כוס לומר אף דכחיב (דברים כ״נ) אח ישראל בלבם דאיירי שהרהר לעבוד ולא ענד, ,לשק הרע'
כי ננלס טפס כישראל ,אמד ישראלים ואחד כמיס פלא גתקוטטו על ידו, ,עזות פנים׳ שהעיז לגדול ממט ולא
נמשמט
משה לו שוס רעם ,על טלם בנדי בהונם ממרין ,אבל
דף טו ט״נ גט' לשון תליתאי קטיל חליחאי .מיין רס״י אם אס;ו ונתקיימו מעשיו, ,גלוי עדיות' שגילה עריות מנס
וחוס' ,ולי נראם ט״ס מ״ש סרמנ״ם ז׳ל בפ״ז בשוגג ולא אחרו ביה, ,שפיכות דמים" ששפך דמים בלא
מס׳ דמות דסהולך רכיל סוא שטוען דנרים וסולך מזס לזס עדים והחראס או בשוגג ולא אחרו ביה , ,גשוח הרום"
סרט קשס כדכתיב וכחזקתו ננס לבו עד להשחית וכמעשה פסים• ,לפון
וט׳ אע״ס שסוא אמח וני׳ ע״ש  .ונעל
סימני מ״ש נכ'מ שעישס נוס ארגעה חלוקות ,ווסרמנ״ם)ז״ל הרע' שנחקומטי על ירו ,וכן נזל וצרות מין ושבועת שוא
פליג סתם וס״ל דנעל לס'ר אינו קשס נמו סהולך רכיל ,ע״נ דאהט מעשיו ,על אלו נגעים באין ,והא דנקט סש״ס
מראו כני מערנא להולך רטל נשם ,שליש" שסוא סשליש נין נהשירון אי לא אמו מעשיו מעיל מכפר אף דפעיקרא סיס
מיש לרעסו שסוא אינו מושה כלום אלא איש סכינים ואומר קשס נם מכתונת ומכנסים ומצנפת ,משום דסש״ס שסביא
אמת ,נטו כן סיא שיען דניים והולך מזה לוס ,ע״כ אמרו סך דדי״ש לא באו למפרך רק על ריו״ח דאמר על שבעס
לשון חלימאי ,סי׳ לשון סשליש קטיל תליחאי סי׳ הורג שלשם ,דברים נגעים באין ,אלא גס על ריש לקיש דאמר לעיל
אבל לכל הפירושים חמוה דנל ססיגיא מדנר בלשון הרע דגגטים באין על לסיר לחוד דנם עליו קשה מתנא דבי
 )... .רי׳ש ,ע״כ נקטו נהחירון מטיל מכפר שהוא טל לשון סרט
ומפסיק כאן כהולך רכיל ,וצ״ע .....
רש״י ד״ס דנעי מיית כלישניס ,ימסוק בדברי ששוח ונכלם דמלס״ר קפס אחרויייכו אדריו׳ח וריש לקיש ,וס״ס אאינך
מכ״ל .ולא סי׳ יססר לס׳ר ורכילות ,משום דט״ז הוי נמי התירוץ הא דאסט מעשיו הא דלא אסט וכפ״ש:
נחיג שחו נשמים סיסם וגו׳ חץ שחוש לשונם ,וגם לנדרנא
תום׳ ד״ס אבנט וכו׳ שהים כסן מקיפו נ׳ פעמים וט׳
לא הוי צריך לכתוב רח חיים כיד סלשון ,ומוח דכחג קרא
טכ״ל .וסרמביס ו״ל בפ״ח מס׳ כלי סטקדש סי״ס
ע״כ לדברי שטות ונבלם:
כתב ע״פ סירושלמי דארכו של אבנט היה ל*ב אמס ,ודחט
דף טז ע״א נמ׳ במזיד ולא אחרו ניס .סי׳ דע״ז נגעים
כנגד שלש אצבעות מקיפו ומחזירו כרך ע״ג כרך ע״ש:
—נאס_דאילו כנד נסוגה סוא גדלא אמו מעשיו:
חיש* ד״ס חסנו מעשיו וט׳ .ואי קשיא אמאי לא מוחיב ע״ב גט׳ שהרבס פעמים לקה עקיבא ע״י וכי׳ .מכאן משמע
דרע״ק למד תירס בילדותו:
וט׳ אכל לס״ר לא אשכסן וט׳ עכ״ל .וקשה מס
יתרץ נגסוח סרוח שמצנפת מכפר ולעיל אמרו מטים באין ,שם עד היכן תכלית יסורים וכו׳ ,משום דאיירי מעיקרא
בנגעים כאי! שסם יסיריס נקע ננ^סאג—_—
וכי מציגו שחנריו נענשים על ידו ,ואי משום שכל שיש נידו
למתוח וט׳ אף לס׳ר סוא כן ,וכמו שסקשו סחוס' ,ועוד תום׳ ד״ס ענוס שלא לשמה וט׳ ,אכל בקונטרס שפי׳
וכו' לא ישר אלי וכו׳ עכ׳ל .וכפירש׳י שלפנינו מפנש
שפי' דסא דבנדי כסוצה מכסרין לאו עלים דידיס אלא
על האחרים וט׳ וסא אמש שמכפר על סרסור סלג ,וכי כמו שפירשו סחוס׳ בחמלה דבורם ,ואוחז עמה שלא לשם
אנקר לומד שאחד יסרהר נענירם וחברי יטנש טל ידו ,שמים אלא שלא יפנאנו ,ויש נ״מ בין זה לזה דסיבא דמינע
וסלא הנסחרות לס׳ אלהינו ,וכן לפי׳ סחוס׳ קשס מס תוכחה מן הצריכיס ודבריו היו נשמעים והוא מונע הוי
יאמרו כגסות סרוח .מ״נ אני אומר דסש״ס מקשה על רשע גמור ,אבל סיכא דרנריו לא היו נשמעים אלא דלשס
טלם גלוי מריות ושפיטח דמים גסות סרוח ולס״ר שאמרו שמים סיס מחויב להוטח אולי יפעול מאומה ובטענת מדת
סדי!
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ארח מישרים ד ה
בא מי שמכבדין אותו יותר ממד! שראוי לו ,ניט] יאמר להם ,ואם
אטרו אף על (לב) פיכן ,יקבל.
בב בא וראה כמה (לג) גדול כבוד הבריון /שאפילו למגבים חששה
התורה לכבודן1 ,כ] שאם גנב שור ,שהלך ברגליו ,צריך לשלם
חמשה בקר תחת השוד ,ואם עב שה ,מפני שהוצרך להרכיבו על
כתפו אין צריך לשלם אלא ארבע צאן תחת השה; ואמרו חכמים(לד)
איזהו מכובד המכבד את הבריות.
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מראה מקום
(לב) דומיא דרוצח
מטת י״ב ע״ב
במשנה ומג״א בפס
הר״ש בסי׳ קנ״ו.
(לג) מימלא דל׳

יומן ק זכאי
.ב״ק מ״ס ע״ב.
(לד) ,מאמר דבן

זוטא אבות
פ* ד מ״א.
(א) ב״מנ״חע״ב
בליית/
(ב) עירוכין מ״ז
ע״ב ברייתא
וסה״מ ל״ת ש׳ג.
(ג) הניתנאקמיה
אונאת דברים הוא איסור לאו שנאמר [א] ולא (א) תונו איש את
יצחק
דרב
עמיתו ,ואם מלבין פניו עובר עוד בלאו אחר שנאמר ולא תשא (ב)
ב'מ שס.
(ד) מימלא דל
עליו חטא ,ואם מלבין פניו ברבים נחשב לו כאלו שופך (ג) דמי/
מנינא פס וע״ש
ואם 1ב] רגל לעשות כך (ד) יורד לגיהנם ואינו עולה ,ואיי לו חלק
בתום?
(ה) דרפא דלב
(ה) לעולם הבא.
ב״מ נ״ט ע״א
ומימלא דל״א המודעי פ״ג דאבות.

ח
שלא לבייש

א

ביאור
[יט] יאמר להם .הר׳ לקמן סי׳ כ״ו סעיף ח/

^־׳

הבהמה יהרגו כדי הלא יהא קלון לחוטא ,סנהדרין
[כ] שאם גנב .אבל ממה שאמלה מולה שגס
נ״ד עיא במשנה וע״ש נ״ה בסיגיא ,לא לצה ריב״ז להוכיח גדולת כביד הבריות ,דהחס שאני כיון
פגם האדם נהרג ,א״כ אחל שנהרג קיבל דינו ,וכיון שנקלה הלי הוא כאחיך כדחנן מטח כ״ג ע״א,על
ק הוכיח מגנב שאפילו לכבוד החוטא חששה ההורה ,קודם שנקלה וקודם שנתכפל לו ,להקל כפרתו
בשביל קלונו .גס לא רצה להוכיח מהא שמסה התורה על הסוטה ,למ״ד משקה ואחיכ מקריב מנחתה
דהלכה כמותו ,כדי שלא חמות במיתה מנוולת ,סוטה י״ד ע״א ,אע״ג שחייבת מיתה שעבלה על איסור
אשת איש ,דכיון דפלוגתא היא יוחל ניחא ליה להביא ראייה ממילתא דלית ביה פלוגתא ,כן נ״ל.
[א] ולא תונו .כיצד אס היה בעל תשובה לא יאמר לו זטר מעשיך הראשונים. ,אס היה גל ובא
ללמוד חורה אל יאמר פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים יבא ללמוד תירה שנאמרה משי
הגבורה ,אם היו יסיריס באים עליו או אס מלאים באים עליו או שהיה מקבר אח בניו אל יאמר לו
כדרך שאמרו חברו לאיוב הלא יראתך כסלחך הקותך וחוס דרכיך זכור נא מי נקי אבד ,אסהיוחמריס
מבקשין תטאה ממנו לא יאמר להם לט אצל סלוני שהוא מוכר חטאיז ויודע בו שלא מכר מעולם ,רבי
יהודה אומר אף לא יחלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים ,שהרי הדבר מסור ללב וכל דבר המסור
ללב נאמר ט ויראת מאלקיך ,ב״מ שם .ואע״ג דאיכא מאן דאמר דבעלי חשובה גדולים מצדיקים ,כרכות
ל״ד ע" /מ״מ המה מסתמא מתביישץ ממעשיהם הראשונים בפרע אם אחרים מזניח אותם להם,
ומראה מדרשא דרבא ב״מ נ׳ט ע״א ,ועי' סי׳ ב׳ ס״ק ו .,מיהו ים אומרים דאין מצווין על אונאת דברים
אלא ליראי השם ,ומי שמאנה אח עצמו גס אתה מותר להונהו ,דאין זה קרוי עמתך עי׳ ח׳מסי׳רכ״ח
ובסמ״ע שם ,ועי׳ סי׳ ל״א ס״ק י״ג וש״ז.
[ב] רגיל .כן כתב הרמב״ס פ "ג מהלטח תפובה הלכה י״ד דוקא ברגיל ,ואע״ג דמילתא דמסחבר
הוא מ״מ ק״ק מנא ליה ,ואפשר דלישנא הכי משמע מדנקט המלבין כלשון הווה ,משמע ליה
שרגיל
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מראר,

כ וניר שישראל (ו) ביישנים הם ,בקל מתביישים ,על כן

יהא

(ו) יבמות ע״ס
ע״א ונדרים
כ׳ לא, .
(ז) פב״מנ״שלב
היינו דאמלי
אישי דזקיף ליה
וט׳ ל.:
“
(מ) בריתאקדמין
לח לא.
(מ) מי׳ *א ,ת
כ״ז ע״נ
מגילה שס
"ד
ול׳ וירא שם כ״ת
ע^אכ^^/תי)

נזהר במנהגיו ובדיבוריו עמהם•
י מי שיש בו או אפילו במשפחתו דבר של גנאי ,לא יזכיר לו שם
י אותו דבר כלל ,בנון אם יש לו תלוי במשפחתו אל יאמר לו
נד] תלה (ז) לי הדג הזה ,שכל שם תליה עאי הוא לו.

(י) מי׳

הקח־א (ח) לחברו עבר יהא בנידוי ,ממזר סופג את הארבעים ,רשע
יורד עטו [ה] לחייו.
לא יכנה שם לחברו ,ולא יקרא לו (מ) בשם ני] כינוי אפילו אם
אותו הבינוי מסודר ובא לו ממשפחתו ,ועון גדול הוא לכנות שם
רע לחברו ,אפילו אם כבר הורגל בשמו ולא מתבייש משום כך,
אם הוא (יא) מכוין להכלימו ,שיורד לגיהנם ואינו עולה ,ובוחן (יב)
לבבות הוא יודע.

יב) למס/מהלכוח נמוכה הלכה

י״ד.

ביאור
שרגיל לעשות כך ,וכיון דאינא לפרש הכי ,יש לנו לומר דטנהם ע דאין לך ט אלא חידושי ,ולש
בללמ הלכה ז',

[ג] יהא נזהר.

מיהו אפילו בגונא דבושת שחייב בב״ד ,איט חייב עד שיכוון לביישו ,ב״ק לו לא
וע״ב ועי׳ ח״מ ריש סי' תכ״א.

,

[ר] תלה לי .שאם הוא בעצמו לא יזכיר ,לא כש״כ שאדם אמר לא תכיר לו שם תל.יה כדלעיל סי׳ ב
לק ו׳ .ולס״ז הא דהביא הד״ס בח״מ סי' ח״כ בשם מהר״ם מרושנטרג על אשה לחח שיצא עליה
קול שזינתה במבריא ,וצוש לה אחד מבריא ,מבריא ,לא מקלי ביוש בפרהסיא וכו׳ לש היינו לדינא
לקיגסו ,אבל ודאי איסורא מבד דומיא דהך ,ואפשר דמש״ה סייס דלמ צריך לבקש ממנה ממילה .גס
הלמב״ם הלטת דעות לו הלכה ח׳ כתב ולא יספר לפניו דבל שהוא בוש ממט ע״ש והיינו הך דסעיף
זה ומכאן נראה דצא לו.
[ח] לחייו .פירושו עי׳ ב״מ לא ע״א בלש״י ותול .ואם אמת הוא פמנר ח׳מ סי׳ ת״כ סעיף ל״ח
ברמ״א ,מיהו יש שאין נוהגין בזה עתה עי' שה סעיף מ״א.
,
^ג(\ך
/

[ו] כינוי .התוס' במגילה שס כהט אפילו אם הכיטי אינו לגנאי ,וא״כ היינו לטתייהו של ל זכאי זר׳
זירא ,ולפרש״י בב״מ שם י״ל דר' זכאי ול זירא החמירו על עצמם אפילו אס היה דש בשמיה,
ובלא טנת הכלמה — .ובין לפירוש הנדס' בין לפרש״י אלג דאם הכינוי אינו לגנאי ,ואס דש ביה בשמיה

ר״ו

והוא אינו מפיון להכלימו ,אין ט ביוש כלל אם קורא לחברו בכיטי כזה ,צריך לומר דמ״מ החמירו
ול״ז על עצמם גס בכה״ג משום סיג וגדר; אי נמי דיוחל נראה מנה אס קוראו בשמו האמיתי ,ואפשר
לומר עוד לפירוש התוס׳ עפ*מ שהביא הילקיס ליש פרשת בשלח רב הונא בשם בר קסרא בזטת ארבעה
דבלים נגאלו אבותינו ממצרים ,ואתת מהם שלא שינו שמס ,ראובן ושמעון נמתין ,וראובן ושמעין סלקין
ע״ש ,וא״כ אס קורא שם חברו בכינוי ,אע״ג שהכינוי איט לגנאי ,מ״מ כיון שאיני שם ישראל ,איכא
לממשדה ששינה שחו ,ואיט אוחז במלה השובה הזאת של אטתיט שלא שיט שמם במצרים .אכן לדינא
אלג שמהחיס' במגילה נלאה דממדוח חשידוח הוא שלא לקלות לחברו בשם כינוי כלל ,אפילו אס הכינוי
איט לגנאי ,כל״ז ולו ,מ״מ מפרש״י שם לח לא לא משמע כן; ואין קסידא לסרש׳״י אפילו ממדות
חסידות אלא בכינוי לגנאי ושם דופי משפחה ,גם מהרמב׳ס נראה דס״ל כשישת רש״י דאע״ג דמדבליו
 0ג מהלטת השובה אין הכרע ,מ״מ ממה שכתב לו מהלכות דעוה לח שלא יקרא לו בשם שהוא ביש

ממט

ארח מישרים טריווש ,מנחם בן אברהם עמוד מס 36הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ארח מישרים ה
ו

33

 16בל שנן שלא יכנה שם רע לחברו שאינו תי 5מ ןןהיאטתב״ש
על ירו ,שהוא בכלל (ע) פלכי! פני חברו ברגים•

ז האשת קודמת לאיש למון ,לכסות ,לנשא (יד) לפדיון ולדין ,והוא
הדין בכל הדומה לזה היא קודמת משוסזילותא ,אבל להחיות ,הייני
להציל מטות האיש קודם מפני שהוא חייב בכל המצות•

ט־אה סקוס
(י?^מ”
( )7יבמות ק׳ ע״א
ע״איומתמהן סוף

הוייוחי ו?.י' ?י

סימן מאסת
ורנ״ב ס״ח וח״מ סימן מ״ו ס״ב.

ביאור
ממנו נראה דדוקא בכינוי של בנאי ודופי משפחה אפור ,גס בעזר ובש*ע ח״מ סי ,רכ״ח כתב יזהר שלא
לכנות שס רע לחברו וט /משמע גס כן דדוקא בפס רע יזהר ,ולא בשאר כינוי שאינו לגנאי ,וכן עמא
דבר .מיהו עי ,במדבר רבה פרשה י״ח על פסוק כ׳ לא אייב יחרפני ואשא וכו ,והיו מחרפין אוחי ולא
קוראן אותי בשמי אלא מדוע לא בא בן יפי ,ראיתי אח בן ישי ,הנה ראיתי בן לישי וכו ,עכ״ל ,משמע
קפידא .ומה דאמרינן בב״מ שסדדש
שגס לקרא לאדס בן פלוני ,ולא בשמו שהוא בעצמו נקרא ט
ביה בשמיה ,נראה שאם כבר הורגל זה שלשים יזם לקרא בשם' זה מקרי דש בשמיה ,ועי' תרומת הדשן
סי' כ׳הךזהיינו הדין שבא״ח סי׳ קכ״ח סעיף ל — /ולפ״מ שמשכ^ג מפרש״י בב״מ שאם דש בשמיה והוא
אינו מכרן להכלימו מותר לקרות לו בפס הכינוי וכן הבין מלשונו הכ׳׳מ פ״ג מהלכות תשובה ,יתישט
לברי חכמים באיזה מקומות ,כמו בבכורות נ״ח ע״א דבן עזאי קרי לר״ע קרח ,וגההתוס׳פסלאהקשו
אלא דמי סני ליה להזכירו בשמו ,ועדיפא הוו להו להקפות שהמכנה שם לחברו הא אמרינן שהוא מהיורדין
ואינן עולין ,מיהו בזה י״ל שהכוס׳ לשיטתם אזלו שס״ל דהיינו בכינוי פגס משפחה כנראה קצת מלשונם
במגילה שס ועי' לקמן ס״ק מ' ,אבל לפ״מ שכתב רש״י שתלוי בכוונת המכנה אחי שפיר דבן עזאי טדאי
לא היחה כוונתו להכלים לר׳ע ,ועוד דר״ע היה מורגל בשם זה וא'׳כ הוי ג״כ דש בשמיה ,שהרי ר'
יהושע בגו היה נקרא מאוס כך בן קרחא ועי ,פסחים קי״ב ע״א בתום׳ ,ולס״ז אחי שפיר נמי מה שהיה
קשה ממשנה ח׳ פ״ט דגטין לגרסת התום׳ שס ל״ד ע״ב כתב חניכתו וכו' וכך היו נקיי הדעת שבירושלים
טחבין עכ״ל וא״כ האיך כתבו שם כינוי ,אבל לסברת רש״י אתי שפיר ,אי נמי נקיי הדעת היו טתבין
שס כינוי שלהם ,כשהם היו מנרשין ,או כשהיו חוחמין בעד החת השטר ,אכל לא שכתבו טנוי של אדם
אחר וכן נראה מהחום׳ בגטין שס ,וכן הא דאמר רשב״ר ללוי צריכא לך ולמטלעתך ,כחשת ק״ג ע״ב
אתי שפיר לפ״מ שהבאנו מרש״י הנ״ל .עוד נראה מה דאמרינן שהוא מהיורזין ואינן עולין ,היינו דוקא
המכנה שם רע לחברו על פעולה או מדה רעה ,אבל מי שנעשה בעל מוס על ידי התעסקות במצזה,
אין מוס זה גנאי ,אדרבה שבח הוא לו ,וכסברא זו נראה להדיא מחמצו של רב על ועיני לאה רטח
מ״ב קכ״ג ע״א ,וא״כ לא קשה מידי ממה שאמר רשב״ר ללוי בנתיבות שם .עוד אפשר בזה ומטרות
דמי שנברא או געשה אח״ה בעל מום אין זה גנאי לו ,דלך לאימן שעשאו ויאמר לו מה מטער כלי זה
שעשית ,עי' תענית כ׳ ע״ב וסעיף י' וי״א דלקמן ,ובקרח הרי בלא״ה כתיב קרח הוא טהור הוא ,אע״ג
דמהגמ׳ מ״ב שם נראה דגם לספר במוס שבגוף מקרי גנאי ,מ'מ נראה דעיקר הקפידא בזה הוא באשה,
דומיא דלאה דאיירי ביה ההם ,דאין אשה אלא ליופי ,ברייתא תענית ל״א ע״א ,ואפילו מסה סתם
ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה ,משנה כתובות ע״ב ע״ב ,משא״ב באיש ,דאיהי בכל דהו ניחא לה,
שם ע״ה ע״א ,וקושיה התום' בפסחים שם ממלכים ב' ב׳ אפשר לתרץ דהתס שאני שנבזוהו נחטונו

כדכחיב ויתקלסו ט ,ולפרש״י עיקר תלוי בכוונת המכנה ,וכמו ק ההוא דבשבת קנ״ב ע״א ,ועוד שאמרי
עלה ,כלומר צא מן המקום ,ועוד מה שקראוהו קרח כוונתם היתה שהקרחח עלינו את המקום כדדרשיק
בסוטה מ״ו ע״ב; ומש״ה גמי לא קשה מרבי שקרא לרט חייא עייא מ״ק ט״ז מ״ב ,מיהו ההם כלא״ה
דרך נזיפה אמר וע*ש ע״א — .עוד היה נראה לחלק דמאי דאמרינן שהממה הוא מהיורדין ואינן עוליןז
היינו דוקא בפניו ,אבל שלא בפניו לא נאמר כזה עליו ,דכן נראה מב'מ פס דמקשינן מכנה היינו מלבין,
ואי פלא בפניו מאי מלבין שייך ,אלא משמע לההס בפניו איירי ,ור״ז ור״ז במגילה שם

אפילו פלא בפנ7
הממיט

5.
ארח מישרים טריווש ,מנחם בן אברהם עמוד מס 37הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ארח מישרים ה

34

מראה מקום
מסורא
(פ<)
דכהזבות ם״י
ע״א וממאי דאמל
רבינאלרבאשישם.
(שז) ממימרא דרב
היינו דאמרי
סנהדרין
אימי
צ״ד ע״א וסמך
לדבר יתרו

ח המבייש את האשה מבייש גם בעלה ,והמבייש לעני בן טובים
מבייש (טו) לבל המשפחה.
ט גר עד עשרה דורות לא תבזה נכרי (נח) בפניו ,שתצעד אותו על
ידי כך.
י אדם מכוער או שיש בו מום אין לגנות אוהו בחסרונו אע״ם
[ו 1שאינו מצטער בכך ,שילך (יז) לאומן שעשאו ויאמר לו מה
מכוער כלי זה עשית.

(יז)בד־חאממעש׳

דרבי אלעזר ב״ר

,

שמעון תענית

"

כ ,ע״ב.

ביאור
החמירו על עצמם ,והיינו רכותייהו ,ומאי שאמר בן עזאי חון מן הקרח הזה שלא בפני ר״ע הוי ,ושה
במלכים שאני שהיה בפני אלישע ,כניהו מההוס׳ בפסחים נראה שלא ס״ל חילוק זה .ועי' שבת ק״נ ע״א
תום׳ ד״ה ור׳ יהושע .גס יתיישב מה דאמר רבא כי סליק לההם קרי לן בבלאי טפשאי ,כתובות ע״ה
ע״א ,והיינו מאי דמצינן בבכורות כ״ה ע״ב שאמר" כן ר' ירמיה בפירוש ,והאיך כינה אותן לגנאי ,ואפילו
אם נאמר שאין זה בכלל המכנה שס לחברו ,מ״מ הא אשכחן שבשביל שאמר לבה לרב עמרם תרדא,
משועמם ,פקע ארזא דבי רב ,ב״מ ל ע״ב ,ויותר נלאה בזיון אס יאמר על חכמי בבל טסשיס ,אבל
לסי הך מינוקא אתי שסיר דההם אע״ג כלא כיון להכלימו ,מ״מ בפני רב עמרם הוי ,אבל ל ירמיה
אמר דברו שלא בפני חכמי בבל וגס לא כיון להכלימם ,ונראה עוד יותר דלכבודס ולהמליץ עליהם אמר
כן משוס דיחבי בארעא דחשיכא וכו' ,וח״כ אינו ממיעיט התעמלות והתעסקות בחורה ,אלא הארץ גורס.
וכן רב ענן שקרא לרב נחמן חקלאה ,כתובות ע״ט ע״א ,ורבה שאמר ענ מר יהודה פלנא ,קנמרן,
אוקמינכו ,קדושין נ״ח ע״א ,ואניי שאמר רבץ תיכלא אמאי לא אכל ,חולין ק״י ע״א ,הכל כלא בפניהם
היה ,גס לא נתכוונו להכלימם ,אדרבה יותר נראה שנתכוונו לטובה ,דמאי שקרא לר״< חקלאה ,כלומר
בעל אדמה ,שניזון מיגיעת כפיו; ולשון שסלש״י קנטרן לאו דוקא ,עי׳ בלטת י״ז ע״א בתיס׳ ,אלא כוגחו
שרגיל לחלוק על חבריו ,כסרש״י כס ,ובודאי לא מבלי טעם ,וא״כ צריך לומר שנותן לב ומיגע עצמו
לדקדק בכל דברי חבריו בד״ת; זמין תיכלא ,הכוונה שקבר בניו ונתכפרועי״כ עונותיו ,כדחניחנא קמיה
דר׳ יוחנן ברכות ה׳ ע׳ב .ובמעשה דבי אבין עס רב חנן בשבח קכ״א ע״ב נראה דמש״ה לא אייתו לרב
מנן שלא היה חשוב בעיניהם כמו שני ת״ח האחרים ,וא״כ לא רצו להשוותו להם ,כדלעיל פי' ד" סעיף
ב' ,ומשוס כך אמר אבין שמיא ,שכל הטועה בדבר הוא שוטה באותו דבר ,דבאמת גס רב חנן היה ח׳ח
גדול ,גס טעה אבין בדן אשר למד לבנו ,גס אפשר שעדיין לא היה מוסמך ,שהרי אינו קורהו רבי אבין
אלא אבין סהמא ,ומה שאמר רבא לרב פפא ולב הונא בריה דרב יהושע קאקי מיולי משלחי גלימא
דאינשי כתובות ס״ה ע״א ומשמע התם מפניהם היה ,ועי׳ גם גטין ע״ג ע״א ,נלאה נמי שלא היה דרך
בזיון ,אלא אמר להם אע״ס שאתם זקנים מ״מ טעיתם בזה ,גס מה שאמר רב ספי לרב ביבי בר אביי

שס בכתובות ובדוכתי חחלינא ,משים דאתית ממולאי אמליתו מיל' מוליתא ,נראה דללמד עליו זכות אמר
כן ,כיון שהוא קצר ימים ,וגס זה אינו בחטאו ,אלא שהוא מתולדות בני עלי ,א״כ אין לו זמן ללמוד
ונעיין ולהשלים עצמו כל כך ,כי ימים ידברו ורב שנים יודיעו חכמה ,וכתיב בישישים חכמה ואורך ימים

תבונה — ,ומקיכוש המכנה לגנאי נראה ג״כ על דרך שאז״ל ע״ז מ״ו ס״א כיח נליא בית כריא ,פני
מלך פני כלב וכה״ג ע״ש .ועי' סי׳ י״א סעיף י״ב
[ז] שאינו מצטער* אע״ג שבתענית פס האיש המכוער היה מצטער ,מ״מ סברת האיש ההוא בתשובתו,
כאשל הובא בפנים נראת קיימת אפילו אס אינו מתבייש ,ויש למנוע עצמו לגנות כההוא גונא ,וגס
על כזה נראה דכחיב לועג לרש חרף עשהו ,מפלי י״ז ,ועי' סי* כ׳ ס״ט ,וכן נלאה מקדושין ע' ע״א

דשני כל

הסשול סשיל ואינו מדבר בשבחא לעולם ע״ש בסלש״י ,דמדה עובה היא

לדבר בשבח ולא לגנותו
זבלא״ז

ארח מישרים טריווש ,מנחם בן אברהם עמוד מס 38הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ארך

פ

סימן א :גנות הכעס ומעלת הסבלנות

>.פים

(בראשית ט) :ואך את דמכם לנפשתיכם אךרש (ספר־חסידי□ סי׳

תרעה) ,ועובר בזה על ׳לא תרצח׳ .ומלבד זה עובר בזה עוד

על שלשה לאוין :א) דכתיב (דברים כב) :ןל'א תשים דמים
בביתך ,וכתבו הפוסקים ,שהוא אזהרה להסיר כל מכשול

שיש בו סכנת נפשות .ב) דכתיב (דברים ד) :רק השמר לך

ושמר נפשך מאד .ובגמרא (שבועות דף לח למדו מזה אסור
לאו למקלל עצמו ,דכל ׳השמר׳ הוא לא־תעשה; ופשוט

הוא דלאו דוקא מקלל עצמו ,רק הוא הדין לכל דבר
מכשול שיש בו סכנת מיתה ,שהרי לאו מקלל עצמו כתיב

בקרא ,רק סתם שמירת נפש [ו] .ג) וב׳חרךים׳ כתב עוד לאו
על זה ,דכתיבלשם) :ונשמרתם מאד לנפשותיכם .ןכתב שם

עוד ,דלהכי כתב ׳מאד׳ ,דחמירא סכנתא מאסורא.
י)

גם

על־ידי הכעס בא לכמה מיני חליים ךעים ומת קדם
זמנו ,רחמנא לצלן ,כנודע מספרים תראה לעינינו.

וכן הוא אומר (איוב ה) :כי לאויל קזרג כעש ,ונמצא כי עובר

גם מצד זה על ׳_ל'א תרצח_/ושאר שלשת לאוין הנ״ל.
יא)

עוד

באפן אחר עובר הכועס על ׳לא תרצח׳ ,והוא

כמבאר בספר חו־דים ושאר ספרים ,שהמבןש פני
חברו ואפלו בינו לבינו ,גם־כן בכלל ׳לא תרצח׳ ,כי שופך
בזה

דמו

של

חברו,

כדאיתא

בבבא

מציעא (דף נח)

וכדאמרינן שם ,דחזינן דאזל סומקא ואתי חורא .ויש אדם,
שהןה מקבל מיתה שלא יתביש (ספר־חסידים סי׳ נד) .וכל
ויוסף אברהם
[ו] ולא יעלה על דעתך שיש חילוק בזה מחמת קושיית התוס׳ שם בד״ה ושמור כו׳
מב״ק (דף צ״א) דאיכא פלוגתא אי אדם דשאי לחבול בעצמו תיפוק ליה מהאי קרא
דאסור ,והניחו תימה ,דנ״ל לתרץ פשוט כי לשון שמירת נפש היינו דק שמירה

}׳ךך*
_____

____ ,
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_______________ _ .

־הכועס הךי”כהיךרכו ,לביש ולבזות את חברו בכל מיני

בזיון וביוש ,ונמצא שעובר על ׳לא תרצח׳ .ומצעו לחז״ל
(ב״מ שם) שהפליגו בענשו ,שאין לו חלק לעולם הבא ,ויורד

לגיהנים ואינו עולה .וזה אפלו כשהמתביש אינו משים אל
לבו להצטער על זה ,כדאמרינן שם בהמכנה שם רע

לחברו ,דאפלו דש בה ,שהרגל בכף שמכנים אותו כן ואין
פניו מתלבנות ,מכל מקום זה שמכון להכלימו הוא יורד
לגיהנים ןאינו עולה .ואסור זה הוא אפלו כשראה את חברו

עובר על דבר־תורה ,שמדדב להוכיחו ,כךכתיב

(ויקרא יט):

הוכח תוכיח את עמיתך ,עם כל זה הרי כתבה תורה מיד

בצדו לא־תעשה :ו־לא תשיא עליו חטא ,ופרשו חכמינו ז״ל

(ערכין דף טס ,שיוכיחנו באפן שלא ישתנה פניו .ומהאי
טעמא אמר שם רבי אלעזר בן עזתה :תמהני אם .יש בדור

הזה שיודע להוכיח ,ופרש רש״י ,שיודע להוכיח דרך כבוד,

שלא יהיו פניו משתנין ש .ובפוסקים מבאר ,דאפלו בינו
ויוסף אברהם
) ( 0י' ס

~"

ממיתה ולא מיסורי□ ,כדכתיב (איוב ב) הנו בידך (פי׳ לענותו ביסורים) אך את נפשו
שמור (פי׳ ממיתה) ,ובבבא קמא שם מיירי רק ביסורים ולא במיתה ,דאמרינן שם
מאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו אילימא האי תנא הוא
דתניא ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ר׳ אלעזר אומר מיד נפשותיכם אדרש את
דמכם ודלמא קטלא שאני ,אלמא דשם לא מיירי בחבלה שיש בה סכנת מיתה ולכן
אין ללמדו מפסוק זה.

[ז] וכתבו בחרדים ושאר פוסקים שאם הוכיחו כמה פעמים בסתר ולא חזר בו
מכלימין אותו ברבים ,ובשולחן ערוך הרב חושן משפט (הלכות אונאה) מסיים בה
שמחרפין אותו בפניו ומקללין אותו ואת יולדיו בפניו ,ומותר לקרותו רשע בן רשע
אע״פ שאביו צדיק עד שיחזור למוטב ,והעובר על דברי חכמים ולא חזר בתשובה
מותר לקרותו עבריין ,ואין בו משום אונאת דברים דכתיב (ויקרא כ״ה) ולא תונו
איש את עמיתו ודרשו חז״ל (3״מ דף נ״ט) עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות (וכן
לענין מקלל כתיב (שמוח כ״ב) בעמך לא תאר ודרשו חז״ל (5״מ דף מ״ח) בעושה
מעשה עמך) .ונראה ודאי דאף בזה לא הותר רק כשמכוין להוכיח חבירו ולהחזירו

סב
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בתשובה אבל בלא זה אסור ,שהרי כן לשון הזוהר הקדוש שכתבנו כאן ולבתר את
עמיתך באתגליא מכאן ולהלאה ולא תשא עליו חטא ,פירוש לאחר שהוכיחו
ברבים ולא הועיל שוב לא יביישו.

וכתב עוד הרב בשולחן ערוך (סי׳ קנו) וכל זה בעבירה שבסתר אבל אם עבר עבירה
בגלוי יוכיחנו מיד שלא יתחלל שם שמים ע״כ ,ומספר חסידים (סי׳ תחשכ״ה) נראה
דזהו רק מיד שחטא אבל אם כבר חטא וכבר נתחלל שם שמים ושוב אין נפקותא
____ _______________
______ __
בזה אסור לביישו.

ועיי״ש בספר חסידים שמחלק בין יחיד לרבים שרבים שחוטאים מותר לביישם
שלא יחטאו עוד ,וכן מצאתי כתוב בספר חוט המשולש על הגאון הקדוש בעל
חתם סופר ז״ל שאם הוכיח ליחיד היה נזהר מאד שלא לביישו ,אבל בתוכחה
כללית לרבים הוכיח בחוזק יד ובדברים קשים\ורגיל היה לפרש הקרא יערף במטר~
לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב (דבריס ל׳׳כ) דמטר
אינו נוח לעולם אבל הטל נוח לעולם ,ודשא היינו התלבשות הארץ וכל קלח בפני
עצמו נקרא עשב כפירש״י ,וגם מטר ראשי תיבות משאכם טרחכם ריבכם ,וטל
ראשי תבות טוב לכל ,וזהו דלפעמים יערף כמטר לקחי יהיה הלימוד והתוכחה
לבני אדם כמטר שאינו נוח ולפעמים יהיו כטל שנייח ,ומפרש כשעירים בדברים
חזקים עלי דשא כשיוכיח לרבים ,אבל יהיו כרביבים במענה רך עלי עשב כשיוכיח
לאדם פרטי ע״כ ,ודברי פי חכם חן וש״י ,וראויים הדברים למי שאמרם ,כי הוא
דבר נחמד ויקר מאד ,אך קשה לי על זה ממה שהבאנו להלן (סעיף לח) שמשה
רבנו עליו השלום נענש שבשביל שאמר לבני ראובן וגד תרבות אנשים חטאים
נעשה בן בנו משמש לעבודה זרה ,ואביה שנלחם עם ירבעם ניגף ומת על זה
שזלזל בישראל ואמר להם ועמכם שתי עגלי זהב ,הרי לך שנענשו על שזלזלו את
הרבים ,ויש לומר כן דמה שמשה רבנו עליו השלום נענש היינו משום שהיה מזלזל
בם בחנם שחשדם שכוונתם כמו במרגלים ,ואביה שנענש לא היה משום שזלזל את
הרבים רק משום שבייש את היחיד היינו ירבעם שאמר להם ועמכם שתי עגלי זהב
אשר עשה לכם ירבעם ,וכן מפורש בספר חסידים (שס) דמסיים שם וזה לשונו ,אבל
יחיד שחטא לא ילבין פניו ברבים כאביה לירבעם ,ע״כ.ןהרי לך שמפרש מה
שנענש אביה לא היה על ביוש הרבים רק על ביוש יחיד זהו ירבעם ,וכמו שכתבו
בבראשית רבה (פס״ה וע״ג) ומה מלך שהונה את המלך כמוהו ניגף הדיוט שהוא
מונה הדיוט על אחת כמה וכמה ,ואף שבמדרש שם מביא עוד דברי מאן דאמר
אחד על שחסדן ברבים ,והמפרשים פירשו דהיינו על שזלזל ובייש את הרבים,
אבל מפרשי המדרש מביאים שהיה גירסא שחשדן ברבים ופי׳ בעץ יוסף על
שחשד כל הרבים ובאמת היה שם הרבה שלא עבדו עבודה זרה ,ומה שמפרשי
המדרש מביאים עוד מירושלמי פרק בתרא דיבמות שכתב להדיא משום שביזה את
הרבים ,הנה חפשתי שם בירושלמי ולא מצאתי כדבריהם כי הגירסא בירושלמי
שלפנינו שחישד (כמו שחיסד) את ירבעם ברבים ,ואף לפי הגירסא שהיה לפניהם
בירושלמי שביזה את הרבים והגירסא שלפנינו במדרש שחסדן ברבים אפשר
לדחוק ולפרש כפירוש העץ יוסף הנ״ל משום שזלזל את כל הרבים ובאמת היה שם
הרבה שלא עבדו עבודה זרה .והנה זאת ודאי שמה שהותר לזלזל ברבים היינו רק
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סג

"לבינו”תח“אסה^"זה^ולא יוכיחנו בדברים קשים עד שפניו
נשתנות [מ] .וברבים ,אפלו להוכיחו בנחת אסור .ומזה כל־

שכן ,שהמוכיח לחברו ברבים ובדבךים קשים ,שהאסור

והעינש כפולים .וזה לשון הדהר הקדוש ברעןא־מהימנא
(פרשת קדושים) על פסוק "הוכח תוכיח" וכו׳ וזה לשונו:

כגונא דא אצטךיך לה לאוכחא לחברה בקדמיתא בסתרא,

לבתר בין רחימוי ,לבתר באתגלןא; מכאן ולהלאה ישביק

לה תעביד ךעותה .ועל דא כתיב :הוכח תוכיח; ״הוכח״ -
בסתרא ,דלא ינדע בה בר־נש; ״תוכיח״  -בין חברוי
תרגום:

כעין זה צריך להוכיח לחברו בראשונה בסתר ,אחר כך בין

אוהביו ,אחר כך בפךהכרא; מכאן ואילך :עזב אותו תעשיה כרצונו.
ועל זה כתוב :הוכח תוכיח; ״הוכח״  -בסתר ,שלא .ידע בו בן־

אדם; ״תוכיח״  -בין חבריו ואוהביו; ״את עמיתך״  -בגלוי .עוד:

ויוסף אברהם

לצורך תוכחה אבל בלא זה איסור חמור הוא ועונש גדול יש בזה כמבואר להלן
(סעיף ל״ח) ,ואף במקום צורך תוכחה יזהר מאוד שיהיה באופן שלא יעורר דין
__
עליהם כמבואר להלן (סע,ף מ')•
[ח] ואף שרש״י פירש בחומש ובגמרא שם שלא ילבין את פניו ברבים ,מכל מקום
נראה לי דאף הוא מודה לדבריהם דאף בינו לבינו אסור ,דהנה הרמב״ם ושאר
פוסקים תפסו כאן ב׳ תנאים .א] שיהיה רק בינו לבינו (והיינו אפילו בדברים רכים).
ב] שאפילו בינו לבינו לא יוכיחנו בדברים קשים רק בנחת ובלשון רכה ויודיענו
שאינו אומר לו אלא לטובתו ,והנה רש״י מיירי באופן הראשון שמוכיחו בדברים
רכים ,ולכן כתב רק תנאי זה שלא יהיה ברבים ,אבל הוא הדין כשמוכיחו בינו
לבינו שלא יוכיחו בדברים קשים ,שהרי לשון הגמרא הוא שלא ישתנה פניו והרי
אף בזה פניו משתנין ,וכן משמע מלשון רש״י בגמרא ערכין הנ״ל שכתב שיודע
להוכיח דרך כבוד שלא יהיו פניו משתנין ,ומשמע מזה להדיא שאף ביחידות צריך
לפלס דרכו לדבר אליו בחכמה ודרך חיבה באופן שלא יתבייש חבירו ,שאם לא כן
איזה ידיעה גדולה צריך לזה עד שיתמיה אם יש חכם היודע זה ,הרי יכול לקרות
חבירו אל הצד במקום ששאר בני אדם לא ישמעו דבריו ויוכיחנו שם ,אלא ודאי
משמע דאף ביחידות נוהג איסור זה שלא יביישנו ,וצריך לדבר אליו בחכמה שלא
יבוייש.
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וךחימוי; "את עמיתך׳  -באתגליא .תו ״הוכח״  -אי איהו

בר־נש ך־יכסוף ,לא יימא לה ולא יוכיח לה אפלו בסתרא,

אלא ןימא קמה כמאן דמשתעי במלין אחרנין ,ובגו אבדן
מלין :דכר :מאן דעבד ההוא חובא הוא כף וכף! בגין

דאיהו ח־ע בגרמה,

וישתבק

מההוא

חובא; ועל דא

״הוכח״ ,ואם לאו  -״תוכיח״ ,ולבתר " -את עמיתך"

באתגלןא ,מכאן ולהלאה " -ןל'א תשא עליו חטא" .דהא

כיון דבר־נש אוכח לחברה ,ואזדמן לאוכדוא לה באתגלןא,
לא יסלק קמה ההוא חובא ךעביד ,אלא ןימא סתם ,ולא

יסלק עלוי ההוא חובא באתגלןא ,דקדשא־בךיף־הוא חס על
יקרא ךבני־נשא ,אפלו בד1ןבןא .עד כאן^בספר ׳אור ו1וךה׳
'(פרשת קדושים)' כתב על־פי זה :״הוכח״  -רוצה לומר,

כשאתה רוצה להוכיח אדם מן העברה ,כף תעשה" :תוכיח

את עמיתך",

רוצה

לומר,

את

שהוא

עמיתך בתורה

ובמעשים טובים ,אדם כשר כמותך; ואז האדם הזה שאתה
רוצה להוכיחו ,שהוא בעל העברה בעצם ,ןרגיש ממילא

בעצמו ,ובזה "לא תשיא עליו חטא" ,רוצה לומר ,שלא
יתביש הבעל־עברה בתוכחה זו .עד כאן .ןכל זה אפלו
״הוכח״  -אם הוא בן־אדם שיבוש ,לא יאמר לו ולא יוכיח אותו
אפלו בסתר ,אלא ייאמר לפניו כמי שמדבר בךברים אחרים ,וקתוף
הדברים ההם תכיר :מי שעושה החטא ההוא  -הוא כף וכף! בגלל

שהוא יודע בעצמו (שיש בו אותו חטא) ,ויעזב מן החטא ההוא; ועל
זה נאמר ״הוכח״ .ואם לא  -״תוכיח״ .ואחר כף "את עמיתך״ -

בגלוי ,מכאן ואילף " -ולא תשיא עליו חטא" .כי כיון שאדם מוכיח
לחברו ,והזדמן לו להוכיחו בגלוי ,לא הכיר לפניו החטא ההוא
שעשה ,אלא יאמר סתם ,ולא הכיר עליו החטא ההוא בגלוי ,כי

הקדוש־ברוף־הוא

חם

על כבודם של בני־האדם ,אפלו ברשעים.
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פה

כשחברו עבר במזיד ,וכל־שכן כשלא הק־ז רק בשוגג ,מתוף

מעוט דעתו,

שהאסור והעינש גדולים

יותר ויותר !ט].

ויוסף אברהם

[ט]ואני רגיל להמליץ על זה מה שאמרו חז״ל (נכא בחרא דף פ״ח) קשה עונשן של
מדות יותר מעונשן של עריות התם אפשר בתשובה והבא לא אפשר בתשובה ,דמה
שאמרו מדות ר״ל מדות רעות שיש לאדם גאות וכעס ולשון הרע וליצנות וזלזול
כבוד הבריות שנקל בעיניו לבזות ולבייש בני אדם ועל זה אמרו דקשה עונשן של
מדות רעות יותר מעונשן של עריות משום דהתם אפשר בתשובה והכא לא אפשר
בתשובה ,דאלו בעלי מדות רעות שרגילים לצער ולבייש בני אדם הרי נמנע
התשובה מהם ,שהרי המצער והמבייש לחבירו אין לו כפרה עד שיפייס את חבירו
וימחול לו ,וכמו ששנינו (ב״ק דף צ״ב) אע״פ שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש
ממנו (פי׳ מחילה) ,ובברייתא שם אמרו אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין
נמחל לו עד שיבקש ממנו ,וזהו דבר נמנע מהם כי הרגילים בזה חוטאים לבני אדם
הרבה ואף לבני אדם שאין מכירים אותם ולכן אין זוכרים ואין יודעים מי הם
שיוכלו לפייסם ,וגם כמה פעמים שאין יכולים לפייס מחמת שהמתביישים מתו או
שהם במדינה רחוקה או שאין רוצים למחול ואם כן הרי אין יכולים לעשות תשובה
על זה ,וכן כתב בספר חסידים (סי׳ תרי״ג) המבייש את חבירו אין עונו מתכפר והוא
מעוות לא יוכל לתקן ,ועוד אפשר לפרש התם אפשר בתשובה ,משום שעריות יודע
שחטא ולכן אפשר שיעשה תשובה על זה ,אבל הכא מי שמתנהג במדות רעות אלו
אינו מרגיש שחטא והרבה פעמים סובר שעושה מצוה בזה ,ובפרט כשרואה חסרון
בחבירו בעניני תורה ועבודה הוא מבזה ומבייש אותו וחושב שעושה מצוה בזה,
ועוד שהרי כתב בספר ארחות צדיקים שהבעל גאה וכעסן וכיוצא בזה אין מכירין
האמת ,ולכן אף שלומדים בספרים מכל מקום תמשיכום מדותיהם לחשוב סברות
שקר כי אך הצדק אתם ושכל מה שרודפים ומצערים ומביישים לבני אדם אך מצות
עושים ,וכנראה זה לכל בחוש ,ולכן לא אפשר בתשובה שהרי הוא סובר שמצות
עושה ואם כן איך יעשה תשובה על זה ,והנה מצינו בגאונים הקדושים אשר היו
לפני דורינו זה שכאשר אירע להם מענין כזה פעם אחד אשר ביזו קצת לאדם עבור
חסרון שראו בו בתורה ועבודה ולא ידעו היכן הוא לפייסו ,שהרבה צער ואבל היה
בלבם על זה תמיד והרבו מאד להשתדל שיוכלו לתקן זה|כאשרנמצ^כתוב”על
הגאון הקדוש ר׳ עקיבא איגר ז״ל שפעם אחת אירע לו בעת היותו בליסא גבאי
דת״ת היה שם בחור רסני שומעניה ,קרא אותו ונתברר לו שכנים הדברים אשר
נחשד בהם ,גער בו בנזיפה וצוה לדחפו מביתו ,ואחר כך כשבתו על כס הרבנות
בק״ק פרידלאנד חמש עשרה שנים אחר מעשה זו נודע לו שבחור ההוא מתגורר
בברעסלא וכתב אליו מכתב רצוף לאחד היקירים אשר היה יודע האדרעסא למען
ימסור האגרת להבחור ההוא ,הנכבד ההוא התפלא מה לו עסק עם בחור
בברעסלא ,ואחרי מסרו המכתב חתום מחותם לידו של הבחור ,הפציר בו עד בוש
לאמר מה הענין ,הראהו האגרת כתוב בו איך שזה כחמשה עשר שנה שהיה שופך
חמתו עליו ,וזה ימים רבים נתן הדבר אל לבו והוא לו למכשול לבו ,אבל לא ידע

סו

ארך

סימן א :גנות קבעם ומעלת הסבל^

אפים

והרמב״ם כתב ,שזהו אפלו בקטן .ואם כך הוא במצות

תוכחה ,כל־שכן איך צריך אדם לזהר בשאר ענינים בכל
__ _______

אין ?׳)<
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______

______

היכן הלך ופנה ,וכעת נודע לו כי הוא מתגורר בברעסלא על כן הוא מבקש ממנו
שימחול לו בלב שלם ,ולמען השקט רוחו יכתוב לו אם אין לו תרעומות עליו יותר,
ע״כ\.ובספר תולדות אדם מביא עובדא מהגאון הצדיק ר׳ זלמן מוולאזין ז״ל,
שבהיותו כבן י״ד שנה ולמד בבית המדרש בווילנא ,בא אליו איש אחד נלעג לשון
ואמר לו באתי להגיד לך פירוש טוב ונכון שיש לי על משנה אחת ממסכת דמאי,
ומפני שקרא לשי״ן ימנית כמו סמ״ך היה מצלצל דבריו אלה באזני השומע כאלו
אומר פירות טוב ,ומלבד זאת היה פירושו על המשנה רע ומר מאד עד שכל
השומע היה מתפלא איך ממשנה קטנה כמו שהיא ,למד ודקדק דברים מרבים הבל
כאלה ,ויתר לר׳ זלמן מאד על חלומותיו ועל דבריו ,ויאמר לא אכחד ממך
שפירותיך פירות דמאי ,והיתה כוונתו לרמוז לו על דרך צחות שפירושו הוא פירוש
עם הארץ ,ואחר כך לאחר כמה שנים בהגיע צדיק זה בלימודיו לדין כבוד הבריות
נזכר בעון זה והצטער מאוד ויבך בכי גדול על זה ,ובכל יום היה מתהלך בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות בשווקים וברחובות לבקש את האיש הזה ולא מצא אותו,
וכמעט נפל למשכב מגודל כאב לבו ושבר רוחו על ענין זה ,ויאמר עון זה הוא
מעונות שבין אדם לחבירו ואין תשובה ולא יום הכפורים מכפרין כי אם שירצה את
חבירו ,והנה בקשתיהו ולא מצאתיהו ואיה אפוא תקותי ,והיה בוכה ומוריד דמעות
הרבה על עון זה כמעט כשטף מים רבים ,אחר כן עלתה בדעתו להתודות על עון
זה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולבקש אם יש שם מי שחטא לו יסלח לו ולא
עשה כן מפני שהיה נבוך עדיין בדין זה ,עד כאשר נודע הדבר אל הגר״א ז״ל,
שלח אחריו ,והוכיח לו ממאמר הגמרא המובא שם בספר תולדות אדם ,שאם עשה
האדם כל מה שבכחו לעשות עד שאי אפשר לו לעשות יותר עוזר לו הקב״ה ומתקן
בעצמו ענין ההוא ,וכמו שכתב בספר חובת הלבבות (שער התשובה פרק י׳) שאם
הרע לחבירו בגופו או בממונו יכניס לו הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה עד
שימחול לו כמו שכתוב (משלי טז) ברצות ד׳ דרכי איש גם אויביו ישלים אתו ,ע״כ.
הרי לך מצדיקים אלו אשר אירע להם רק פעם אחת כן ,ועם כל זה כמה נצטערו על
זה וחשבו שאין להם תקנה ,ואם כן האנשים האלו אשר כה דרכם ורגילים בענין זה
תמיד איך יוכלו לשוב על זה ולתקן את אשר קלקלו (אם לא ע״פ חסד השם יתברך
כאשר יעשו התשובה במסירות נפש כהגאון ר׳ זלמן ז״ל ,וכדברי הגר״א ז״ל ,אבל
לא כל אדם עלול לעשות תשובה כזו) .ולמען לא תסבור כי דרך החסידות היה להם
בזה ,לכן הנני לכתוב לך מעשה נורא אשר נמצא כתוב בשם הה״ק ר׳ משה צבי
מסאווריאן ז״ל אשר סיפר כמה פעמים מה שאירע בזמנו שהביאו אשה שנתדבק
בה רוח אדם רשע ר״ל להרב מייחרשיוו שיוציאו ,והיה הרוח מדבר מתוך האשה
והיה מבקש לפני הרב שיעשה לו תיקון זה שיאמרו עבורו אצל הרב מנין אנשים
תהלים עשרה ימים ואז יצא ,אמר לו הרב אם כן רצוני שתספר לי המעשה מה
שקרה אותך מהחל ועד כלה ,ויספר לו באריכות כי הרבה לחטוא ואחר כך עשה
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תשובה גדולה ומת מתוך תשובה והכל נמחל לו רק חטא אחד נשאר לו אשר עשה
קודם מיתתו ולא שב עליו ,והוא ששמע פעם אחד מאברך בן תורה ובעל מעשים
טובים כאשר עמד בפני חותנו ואמר תהלים קפיטל פ״ט וטעה בפסוק כירח יכון
עולם ועד בשחק נאמן סלה ,והיה אומר יכון עולם ועד ,ושחקתי מאתו ואמרתי
הכזה בן תורה יקרא ,ונתבייש האברך מאוד בפני חותנו ,ומשום חטא זה שהייתי
מבייש את אברך זה איני יכול לבוא לגן עדן והנני נע ונד בעולם ,ע״כ .הרי לך מזה
כי לא בדרך גוזמא ודרך חסידות דברו חז״ל החומר בזה ,ולכן שמר לך מאד מאד
מלגרום שום ביוש לאדם שטעה .ובאמת הרי פעמים רבות יכול להיות שזה הטועה
עבודתו חשובה וחביבה בעיני ד׳ מאד הרבה והרבה יותר ממה שאחרים עושים
בכל מיני שלימות ,מחמת שכוונתו רצויה מאד ורחמנא לבא בעי ,וכמו שמצינו
בספרים הרבה מעשיות מענין זה ,ולכן המצערו בשום דבור ענוש יענש על זה
מאוד ,וכמו שכתב הגאון ר׳ משה חגיז ז״ל בספרו הנחמד משנת חכמים מעשה
שהיה בימי האריז״ל שאחד מן האנוסים בא מפורטוגאל לצפת ושמע את הרב
דורש בענין לחם הפנים והיה סובר שעבודה זו נוהג תמיד ובכל מקום להקריב
לחם לפני ד׳ ,ולכן בתום לבבו הלך בשמחה והתחיל לעסוק בעבודה זו להקריב
לחם משובח וטוב מאוד בכל יום ששי לפני היכל ד׳ והשמש בא ולקח את החלות
ואכלם והאנוס היה סבור שהשם יתברך אכלם ולכן שמח מאד והרבה לעסוק
בעבודה זו בהתלהבות ושמחה מאד עד שהרגיש בו הרב בענין זה ,וגער בו בנזיפה
על שטות זה ,ותיכף שלח האריז״ל להרב כי נגזר עליו מיתה על זה ,כי עבודתו זו
חשובה היתה למעלה מאד מאד כי בכוונה רצויה מאד עשאה ,וכן היה לו כי נפטר
ליום מחר ,ע׳׳כ .וכזה איתא בספר חסידים (סי׳ י״ר!) אותם הקוראים פסוקי דזמרה
בקול רם ונעים ואינם יודעים הפסוקים ואומרים בטעות ,תפלתם וזמירותם מתקבל
כריח ניחוח והקב״ה שמח עליו שמחה גדולה ואומר כמה הוא מזמר לפני לפי
דעתו ועל זה נאמר ודגלו עלי אהבה וכו׳ ,ומעשה בכהן אחד שהיה פורש כפיו
ואמר בטעות והיה שם חכם אחד והעבירו מלפני התיבה והראוהו מן השמים
לאותו חכס ..אס .לא יחזירנו .יענש בדבר ,ע״כ .הרי לך מזה י עד כמה האדם מסכן
נפשו אם מוכיח לאדם בכעס אף שאדם זה עשה באמת שלא כהוגן ועבר על
התורה ,ומכל שכן זה שפעמים רבות יש שזה המוכיח וכועס אך טועה הוא בזה
וסובר שחבירו עשה שלא כהוגן ולכן ממהר לשפוך בוז וקלון עליו ,ובאמת הצדק
רק עם חבירו ,ולכן אנה יוליך בשתו ובמה יתכפר עונו אשר ברוע אפו פחז כמים
לצער ולבייש לצדיק וישר בחנם .ועוד יותר שאדם הרגיל בכך יוכל לפגוע לפעמים
בצדיק גדול צנוע במעשיו לצערו ולביישו ,כאשר מצינו בספרים מעשים כאלו
בימי הראשונים ואחרונים מאנשים שהיו נראים פשוטים וגסים ובאמת היו
במדרגה העליונה ,והנה קבלה בידינו (ומובא בספרים בכמה מקומות) שיש ל״ו
צדיקים גדולים מבני עליה בכל דור שמסתירים מעשיהם מבני אדם ויש מהם
שנראים לבני אדם כאנשים גסים ועבריינים ,והנה אני רגיל לומר בענין זה אשר נ״ל
זה לטעם אחד מן הטעמים מה שעשה הקב״ה שצדיקים אלו יהיו נסתרים ,כדי
שנאהוב ונכבד לכל אדם מישראל בתכלית מחמת חשש זה אולי הוא מצדיקים אלו
הנסתרים אשר לא נודע לשום אדם צדקתם וקדושתם ,ומצינו מעשיות בספרים
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מאנשים גדולים וחשובים שפגעו בצדיקים נסתרים כאלו וציערו אותם על מה
שהיה נראה אשמה בהם ,ועבור זה נתחייבו עונש נפשות ר״ל ,ולכן מה מאד יש
לחוש לזה בכל עת אשר יגיע לו להוכיח את חבירו ,שידקדק מאד מאד באיזה אופן
תהיה התוכחה אליו למען לא יחייב חס ושלום את נפשו בתוכחתו זו ,ובפרט
כששומע בבית הכנסת מש״ץ או האומר קדיש או שאר אדם שטועה אל יגער בהם
ולא יאמר להם באופן שיתביישו ,ובס״ח (סי׳ קלט וסי׳ ש״י) כתב אם שמעת איש
אחד מלמד טעות לתלמיד לא תאמר טעות אתה אומר אם הוא מתבייש בזה אלא
תודיעהו לאחד מקרוביו או לאוהבו והוא יאמר לו בעצמו לא משמך ואל תשפוך
דמו ,ובחולין (דף ו) למדו מפסוק שתלמיד אסור להקשות לרבו רק כשהתלמיד
יודע שרבו ידע להשיב ולא יתבייש בזה ,וביותר הזהירו בספרים לזהר מזה בעת
שהחכם דורש בבית המדרש ,ובזוהר הקדוש (פ׳ שלח) מייתי עובדא מחד ינוקא
שנענש על שהיה מקשה לרבו ורבו נתבייש שלא היה יודע להשיב ,ומזה יש לדון
קל וחומר לגדול שבודאי עתיד ליתן את הדין על זה וענוש יענש ,ויותר מזה כתב
בספר חסידים (סי׳ תחקע״ג) שמי שהוא חריף לא יעמוד אצל הרב שאינו חריף
כשלומד לתלמידיו כי על ידי זה יתבייש ואותו חריף חוטא אע״פ שאינו מקשה לו.
והנה שמעתי מרב אחד סיפור נפלא בענין זה ,שפעם אחד נזדמן שהגאון הר״ר
יעקב מליסא ז״ל בעל חוות דעת בא לניקלשבורג והגאון הר״ר מרדכי גנעט ז״ל
היה שם אב״ד בעת ההיא ,וכיבד הררמ״ב את הרב מליסא לדרוש בבית הכנסת,
וגם הוא הלך לדרשתו ,ובהיות הרב מליסא דורש הקשה לו הררמ״ב מירושלמי
אחד ,ולא השיב לו הרב מליסא כלום ,רק קיצר תיכף דרשתו וסיים "ובא לציון
גואל" וירד .והיה נראה לכל שהרב מליסא לא מצא תשובה על הקושיא והקפיד על
הביוש שהקשה לו ברבים ומשום זה ירד ,והררמ״ב ז״ל כאשר ראה זאת נצטער
צער גדול מאד על שגרם ביוש להרב מליסא ז״ל ומיד הלך אליו והרבה מאד
לפייסו ,והרב מליסא השיב לו שאין בלבו עליו כלום ,אבל הררמ״ב לא נתקררה
דעתו מתשובתו זו ,ושוב נצטער מאד על זה ,ויהי כאשר נסע הרב מליסא משם
השתדל הררמ״ב שכל בני העיר ילווהו בכבוד גדול והוא הרבה מאוד להתחנן
ולבקש מלפניו שימחול לו ,והוא שוב השיבו שבאמת לא הקפיד עליו בלבו כלום,
אבל הררמ״ב שוב לא נתקררה דעתו בזה והיה עומד ומצטער מאד ,ויהי כראות
הרב מליסא כן ,קראו לצד אחד ואמר לו הנה אגיד לכם עתה האמת כי את אשר
תפסתם אותי מהירושלמי הנה באמת לא עיינתם שם שפיר ,כי כדבריכם כן הוא רק
אליבא דהו״א שם אבל המסקנא שם הוא כדברי ,ואני לא הקפדתי על שאלתכם
אותי כלום ,ומה שלא השבתי לכם והראיתי לפני העולם כי הקפדתי על עלבוני,
זאת היתה רק משום כבודכם שלא אנצח אתכם ברבים ולא תתביישו על ידי ,ויהי
כשמוע הררמ״ב ז״ל כן צוה לקרות לבית הכנסת לדרשה ויספר לפני כל בני העיר
כל הענין כי באמת לא הרב מליסא טעה רק הוא טעה ,ועוצם ענוות וצדקת הרב
מליסא היה בדבר זה לבייש עצמו מפני כבוד חבירו ,ע״כ.ןועתה אחי התבונן על
סיפור יקר זה"ולמי ממעשי צדיקים איך לזהר משום גרם ביוש לחבירו ואף בעניני
תורה ועבודה ,ואף אם על ידי כבוד חבירו יגרום ביוש לעצמו עם כל זה מוטב
שיבייש עצמו ולא לגרום שום צד ביוש וחולשת דעת לחבירו .ומה שנראה

דבריו ,שלא .יצא מפיו דבר שי-תביש חברו

[י].

וביותר צריך

לז-הר מאד כשבא עני לבקש פךנסה  -אם במתנה ,אם
בדרך החזקה  -שלא יכעס עליו

[יא]

ולא יבישהו ,כי אף

בלי זה דעתו חלושה ןרוחו נשברה מאד ,וכאשר מבקש

צרכו מהעשיר פניו משתנות י ככרום מרב בושה ,כמו
שאמרו חכמינו ז״ל

(ברכות דף

 ,0ובפרט אם מהמתמוטטים
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לפעמים מצדיקים הגדולים שמביישין בני אדם ברבים על דבר קל וקטן ,ולפעמים
אף על דבר שאין נראה על האדם באמת שום אשמה בה ,וכן מצינו בזוהר (פרשח
מזריע) בעובדא דרבי חייא ורבי יוסי וכיוצא בזה .הנה עליהם אין להקשות ומהם
אין ללמוד בענין זה לשאר בני אדם ,כמו שכתב בספר עץ פרי בשם הה״ק ר׳ אורי
מסטרעליסק ז״ל על פסוק שופך דם האדם באדם דמו ישפך (בראשית ט׳) שפירש
כן ,שהצדיק שיכול להיות שופך דם האדם לתוך האדם ד״ל שימשיך לתוך האדם
חיות חדש שהוא מכונה בשם דם כדכתיב כי הדם הוא הנפש ,צדיק כזה יכול
לשפוך דמו של האדם ר״ל שיביישו ברבים בשביל תועלת האדם כי בזה ממתיקין
דינים מעל האדם ופועלין לו טובה (עיין להל( סימן ב׳ סעיף ה׳) לכן אין להקשות
עליהם ולא ללמוד מהם בענין זה.
[י] ואין הכוונה דוקא עלבון גדול שמזכיר עליו דבר עבירה שעשה או שאר גנות
גדול ,רק אף שום דבור של לשון זלזול קצת או גערה בלשון כעס על חבירו יש
בזה איסור קצת ,כי מתכרכמין בזה פני חבירו והוא מצטער בזה ,וכמו שכתב בספר
חסידים (סי׳ מחקע״א) שנים שמתווכחים יחד לא יאמר אדם לחבירו חכם מה אתה
אומר כו׳ ,ונמצא כתוב בספר צוואת צדיק אחד מתלמידי הבעש״ט ז״ל ,חה לשונו,
בני תהיו נזהרים מאד מלשון מגונה כי בזקנתי התודיתי מקירות לבי לפני השם
יתברך על תיבת שוואנ״ץ שאמרתי לאדם בשחוק כי עון ביוש אפילו לשפלים הוא
דמיון שפיכת דמים ורציחה ממש ,ע״כ .והנה זה דרך הכעסנים והמקפידים שעל
כל ענין קל שאין אדם עושה כדעתם גוערים בו בקצף וקוראים לו בכמה מיני
כינויים של זלזול כגון שוטה עקש בהמה זנב וכיוצא בזה ,ועתידים ליתן את הדין
על כל דבור ודבור ,וכמו שאמרו חז״ל (מסכח חבוט הקבר ס״ד ,הובא בר״ח שער היראה
פי״ב) שבשעה שאדם נפטר מן העולם שואלין לו המלכת את חבירך בנחת רוח
(עיי״ש) ,ר״ל אם היה נכנע לפני חבירו ומכבדו בדבריו כעין מלך (עיין כספר מדרש
פנחס א״ב ששי אוח ל״ד) ,וכזה כתב בספר חסידים (סי׳ מ״ד) אפילו ציער חבירו כל
שהוא על כל צער וצער יענש ,ועל זה נאמר (סוף קהלת) כי את כל מעשה האלקים
יביא במשפט כו׳ ואפילו הרוקק על הרצפה ואינו מכסה וראה אחד ונמאס (כדאיחא
בחגיגה דף ה׳) עיי״ש.
[יא] בספר המדות מהר״ן כתב הכועס על עני מכובד כאלו הקניט את השם יתברך,
ועל ידי זה נתאלם ונעשה מצורע רחמנא ליצלן.
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הואדולכךכ^מךבךים אליו עוד שום דבור דרך בז־וי ,אף

כשנותנים לו מבקשו ,עם כל זה הוא מצטער ומתביש מאיד

ודמו נשפך בקרבו ,רדיו נתרפים מלילך ולהשתדל עוד
עבור פרנסתו אצל שאר בעלי־בתים על־ידי זה [יק .ושתי
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[יב] ועפ״ז נוכל להסביר ביתר הבנה דברי הגמרא (ברכות דף ו) דאיתא שם אמר רב
חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום
שנאמר בקש שלום ורדפהו ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן שנאמר גזלת העני
בבתיכם ,עיי״ש בפירש״י והוא דחוק קצת ,דלפירושו הרי אף בעשיר נוהג זה ולמה
כתב עני ,ועוד דענין גזלה לא מצינו רק בעניני ממון ,ולדרכינו יובן זה שפיר דכל
כוונתם בזה מה שאמרו דנקרא גזל הוא רק משום העני הבא לדרוש חפצו מהבעל
הבית וכשהבעל הבית משפיל אותו ואינו משיב לו שלום הרי מיד הוא מחליש
דעתו בזה והעני נכלם ומרפה ידיו מלילך ולהשתדל עוד עבור חפצו ,ונמצא באמת
הוי גזלן בעניני ממון שגוזל ממנו פרנסתו וכמו שכתבנו כאן וכמו שנראה לעין כל,
ולכן כתבו סתם על כל אדם שמתנהג כן שאינו משיב שלום שנקרא גזלן משום
שהרבה פעמים מתרמי שבאים לפניו עניים לבקש ממנו צרכיהם ועל ידי זה הוא
גוזל מהם פרנסתם ,ופירש־ בזה הפסוק גזלת העני בבתיכם שגוזל פרנסת העני בזה
שאינו משיב לו שלום ,וכן הוא להיפוך כשנותן לו שלום בסבר פנים יפות
ובהרחבת דברים הוא מרחיב דעתו של העני ונותן לו בזה כח להשתדל עוד ,וגם
כמה פעמים יש שהעני בוש לגלות חפצו ולבקש צרכיו ועל ידי דבריו אליו הוא
פותח פה לאלם ,ואם הם אז בחברת בני אדם עושה לו על ידי הדיבורים עמו
היכרות וידידות עם כל האנשים שייטיבו עמו.
ונראה לי עוד להעמיס פירוש בדברי חז״ל אשר ברוח הקודש נאמרו וניתנו לפרש
ולדרוש בכמה פנים ,ולומר שגם לדבר זה נתכוונו ,והוא שבאו להורות לנו גם
לאידך גיסא ,שאף שהחיוב לקרב העני ולדבר אליו דברים טובים מכל מקום אל
ימשיכנו בדברים יותר מדאי לבטלו זמן מרובה ,כי נמצא עוד סוג אנשים שאם בא
אליו אורח מקבל צדקה או משתדל במכירת ספר וכיוצא בזה ,לא די שאינו מטיב
לו בממון הוא מוסיף עוד לבטל אותו הרבה זמן בדברו עמו דברי תורה ושאר
ענינים ,והאורח מתעכב אצלו מחמת שסובר שהבעל הבית יהנהו או שבוש
להשתמט ממנו באמצע דבריו ועל פי זה מבטל אצלו זמן מרובה שהיה יכול בזמן
הזה להרויח כמה ,וזהו באמת עוול גדול וגוזל לעני ,וזהו שאמרו ואם נתן לו שלום
ר״ל הבעל הבית להאורח ,ולא החזיר ,פי׳ שאינו מניח לחזור מיד לחפצו רק
מעכבו אצלו ומרבה לדבר עמו (ואפשר גם לפרש בדרך רמז כן שאפילו נתן לו
ממון אבל אינו מניחו לחזור מיד לחפצו) נקרא גזלן שנאמר גזלת העני בבתיכם,
ומלת העני הוא לשון עונה וזמן ,שגוזל ממנו הזמן ,בבתיכם ר״ל בזה שאתם
מעכבים אותו בביתכם ואינכם מניחים אותו לשוב מיד לחפצו.
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רעות עושה זה המבישו :ששופך דמו ,ומחסר פרנסתו,

במקום שהחיוב היה עליו להפך מכל זה ,שינחמהו מצערו
ויוסף אברהם
והנה מכל זה שפירשנו כאן דנקרא גזלן אם בזה שמחליש דעת העני ומרפה ידיו
מלהשתדל על פרנסתו או במה שמבטל זמנו ,תוכל ללמוד קל וחומר מזה לאלו
אשר בשתים יחטאו להחליש דעת העני ולבטלו זמן מרובה ,והוא שנמצאים בני
אדם עקשי לב וחכמים בעיניהם היושבים במנוחה בביתם ונפשם שבעה באכילה
ושינה ,ובבוא לפניהם אורח עני בן תורה ולפעמים שהוא אדם חשוב ויקר מאד
המשתדל לחיות נפשו באיזה דרך שהוא אצל הבעל הבית והוא מתבייש ופניו
משתנות ככרום ודעתו אין מיושבת עליו מטורח ועינוי הדרך ומיעוט שינתו וצער
פרנסתו (ובאדר״נ (פל״א) אמרינן דאפילו האוכל משל אביו ואמו ובניו אין דעתו
מיושבת עליו ואין צריך לומר משל אחרים) והוא רעב ועיף ,מקבלים פני אורח זה
לא באכילה ושתיה והשגת חפצו בעניני ממון רק בשאלות בלימוד וקושיות ברוב
עקשות וקנטורין על דרך שכתוב (משלי יק יש בוטה כמדקרות חרב ,ועני זה
מחולשת דעתו מסתתמין טענותיו (כמש״כ בז״ח ריש שיר השירים בעובדא דר׳ כרכיה
בהדי חד גברא עיי״ש) ,משא"כ בעל הבית העשיר יענה עזות ולקפח פניו בדברי
ליצנות ולהוסיף לו ביוש וצער על צערו ,ואם בא בספר אשר חיבר משפילים אותו
ואת ספרו לפני שאר בעלי בתים ומפסידים אותו כמה ממון ,ובזה מחלישים דעתו
וכחו ומרפים ידיו מלהשתדל עוד ,חוץ ממה שביטלו אותו כמה זמן לענותו בדברי
ליצנות ,מה שהחיוב היה עליהם בהיפוך אפילו לעני עם הארץ וכל שכן לבן תורה,
ולכן בודאי נוכל לומר עליהם תואר גזלן ורוצח ושופך דמים דמים תרתי משמע דם
הנפש וממון ,ועל זה נאמר (משלי כק אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער
_______
כי ד׳ יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש.

ובספר רמתים צופים מביא סיפור נפלא בעין זה ,שהרב הגאון הצדיק ר׳ זושא ז״ל
אבד״ק שעדליץ והרב הגאון הצדיק ר׳ שרגא פייכיל ז״ל אבד״ק גרוצא בימי
חורפם חברים היו ולמדו יחד בווארשא ,והרב מגרוצא היה מעות נדוניא שלו
מושלש בלובלין ,ונסע שם בצירוף חותנו ,והיה בשבת בסעודה שלישית אצל
הה״ק הרבי מלובלין ז״ל לשחוק ממנו ,ובעת שמע הרב הנ״ל דברים היוצאים
מפה קדשו נכנסו בלבו ובערו בו כתנור של עכנאי ונתדבק אליו מאוד ,ונתן פתקא
עבורו ועבור רעו הר״ר זושא הנ״ל ,ודבר הרבי על הר״ר זושא דברים לא טובים
והיה לפלא בעיניו כי היה יודע את הר״ר זושא שהולך בדרך הישר ,ובעת נסיעתו
משם נתן פעם ב׳ פתקא עבורו ורעהו הנ״ל ,ואז שיבח הרבי את הר״ר זושא למאד,
והיה יותר פלא בעיניו על שנותו את טעמו ,ותיכף כשבא לווארשא נכנס אצל רעו
הנ״ל וסיפר לו הכל ,אז הגיד לו הר״ר זושא מה שאירע לו ,כי היה אצלו אורח עני
תלמיד חכם וירא שמים וביקש ממנו לעשות לו טובה והגיד לו פשט בחריפות ולא
היה נראה בעיניו חידושו ודחה אותו ,אז נחלש דעת האורח והלך ממנו בפחי נפש
וזה היה בעת שדבר הרבי עליו ,אח"ז נתיישב הר״ר זושא מה זה עשיתי לא די
שלא ראיתי מעות עבורו אף גם דחיתי תורתו ,וציוה לחפש אחריו עד שבא אליו
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שנית ,ותיקן בעצמו מה שהשיג עליו ,והשתדל עבורו ונתן לו מעות ,ואז שיבח
אותו הרבי ,אז ראו כי רוח הקודש שורה בתוך בית מדרשו של הרבי ,ונסעו אליו
תיכף שנית ,ע "כ .והנה היוצא מסיפור זה שיש איסור גדול להחליש דעת העני בן
תורה ולדחות דברי תורתו ואדרבה שצריך עוד משום גמילות חסד לחזק ולתקן את
דבריו ,ומהאי טעמא כתב בספר חסידים (סי׳ שי״ב) אם יבא לביתך אורח אל תשאל
לו מדברי תורה אלא אם כן שתדע שידע להשיב או תשאל לו בינו לבינך שלא
יתבייש( .ועיין למעלה בויוסף אברהם אות ט׳ כמה ענינים שהעתקתי מספרים
שמחמירים מאד על שום צד עלבון וחולשת דעת חבירו בעניני לימוד).
ואפילו כשאינו מבייש ומבזה את העני עם כל זה הנה מצינו אזהרה בספר ברית
עולם מהגאון הרחיד״א ז״ל שעל ס״ח (סי' שי״כ) בשם רז״ל המובא בספר שתי
ידות דלא ישאל אדם לאורח מלימוד אלא יתן לו לאכול קודם .אבל צריך לדבר
אליו באהבה ושמחה דברי ריעות וידידות להמשיך דעתו אליו למען יאכל האורח
אצלו בהרחבת הדעת ושמחה ,כי המצפה לשלחן חבירו עולם חשך בעדו והוא
בבושת פנים וחלישות דעת מאד ,וע״י דברי אהבה וריעות אלו יתקרב דעתו אליו
להיות כאחד מבני ביתו .ונראה לי לפרש בזה מה שאמרו חז״ל (אנוח פ״א) ויהיו
עניים בני ביתך ,ר״ל שישתדל שהעניים הבאים אליו יהיו כבני ביתו ,ואף אם עי״ז
יעסוק עמהם לפעמים בדברים יתרים ודברי חול אין בזה איסור של דברים בטלים
כמו שנתבאר להלן בויוסף אברהם (אות ל״ט) עיי"ש ).וראיתי בספר בשם צדיק אחד
על פסוק דכתיב אצל אברהם אבינו ע״ה בענין האורחים והוא עומד עליהם
(כראשית יח) דהנה אברהם אבינו ע״ה היה עובד ד׳ תמיד במוחין דגדלות ודביקות
בו יתברך והיה תמיד הולך מדרגא לדרגא בעבודתו יתברך ,ועתה בשביל האורחים
נעשה עומד ,ר״ל שנעשה כאדם פשוט שאינו הולך רק עומד ,לדבר עמהם דברי
חול בסברו שהם ערביים משום טעם הנ״ל ,ועליהם ר״ל בשבילם) .ובכלי יקר
(פרשת בא) כתב בענין כזה שדברנו כאן דבר נחמד ,והוא ,בענין שאלת ד׳ בנים
דקשה מנ״ל דהשואל מה זאת והשואל מה העדות כו׳ שאינם רשעים ,ותירץ משום
דבפסוקים אלו כתיב כי ישאלך בנך מחר שבאותו יום שאומרים לו לעשות עושה
העבודה ואינו שואל טעם הדבר למה זה ,כדי שלא יחשדוהו שהוא מלעיג על
המצות ,וכוונתו להשבית העם מעבודת השם יתברך ,רק ביום המחרת הוא שואל
מה זאת כי הוא חפץ לידע טעם המצוה ,וזה סימן שאינם רשעים (והוא בחי׳ נעשה
ונשמע הנדרש לשבח בכמה מקומות) ,רק בפסוק מה זאת ששואל בקצרה למדנו
שהוא תם שאין בו דעת לפרט הענינים ,משא״ב בפסוק מה העדות כו׳ שפורט
הענינים למדנו שהוא חכם ,אבל בפסוק מה העבודה הזאת לכם אין כתיב מחר
ולכן למדנו שהוא רשע ,שכל כוונתו להשבית העם מעבודת ד׳ ע״כ הוא שואל מיד
קודם עשיית המצוה ,וכוונתו להלעיג עליהם לאמר במה אתם עסוקים וזקנים
כמותכם יתעסקו בדברים בטלים הללו עכת״ד .ומזה תבין כמו כן לענין הנ״ל
באורח הבא לבעל הבית שיהנהו בדרך מתנה או בדרך החזקה ,שהנותן ואחר כך
שואל הוא צדיק שרוצה מקודם להטיב להעני ,ואחר כך הוא חפץ עוד גם לקבל
ממנו חידושי תורה ,והשואל מיד הוא רשע שרוצה למנוע טובת העני והוא פותח
בשאלה רק משום ללגלג עליו.
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ויחזקו בךבריו [יג] וייטיב עמו כל די מחסורו .וכמה מצרית
עשה ולא־תעשה יעו על זה

(ועיין להלן סעיף מא).

וזה ,לא די

שאינו מיטיב עמו ,שבזה בעצמו העני נכלם ומפסיד ממון
במה שבטל כמה זמן לילך כמה פעמים להעשיר עד

פיו רלעזפך דמו 1

שהשיגו [יד] ,עוד מוסיף הוא להכותו בשוט
כמים ,ומקטע רגליו מלהשתדל עוד עבור פרנסת בני־ביתו] ,
והם נמוגים ברעב על־יז־י זה .והנה הרבה בני־אךם נכשלים

בזה  -אם מפני שהעני פגע בו בעת כעסו ,או מפני

הכילות בצרוף הגאות ,שאינו רוצה להיות שפל עבור
ויוסף אברהם

[יג] ועיקר ההטבה הוא בדיבור הטוב וזהו חשוב יותר מכל הנתינות שבעולם ,וכמו
שאמרו חז״ל (אבות דרבי נתן סי״ג) אם נתן אדם לחבירו כל מתנות טובות שבעולם
ופניו זעומות כאלו לא נתן לו כלום ,אבל המקבל את חבירו בסבר פנים יפות אפילו
לא נתן לו כלום כאלו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם ,ע״כ .וכעין זה איתא
בכתובות (דף קי״א) ובבא בתרא (דף ט) .ומהאי טעמא הזהירו בספרים ליזהר מפנים
זועפות ומלהראות כעס על שום אדם כשיש אורחים בביתו כי יסברו שעליהם הוא
כועס ,ומכאן מוסר גדול להרגילים בכעס ולהקניט בני אדם שאף שרגילין להטיב
להם בממון כל טובותיהם אינם כלום.

[יד] וענין זה אין סובל העני רק מהעשירים ,כי על פי רוב העשירים אינם מצויים
בביתם ,ויש מהם שאף כשהוא בביתו יושב לפני ולפנים בחדרו המפואר ומתענג
במעדנים ועניני שחוק ודלת חדר החיצון סגור (היפך ממדתו של אברהם אבינו
עליו השלום שהיה ביתו פתוח מד׳ רוחות לעניים) והאורח המבקש בוש להשמיע
קול בבית לפתוח לו ועל ידי זה הוא נסוג אחור כמה פעמים ,וכאשר התחזק עצמו
וקרב אל הפתח לנקש בדלת או למשוך בפעמון לפתוח לו ,המשרתת מקדמת פניו
לפתוח לו ותשיב בציווי אדונה לאמר האדון אינו בביתו או ישן הוא למען לא
יפסיק לו עני זה מעינוגיו ,והאורח מבטל הרבה זמן לילך אליו כמה פעמים עד
שישיגנו בחושבו כי העשיר יעניק לו בדרך עשירות ,ולפעמים שהעני מוכן ליסע
לדרכו רק שממתין עד שישיג את העשירים ,עד שהביטול עולה על כל נדיבות
העשירים אף אם יתנו לו כמה ,ולפי זה הגע עצמך להבין גודל העוול שהעני סובל
מהעשיר אם אינו נותן לו ,שבמקום שהיה הצורך שישיג ממנו הרבה ליוח עוד יש
לו ממנו הרבה הפסד ,וכל שכן אם מוסיף עוד לזלזל בעני ולצערו ,וסוף עשירים
כאלו שעל ידי זה מאבדין ממונם בענין רע ויורשין גיהנם רחמנא ליצלן .וכתבתי
כל זה משום אולי אועיל בזה קצת לאיזה עשירים המתנהגים בדרך זה ויראו דברי
אלו שיבינו פעולתם הרעה וישתדלו להטיב מעשיהם.

עד

ארך
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•פיס

מניעת הטבתו להעני ,לכן משפיל העני ,שאינו כדאי
שייטיב לו; או מפני מדת הליצנות ךאית בה נטו] ,וכיוצא

באלו ,ועובו־ים על ׳לא תו־צח׳ ןעוד כמה אסוךים ,ועוינם
______ _______גדול מנשוא.

_

יב) עוד באפן אחר נכשל הכעסן באסור ׳לא תו־צח׳,
שגורם ו־ציחת נפש ,והוא ,שעל־ידי הכעס מקלל
אשתו ובניו וחבריו ואף עצמו .ובספר ׳מתוק מדבש׳ כתב,
דיש בזה אסור ׳לא תו־צח׳ ,כי פעמים רבות הורג בזה בני־

אדם .וכז־איתא בזהר הקדוש (בפר׳ פינחס) על מקלל עצמו

וזה לשונו :חד ממנא אתפקד קמה דבר־נש ,ובשעתא ךלי.ט
גו־מה ההוא בר־נש ,האי ממנא ושבעין אחרנין דממנן

תחותה נטלין ההיא מלא ואמרי :אמן ,ןסלקי לה לעלא,
ו־איהו רדף אבתרה עד ךעבד לה ואשלים לה ההוא מלה

וכו׳ .ובפרשת פקודי איתא:
הקלפות)

היכלא

ךביעאה

(מהיכלות

אקרי חובה ,מהכא נפקא חד רוחא מסאבא ךאקו־י

תרגום :ממנה אחד נמצא לפני בן־האדם ,ובשעה שבן־האךם ההוא
מקלל עצמו ,הממנה הדה ושבעים אחו־ים הממנים תחתיו נוטלים
המלה ההיא ואומרים :אמן ,ומעלים

אותה למעלה ,והוא רודף

אחריו עד שעושה לו ומשלים לו הדבר ההוא וכו׳.

תרגום :ההיכל הרביעי (מהיכלות הקלפות) נקרא חובה ,מכאן יוצא
רוח אחד טמא שנקרא ארית״א ,וכמה אלפים ורבבות עמו ,וכלם

ויוסף אברהם
[טי] ובדרך הלצה אמרתי על זה מה שכתב רש״י (פרשת משא) לצחק ,יש במשמע
הזה גילוי עריות ושפיכות דמים .דאפשר לפרש כן ,שכל מי שבא לצחק ,ר״ל
לעסוק בצחוק וליצנות יש במשמע הזה גילוי עריות ושפיכות דמים ,שלפעמים
יגיע בל־צנותו לעסוק בגבול פה ולהביא הרהורי זנות ר״ל ,זהו גילוי עריות כי כל

^ך*)
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עה

אךירי״א ,וכמה אלף ורבבן עמה וכלהו אקרון אורו־י יום,

והאי רוחא וכל אנון דעמה כלהו קימי לנטלא ההיא מלה

דליט בר־נש גךמה ברגזה [או באומאה] ,ואלין מתערי
לההוא חחא דאקו־י ׳לחתן נחש עקלתון׳ ,בגין לקןמא לה

ולחבלא לעלמא .עד כאן .וב׳ראשית חכמה׳ כתב ,ך־אף

מקלל אשתו הוא כמקלל עצמו ,כי הזכר הוא פלגא ז־גופא,
ושניהם כאחד הם אדם שלם .וכן מקלל בניו הוא כמקלל
עצמו ,וכז־איתא בגטין (דף

לה),

באשה שאמרה :יהנה סם

המות באחד מבניה אם נהניתי מדינךך! ומת בנה; רוצה

לומר ,משום שנשתכרה עסה כעבי דינר .ובספר ׳מתוק
מדבש׳ כתב :וכבר ארע כמה פעמים באב ואם שקללו את
בניהם ,וכאשר ןצא מפיהם ,בעוד שלשה ןמים נתקים בהם,

רחמנא לצלן; ובראות האב ןהאם איך גך־מו מיתת בנם או
בתם ,נכוים בחמי חמין ןצועקים ואינם נענים ,רחמנא

לצלן .ואף במקלל אחרים ,מצינו בש״ס שפעמים מתקימת,

וכךאיתא במגלה

(דף טו):

אל תהי קללת הז־יוט קלה בעיניך,

שהרי אבימלך קלל את שירה ,ונתקים בזרעה .ובגטין (דף
נקראים אוררי יום ,והרוח הזה וכל אותם שעמו כלם עומדים לקחת
המלה ההיא שבן־אדם מקלל עצמו בכעסו [או בשבועה] ,ואלה
מעוקרים לנחש ההוא שנקרא ׳לדתן נחש עקלתון׳ ,כדי להעמיד

אותו שיחבל את העולם.

ויוסף אברהם

ענין נבול פה הוא רק על ידי ליצנות( ,ועיין כספר אמרי אמת מהה״ק רי״ל איגר זצלל״ה
מלובלין פ׳ תצא (דף סד ע״א) בד״ה ואכלתם כו׳ כתג שס דליצנות הוא פגימת קדושת
הברית ,ועיי״ש בסוף הספר בהערות בנו הה״ק ר׳ אברהם שליט״א מקור לזה ממ״ר נשא
(פי״א) אס ללצים זה הנואף ט /ועיי״ש עוד) .ולפעמים יגיע בליצנותו לצער ולבייש
אדם שהוא שפיכות דמים כמו שכתב כאן שעובר בזה על לא תרצח.

אמל

ק׳ג

אברהם

בבא .מציעא

דעל כל זה חייב באחריותו ולא יבול לומר הרי

רבותא דאפי׳ ם׳ א״א דתשובתו קשה דעל הם׳ ,אין

שלך לפניך וכשיטת היש״ש מובא בש״ך ס״י שס״ג

אדם תוהה וכמש״ב בשע״ת לר״י דמשום זה אשם

דשומר חייב גם אהיזק שאינו ניכר.

תלוי קרבנו יותר גדול מחטאת קמ״ל דגם בם׳

א״א תוהה יותר ממלבין ודאי.

ע״ב

גט" תביא ריב״ב אומר אף המוכר סוס

וסייף כר ע״י בשמ״ק בשם הרמ״ך שנסתפק אם זה

א״ר

יוחנן משום רשב״י נוח לו לאדם שיפיל

עדיפא מהא דתניא במתני׳ ובזה כו״ע מודו דאין

עצמו מ׳ מג״ל מתמר כר לכאורה בפשוטו הוא

להם אונאה או דדמי להא דמי שהגיע לעבור בנהר

חדוש נפלא שאף שמדינא איבה מחויבת בזה בכ״ז

ולא רצו להעבירו בפחות מדינר ופסק עמהם בדינר

מותרת ואין בזה משום מאבד עצמו לדעת ,ומזה

לשיט׳ הסוברים דאפילו

דאין להם אלא שכרם הראוי להם ,ולעב״ד מדלא

ראיה לכאורה

דמתה הגמ׳ אינו מן הדומה דסוס וסייף בשעת

שמדינה יעבור ואל יהרג מותר ליהרג ולא לעבור,

נפש לכל להמוכרים כמו

אך קשה לי קצת מי התיר לה למסור גם נפשות

מלחמה יש בהם חיי

במקום

אחרות דהא היתה מעוברת׳ואף שאין מצווים על

להלוקהים ואין להם קצבה בשעה זו.

העוברים בכ״ז אסור להרוג עובר כמבואר בתום׳

באונאת

1

דברים כר אל יאמר לו זכור מעשיך

נדה מ״ד ד״ה איהו מיית כר ועי׳ ברא-ש פ׳ יוהכ״פ
ילד לחוד.

יש דעות

בראשונים

הראשונים בו׳ לכאורה כל זה אינו בסוג של אונאה.

דמשום סכנת

ונראה דכל אלו ג״כ יש לדורשן לשבח דבמקום

דמותרת

שבע״ת עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

ולפעג״ד אפשר לומר דהא דנוח לו לאדם שיפיל

אך ה׳ יודע אם לעקל לעקלקלות וכן כולהו.

עצמו כו׳ דינא הוא דהלבנת פנים הוא אביזרייהו

לאכול

ואכמ-ל בזה

ביוהכ״ם —

-

ן דשפ״ד ומשום אביזרייהו דג׳ דברים ג״כ יהרג

אלא

אימא כל ד״יורדין לגיהנום עולין כר

ואל יעבור כמבואר בר״ן בע״ז ,ואס דינא הוא ניחא

ואלו הן הבא על א״א כו׳ אולי בהוליד ממנה בן

דגראה ברור דבכל הדברים שיהרג ואל יעבור גם

ויתישב בזה ג״כ

במעוברת דינא הכי ולא עדיפא ממחויבת מיתה

חלק

דאמרינין בערכין ז׳ דעד שלא ישבה על המשבר

דהוה מעוות לא יוכל לתקון.
קושית התום׳ דבסמוך אמרינין

דיש

לו

לעזה״ב - ,וכן מצאתי אח״כ בריטב״א — והא

 .דנין אותה,

ועי׳ מש״כ בזה

בסוטה כו׳,

ועי׳

דמלבין פגי חבירו ברבים נראה משום דלא ניתן

בבעה״ט עה״ת שמביא בשם ר״י החסיד דהוציאד.

למחילה בלב שלם.

ותישרף מכונה לשם רושם בפניה ע״י

נ״ט ע״א  -גט׳ נוח לו לאדם שמג על ספק

שריפה

לסימן שהיא זוגה .מסוגיין לא משמע כן

דהא

יליף שנוח ליפול בכבשן האש .אך באמת

הלא

א״א כר התוד״ה נוח לו נתקשו דהוה לי׳ למימר

שריפה ממש אינה בכבשן האש .דמיתת שריפה

יותר רבותא דאפי׳ ודאי א״א .ובתוד״ה חרן מג׳

מבואר בסנהדרין שהוא ע״י עופרת רותח ,אלא

דחשיב א״א נתקשו מהא דהכא אמרינין דיש לו

הכא הלא לא הוציאה בפועל לשריפה ,והיא דק

התום׳

חשבה שתישרף וחשבה שתישרף באש ממש ,אבל

סוטה ד׳ ע״ב ד״ה היא תצודנו דהכא בתשובה

היתה לרישום

עוה״ב ,והנראה דכ-ז יתישב עפ״י דברי

מיירי

דכל המומתין מתודין ,ולפי״ז נראה דכל

באמת יוכל היות שכונת יהודה
בפנים ע״י ברזל מלוהט.

העניו יתבאר בטו״ט דהא על א״א אף שהוא דבר

ע״ב בגט׳

חמור מאד בכ״ז שכרו בצדו שיעורר את האדם
לתשובה ,משא״ב מלבין פני חבירו שאינו מרגיש

להבין באמת מה היה דעתו של ר״א אם אחר כל

כ״כ בחומרו ולא יתעורר לתשובה ,ובזה הוא אומר

תשובותיו לא נתקבלו דבריו ,הלא היה עליו לקבל

בענין תנורא של עכבאי צריך

אשל אברהם ־ נזיקין א ניימארק ,אברהם יעקב בן אליהו יהושע עמוד מס 174הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספר

כולל בתוכו חידושים וביאורים על כל
ספר משנה תורה להרמב״ם

חלל! ראשון

מדע אהבה זמנים
מאת

הרה״ג רבי אשר פויכטתנגר זצוק״ל
שימש בקודש רב בלטשוורת אנגליה
ובשנותיו האחרונות בירושלים עיה״ק תו״ב

גץ3׳

פעיה״ק ירושלם תובב״א

תשמ״ח

אשר

הלכות דעות

למלך

ז

מב״ד לנדותו ,היינו לאחר מיתה ,אבל בחייו אינו

היתר הנדוי תלוי רק בתשובת המבזה ,הת״ח .לא השיב

מהראוי לעשות כן.

למבזה כלום דהכל נעשה מכח ב״ד ,ולפיכך שפיר תובע

מסתבר שרבנו כאן מיירי במי שנתחייב לחברו שירד
לאומנתו או שיצר לו ,דאל״כ למה לא סדר רבנו דברים

אלו לפני הפסקא "ואם גתחייבו לו וכו׳" ,כרוב הדברים
בהלכה זו .לפי״ז צ״ל דרבנו מתכוון למה דאיתא בקדושין

כח" .הקורא לחברו רשע יורד עמו לחייו" וכפרש" ,שם

מב״ד לנדותו מאחר דבזהו בפני עדים ,אך לא בפרהסיא

היינו לפני עשרה מישראל דאז אסור לת״ח למחול על
כבודו עד שהמבזה מבקש ממנו מחילה דוקא וכמובן בחייו,

כדי לכפר על עלבון התורה ברבים כדברי רבנו בהל׳ ת״ת

שם בסוף ההלכה עיי״ש ודו״ק.

ד״ה רשע שמותר לו לנעלב למעט פרנסת מעליבו ,וכן רמז

רבנו להיתר זה למי שאינו ת״ח ולא חש לקושית רש״י
ב״מ עא .ד״ה יורד על פי׳ זה דאיך יתירו חכמים לישראל
להנקם ולגמול רעה ,דב״ד מכין ועונשין שלא מן התורה
ובכלל זה אף יחיד הפועל מכת ב״ד למיגדר מילתא,

(ולרש״י שם רק ב״ד מותרין) אבל ת״ח אינו משתמש
בהיתר עונש זה לדעת רבנו ע״פ הגט' ביומא כג.
דקשה לומר דרבנו יתכוון כאן למנוע מת״ח התחרות
מסחרית עם חברו במקו׳ שלאחרים מותר דממה יתפרנס,

פרק ר הלכה ז׳
הרואה חבירו שחטא אד שהלך כדרך לא טובה

מצוה לההזירו למוטב ולהודיעו שהוא הוטא על עצמו
כמעשיו הרעים שג׳ הוכח תוכיה את עמיתך וכו׳ אם
קיבל ממנו מוטב ואם לאד יוכיחנו פעם שני׳ ושלישית

וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד שיכהו החוטא ויאמר
לו איני שומע.

ואין פרנסה שאינה ממעטת במקצת פרנסת אחרים ,וכן לא
נקרא מי שמתפרנס בהיתר יורד לאומנות חברו ,וא״כ

מבאר שהרמב״ם כלל ב׳ חיובי תוכחה ,האחת

בהכרח כוונת רבנו למה שבעלמא הוא אסור הגם שכאן

על איפור והוא נלמד מהוכיח תוכיח ,ובזה חייבה

מותר במקרה זה כנ״ל ,מ״מ גנאי לת״ה לעשות כן.

התורה אפי׳ מאה פעמים ,והשנית על דרך לא טובה

בדבריו "ולא יצר לאדם לעולם בחייו" כנראה רומז

רבנו למה שמבואר בדבריו בהל׳ ת״ת פרק ר הל׳ י״ב

אף בלא איסור כלל הנלמד ממה שעלי אמר לחנה
"עד מתי תשתכרין" ,ובזה נאמר שבשלש פעמים פגי.

"והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיתה מנדין

רבנו במתק לשונו שלב כאן שתי סוגיות בערכין טז:

אותו ב״ד (אם באו עדים כמבואר בתהלת ההלכה שם)

וברכות לא ,:דבר המגונה שעליו חייבין להוכיח כבערכין

והם מתירין אותו כשיחזור בתשובה אבל אם הי׳ החכם חי

שם שהוא דבר עבירה בלשון סגי נהור וכדברי הגט׳ שם

אין מתירין אותו עד שירצה זה שנדוהו בשבילו וכן החכם

שאין להוכיח חברו עד שפניו משתנות מחמת בושה וכדברי

עצמו מנדה לכבח־ו לעם הארץ שהפקיר בו ואין צריך

רבנו בהלכה הבאה ,וממילא מדגישין לו את גנות העבירה

לא עדים ולא התראה וכו׳ ואם רצה החכם למחול לו ולא

יותר מעצם חומר האיסור ,וא״א לומר אחרת דשם בערכין

נדהו הרשות בידו" ,וא״כ קובע רבנו כאן הגם דשם פרק ז׳

מפקד .הברייתא דין זה מהכתוב "הוכח תוכיח" (ויקרא י״ט

הל׳ י״ג פירש "אע״פ שיש רשות לחכם לנדות לכבודו

י״ז) ושם מפורש ולא תשא עליו חטא ,ואין מקרא יוצא

אינו שבח לת״ח להנהיג עצמו בדבר זה" ,זה נאמר רק

מידי פשוטו שאסור לאדם להיות אחראי אפילו מרצונו על

שלא ינדה חכם בעצמו כשאין לו עדים ,אבל במקו׳ עדים

חטא חברו כסנהדרין כז ,:אלא חייב למנעו מחטא ועצמו

מותר לו לתבוע מב״ד לנדות מי שבזהו לפני עדים ,אבל

מערבות ע״י תוכחה על שחטא מה״ת.

לא "בחייו" דאז אין היתר הנדוי תלוי בתשובת המבזה

בברכות לא :רבי אלעזר מוסיף חיוב תוכחה על דבר

לבדה ,אלא בריצוי ומחילת הת״ח (עי׳ עבודת המלך כאן),
 .ועי״ב יוצא מכלל "שומעיו חרפתן ואינן משיבין" כמבואר

שאינו הגון ,וכדברי התום׳ שם בד״ה דבר היינו מה שאינו
אסור מה״ת ,ורבנו כללו באמרו "שהלך בדרך לא טובה"

ביומא שם ,כיון דבהיי הת״ח המנודה צריך לרצותו ולהכנע

ונראה דאף מה שאינו אסור מדרבנן בכלל בתפיסת רבני,

לפניו ,ובכך כאילו משיב לו הת״ח רעתו ,דכשחל הנדוי

דעקירת מדות רעות מחברו נפקא לן מואהבת לרעך כמוך

כבר אין מחילה מועילה בלא רצוי לפני׳ כסוף הל' הנ״ל

(ויקרא שם י״ח) כיון דדרך ארץ קדמה לתורת

פ״ו מת״ת ,אבל אב תובע מב״ד לנדותו אחר מותו דאז

עכשיו אפשר לפרש דברי רבנו "מצוה להחזירו למוטב"

ח

אשר
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דחוזרין על דרך לא טובה ,ואין למדין כן ממצות "הוכח

גם על הטאים אלו ,ועפי״ז מתרץ קושית הפמ״ג הרי

תוכיח" ,אלא משמואל־א׳ א׳ י״ד "עד מתי תשתכרין"

כל חטא בין אדם לחברו הוא גם בין אדם למקום,

כברכות שם שהוא ראי׳ ממה שעלי הוכיח לחנה ,ורבנו

דכיון דהכוונה על בינו לבין מי שמוכיחו ועובר בזה

מפרש ברישא מה דסליק מיני׳ היינו דרך לא טובה כדי

בלאו דלא תטור ,הותר רק כשמוכיחו בינו לבין עצמו

להסמיך הודעת חטא ממש למקרא "הוכח תוכיח" דרק

דטצות תוכחה דוחה לאו זה ,משא״ב בפרסום מונח

הוכחה זו נפקא מיני׳ כנ״ל .ואין לפרש בשמואל שם דעלי

בזה גם הברח מפני הבושה ולא הותר לעבור על לא

הוכיח לחנה על שהתפללה בשכרות ותפלתה א״כ תועבה

תטור ,טשא״ב בכל הטא בין אדם להכירו שהמוכיח

והוציאה שם שמים לבטלה ועברה על איסור דאורייתא

לא עובר על לא תטור מותר גם להוכיחו ברבים דהרי

כהל׳ שבועות פרק י״ב הל׳ ט׳ ,דאדרבה חשב שלא התפללה

זה גם חטא בין אדם למקום ובקושית הפט״ג.

מדלא הרימה קולה כל הזמן כמו״ש הרד״ק שם לפסוק י״ד,
והעמידה בחזקת כשרות על כך ,דאחרת הי׳ לו לומר עד

מתי תשאי שם ה׳ לשוא ,אלא דהוכיחה כלשונו על עצם
השכרות כדרך לא טובה אף בלא עבירה נוספת.

המנחת חינוך במצוד .ר״מ קובע דבאור בין אדם לחברו
כאן בין המוכיח עצמו למי שפונה אליו בתוכחתו ,אבל
דברים שבין האחרון ואדם אחר הן כבין אדם למקו׳ לענין
פרסום החטא ,דהלא אף הנביאים הוכיחו על כגון אלו

מעתה סוף דברי רבנו "וכן תמיד חייב אדם להוכיחו

בפרהסיא כדמצינו למשל במלכים־א׳ כ״א י״ט "הרצחת

עד שיכהו החוטא" ,נאמרין דוקא לגבי חוטא וכדילפינן

וגם ירשת" ,וסמך לדברי המנ״ח אפשר להביא מהלכה

בערכין שם ממה שהטיל שאול את החנית על יהונתן

הקודמת ,בה קבע רבנו "המוכיח את חברו בדברים שבינו

כשהוכיחו שלא להרוג את דוד דהיינו חטא ,אבל בתוכחה

לבינו בין בדברים שבינו לבין המקום" ,דנוסח הנגוד לבין

על דרך לא טובה בשלש פעמים די לנו ,דעד מלת וכן,

אדם למקו׳ הוא בינו לבינו היינו המוכיח ומי שפונה אליו.

רבנו מיירי מחטא ודרך לא טובה בשווה ,ורק אח״כ מחלק

ביניחן כנ״ל משנוי לשונו והלאה ,כיון שהמקרה לא
יתמיד משלש פעמים כבר ברור שההולך בדרך לא טובה
לא ישמע וא״כ אין תועלת להמשיך ,אבל במצות תוכחה
על חטא ,התורה חייבה בפירוש אפילו מאה פעמים כב״מ

לא .מבלי להתחשב בתועלת התוכחה ,ואצלה אין דין של

עי׳ באשל אברהם להפמ״ג באו״ח סי׳ קנ״ו אות ב׳

שמקשה על דברי רבנו כאן ,והא בין אדם לחברו נמי בין
אדם למקו׳ מיקרי ,וא״כ כל פשע הוא בכלל דברי שמים,
וא״כ על מה מיוסד החילוק שקבע רבנו אפי׳ למש״ב

המג״ח ,ובעצם קושית הפמ״ג כלולה בקושיתו האחרונה
של הלח״ט כאן.

שתים או שלש פעמים ,ובע״כ דמה שכתב רבנו שלש פעמים

הוא רק לגבי תוכחה על דרך לא טובה ודו״ק.

אך נראה דאפשר לבסס דעת רבנו על דבריו לקמן

פרק ז׳ הל׳ ה׳ "וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בל״ת
שג׳ ולא תטור את בני עמך וכו׳ אלא ימחה הדבר מלבו

שם הלכה ח׳

ולא יטרנו שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא
יבא לנקום לפיכך הקפידה תורה על הנטירה עד שימחה

המוכיח את חברו תחלה לא ידבר לו קשות עד
שיכלימנו שג׳ ולא תשא עליו חטא וכו׳ בד״א בדברים
שבין אדם לחברו אבל כדברי שמים אם לא חזר

בו בסתר מבלימין אותו כדברים ומפרסמים חטאו
ומחרפים אותו כפניו ומכזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים כישראל.

העון מלבו ולא יזכרנו כלל וכו"׳ ,ואם נבאר דבריו כהמנ״ח
יוצא דכל זמן שאדם מוכיח מי שעשה לו רעה באופן פרטי,

(ואף רעה שאינה של ממון בכלל לדעת רבנו כהמנ״ח
מצוד .רמ״א ,ועי׳ בספר ההשלמה למנ״ח עט׳ ק״ב על מצוד.

זו שלרבנו היתד ,גרסא אחרת משלנו ביומא כג ).מצות
עשה דתוכהה דוחה ל״ת דלא תטור ,ואפילו אם מכלימו
ומחרפו בינו לבין עצמו בלית ברירה ,עדיין מקיים מצות

מביא דברי המנ״ח דכוונת הרטב״ם כאן בין אדם

תוכחה דהיינו שמניח ביד חברו שהרע לו הבחירה לשוב

לחברו היינו בין המוכיח למי שפונה אליו בתוכחתו,

מדרכו הרעה ,אבל אם עושה כן ברבים ואפילו בפניו ,אין

אבל דברים שבין האחרון ואדם אחר הן כבין אדם

לומר שמוכיחו לשוב מרצונו אלא מכח הפרסום כאלו מכריחו

למקום לענין פרסום החטא כמו שהוכיחו הנביאים

וכופהו לשנות דרכיו מפני הבושה בלי תשובה פנימית,

אשר

הלכות דעות

למלד
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וממילא אין כבר לפנינו קיום מצות עשה של תוכחה לדחות

אדם לחברו כולל נמי בין אדם למקום ומפני זה הי׳

הלאו של לא חטור ,שבהכרח עובר עליו כשמזכיר חטאו

מותר להכלימו ברבים ,דכאן מיירי הרטב״ם מתוכחת

לרבים והבזוי ברבים לא יותר ממצוה דרבנן ע״פ גט׳

מי שחטא נגדו ואם מכלימו ברבים נעשה כמשיב

במגילה כה :סופ״ג שאינה דוחה ל״ת דאורייתא .וא״כ

על חרפתו או העוול שנעשה לו ,ואמנם שאר אדם

פשוט שעבירות בין אדם לחברו אבל לא נגד המוכיח,

מותר לעשות כן ,אבל הרמב״ם כלל בדבריו גם ת״ח

בכלל בין אדם למקו׳ וכתפיסת המנ״ח ,דבהזכרתן אינו

שעליהן נאמר שומעין חרפתן ואינן משיבין.

עובר בלא תטור ומותר א״כ להזכירן ברבים אף אם אינו
מקיים בכך מצות תוכחה וכמו שעשו הנביאים כנ״ל.

אין להקשות על זה מגט׳ סנהדרין קא :שירבעם נענש
מפני שהוכיח את שלמה המלך ברבים אף שלא עשה כן

על מה שהרע לו באופן אישי ,וא״כ לא עבר בלאו דלא

תטור בכך ,דמ״מ הי׳ לו להתחיל ולהוכיחו בסתר ובנחת
מבלי לביישו ,דאפילו מוכיח בסתר עובר באיסור מלבין
פני חברו כשמוכיחו באופן שמתבייש ,ואין עשה דתוכחה

דוחה ל״ת דמלבין הברו אם עדיין אפשר לקיים שניהם,
דהיינו תוכחה בנחת מבלי לביישו ,ורק אם לא הועילה

מצות תוכחה בנחת דוחה ל״ת של מלבין פני חברו.

בסיום ההלכה כאן בדבריו "כמו שעשו כל הנביאים
בישראל" קובע רבנו עוד הדוש ,והיינו דאם כנ״ל אין קיום

מצות תוכחה בפרסום החטא ברבים אפילו בפני החוטא
דבזיונו בקהל עם חשוב ככפי׳ שמהמתו שב בע״כ ולא

מדעתו ,ומטרת תוכחה שיבחר מרצון להטיב דרכיו ,לכאורה

קשה מנלן היתר להכלים אדם בפני רבים אם עתה אין מצות

תוכחה שתדחה איסור מלבין פני חברו ברבים ,וצריך
לומר דלמדין היתר לכך ממה שעשו כל הנביאים ואף

משה רבנו בכללן באמרו "שמעו נא המורים" ,וממילא אין
כאן ענין לדין אין נביא רשאי לחדש ,דהכל מתורת משה

שלמדו שאר הנביאים ממנו.

הסבר הדבר נראה דהיתר זה כעין עונש על מי שמסרב
בתוכחה בלי כפי׳ ולטובתו התירה התורה לכופו לחזור

לדרך ישרה אף שלא מרצונו דמתוך שלא לשמה בא לשמה.

ובאמת רבנו בפרק ד׳ משמונה פרקים שלו שהקדימו למס׳
אבות קובע ,שטענת הקב״ה על משה רבנו שמחמתה לא
ניתן לו ליכנס לא״י היתד .שדבר לישראל בכעס ,אבל לא

עצם אמירתו שהיתר .היתר גמור כנ״ל כפסק רבנו כאן.
ואין סתירה לדברינו ממה דמציגו במדרש רבה דברים

נראה לומר עוד בישוב קושית הפמ״ג הנ״ל ,דרבנו
כאן מיירי בתוכחת מי שחברו חטא נגדו והוא כשמכלימו
ברבים נעשה כמשיב על חרפתו או העוול שנעשה לו,
וביומא כג .מפרש דאוהבי ה׳ היינו תלמידי חכמים שומעין

חרפתן ואינן משיבין וכדברי רבנו לעיל פרק ה׳ הלכה י״ג,
והגם .שימי שאינו בגדר ת״ח מותר לפי״ז להכלים חברו
שחטא נגדו ברבים אם לא חזר בו ,רבנו מילתא דפסיקא

נקט דשייכא בין בע״ה ובין בת״ח והיינו דתרווייהו מותרין
להכלים מי שלא חזר מחטא בין אדם למקו׳ ,ועוד סתם
מוכיח הוא ת״ח ,ולפיכך רבנו שפיר קבע מניעה מוחלטת
להוכיח דרך הלבנת פנים ברבים מי שחטא נגד המוכיח,

אבל מותר לו לת״ח שמי שהוא חטא נגדו להעיד עם עוד

עד על העוול שנעשה לו כדי שאחרים יכלימו ברבים מי

שחטא נגדו ולא חזר מפני תוכחת סתר ,דאצלן נקרא חטאו
בין אדם למקו׳ וכסברת הפמ״ג בקושייתו הנ״ל .רבנו
בהכרח מיירי בחטא שיש עליו עדים ,דאל״כ אף בבין אדם

למקו׳ גרידא אסור להעיד עליו וכש״כ להכלימו ברבים,
כמפורש בפסחים קיג :דהרואה בחברו דבר ערוה ומעיד

בו יחידי בכלל מוציא שם רע הוא.

אין לטעון דמכח מצות תוכחה יהא מותר אפילו לת״ח

להכלים ברבים מי שלא חזר מחטא נגדו ,ודין נעלבין ואינן

עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין נאמר שלא במקו׳
תוכחה ,דעיקר אצלנו תגובת מי שמכלימין אותו ברבים,

והוא לא יודע אם המוכיח מתכוון לשם מצוד .או נקמה,

ועכ״ם נעלב באותה מדה במה שמכלימין אותו ברבים בין
אם עושין מחמת תוכחה או נקמה ,ויוצא שהוא מרגיש אף
אם מי שחטא נגדו מכלימו ברבים מצד מצות תוכחה כאלו

מתנקם בו ,וגנאי לת״ח לגרום הרגשה זו לכשכנגדו אפילו

בנקימה שלא מחמת ממון כד.גמ׳ ביומא שם ודו״ק.

פרשה ב׳ אות ב׳ דאף "שמעו נא המורים" בכלל תוכחה,
דשם לא מדובר ממצות תוכחה שהיא רק בלא כפי׳ כנ״ל
ודו״ק.

עוד תירוץ על קושית הפמ״ג הנ״ל הלא כל בין

שם הלכה ט׳
מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא
לדבר עליו בלום מפני שהי׳ החוטא הדיוט ביותר

אשר

י

למלך

הלכות דעות

או שהיתה דעתו משובשת ומחל לו כלכזי ולא שטמו

הגם שאינו מגיע למדרגת חסיד ,ורק לצורך מיוחד מותר

ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא הקפידה תורה

שלא למחול כמו שנפרש אי״ה בדברינו להל׳ תשובה פרק

אלא על המשטמה.

ב׳ הל׳ ט׳ על סמך הסוגיא יומא פז :ודו״ק.

מבאר מקורות דברי הרמב״ם דמבואר דאף
דרשאין לשנוא ואף מצות באדם שראהו עובר עבירת,

שם הלכה י׳

ט״ט בעבירות בין אדם להבירו מידת חסידות שימחול

לו ועי״ז יסיר החטא שחטא נגדו.

חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן

דברי רבנו כאן מיוסדים על הגט׳ ביבמות סה :שם

שפלה למאוד ורוחם נמוכה אע״פ שהן כעלי ממון

ילפינן מקרא "אל תוכח לץ פן ישנאך" ,דמצוה שלא לומר

אפילו אלמנתו של מלן* ויתומיו מוזהרין אנו עליהן

דבר שאינו נשמע וממילא הדיוט שאינו רוצה או בעל דעה

שנ׳ כל אלמנה ויתום לא תענון וכו׳ כל המקניטן או

משובשת שאינו יכול לשמוע תוכחה ולהבינה ,אין התורה

מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן

צותה להוכיחו כל עיקר ,כיון דאין סכוי שהתוכחה תעוררהו

הרי זה עובר בל״ת וכש״כ המכה אותן או המקללן

לתקן מעשיו ,ואדרבה על ידה עוד יוסיף לחטוא בשנאת

ולאו זה אע״פ שאין לוקין עליו הרי ענשו מפורש

המוכיחו ועובר בכך בלאו "לא תשנא את אחיך בלבבך"

בתורה וחרה אפי וגו.,

כלעיל בפרקין הל׳ ה׳.
בעבירות בין אדם למקו׳ מספיק שאין מוכיחין הוטא

כזה ,אבל בעבירות בין אדם לחברו מי שיש בידו מדת

חסידות ,עליו להתנהג כרבי נחוני׳ בן הקנה ומר זוטרא
במגילה כה .שאמרו טרם שכבו על מטתן שרי לי' מרי׳

לכל מאן דצערן ,וגלו בכך שמחלו להן אף בלא שנתבקשו,
דלגבי חסידי אמת התורה הקפידה על המשטמה מכת גט׳

מבאר שגם המכה אלמנה או יתום אין האיסור
על הצער הגופני ,אלא על שעי״ז יש להן הרגשה

שהן נחותי דרגא ומתיחסים אליהם בזלזול ,ולפי״ז
א״ש שגם אם הכה הכאה שאין בה שו״פ שאינו

משלם ט״ט לא לוקה על הלאו הזה דחשיב לאו שאין

בו מעשה.

הנ״ל ,הגם שמי שאינו חסיד אין לו עבירה לשנוא מי

רבים מתקשים למה לכה״פ המכה אותן אינו לוקה

שראהו עובר עבירה כד.גמ׳ בפסהים קיג :ובדברי רבנו

כיון שבהכרח עבר ע״י מעשה וכגון שהכה אותן מכה

בהל׳ רוצח פרק י״ג הל׳ י״ד ,ואדרבה מצוד .לשנוא אותו

פחות משווה פרוטה ,דאז כיון דפטור מתשלומין ואין לפטרו

עד שיעשה תשובה כמפורש שם ,אד בכ״ז כיון שביד

ממלקות מכה כלל אין אדם לוקה ומשלם ,וא״כ מכה אותן

החסיד לסלק העבירה מחברו שהטא נגדו ,ע״י שמוחל לו

הכאה פחות משווה פרוטה ,יתחייב מלקות פעמיים מכה

אף בלא שנתבקש ממנו ,ועי״כ יתברר למפרע שאף פעם

לאו דלא יוסיף ולאו כל אלמנה ויתום לא תענון.

לא חטא נגדו ,כיון דלא הקפיד על עלבונו או חסרונו

ונראה לבאר דכמו במקגיטן ומכעיסן החיוב בהכרה

מעיקרא ,מעדיפה התורה שיסלק החסיד מלבו אפילו שגאה

עבור הצער הרוחני שהקנטור והכעס גרמו להן ,אף במכה

המותרת ומצווה ,ויהי׳ לבו טהור מכל שמץ שנאה אף אם

החיוב לא בשביל הצער הגופני של ההכאה ,אלא עבור

לולא מחילתו למפרע הי׳ מקיים מצוה בשנאתו ,דעצם

ההרגשה שלהן שבתור יתום או אלמנה הן נחותי דרגא,

ההרגשה שביד בן אדם להרע לו ,סתירה היא למידת

ואין המכה מתחשב בהן כבני אדם כמותו ,וההכאה והכעס

חסידות ,וממילא על חסיד לגלות שאין לו קפידא על

המנויים בהלכה כאן רק מגלים גישה כזו להן בלב המעליבן

מי שהוא.

בצורה זו או אחרת והתורה אסרתה ,אבל כיון שהיא אינה

מובן שאם אדם אינו במדרגת חסידות מותר לו לשנוא,
ואפילו מצוד ,עליו אם אין השנאה נכרת במעשים וכהל'

בכלל מעשה אין לוקין עלי׳ אף שאפשריים ע״י מעשה,

התורה לא חייבה מצד עצמן.

רוצח שם דאפילו בעל עבירה שמצוה לשנאו חייבין לטעון

ואולי יש להעמיס כן בכוונת ספר החינוך מצוה ס״ה

ולפרוק עמו ,אבל בתור מעביר על מדותיו שמעבירין לו

שכתב "לפי שאין הענוי דבר מסויים כדי להלקות עליו כי
לעולם יוכל המענה רשע לטעון בשקר כן מן הדין עינם

ממנו מחילה אף אם הוא ת״ח כמפורש ביומא כג .ופז,:

או לטובתם" ,ובאור הדברים שהמענה יכול לטעון כן בשעת

על כל פשעיו ,כדאי לו למחול למי שחטא נגדו כשמבקש

אשר

הלכות דעות

ל מל ד

התראה ,כיון דהתורה לא אסרה בלאו של לא תענון מעשה

דבר שלא מסויים ונראה ,יכול לטעון אפילו על סמ

הענוי עצמו שחזקתו חזקת איסור ואין לה היתר ע״י מענה

מוטעית של המענה שמעשה הענוי לא גורם גישה כ׳

גרידא בלי ראי׳ ,דכל ענוי ע״י מעשה אין לך דבר מסויים

אבל בלא טענתו וכש״ב אם מקבל התראה ,מעשז

ממנו שאסור ,וכל האיסור הוא גישת לבו של האדם ליתום

שפיר מגלה הגישה האסורה ,אלא דאין היא בגדר

או לאלמנה שמתבטאת ע״י המעשים הללו ,ועל זה שהוא

ללקות עלי׳ ודו״ק.

*4

באר

פרס שלישי

האבות

קכז

גתתגזת את גזגגגמדגת .לא אמר התנא אח המועדים אלא את המועדות ,כלומר את
ענין של המועדים (ומלת מועדות היא שם על יסוד קביעות המועדים) וכללה תורה
גם חול המועד בכלל הזה ,והיינו שמבזה אותם לומר שאין חשיבותם אלא על אדרת המאורעות
שבגללם הוקבעו לנו ומחוך כך אין הם חשובים עליו בתור מצוות השי "ת אלא בתור חגים
לאומיים או מועדים של חליפות העתים בתקופות השנה ,וזהו מבזה את המועדות כי נאץ
את מצות ה׳ אשר צוה על המועדים וקדשם בתור מקראי קודש להיות מועדי ה׳ ,וכמו שאמר
_
הכתוב אלה_ מועדי ה׳ אשר..תקראו וגו׳ מקרא קודש יהיה לכם.
[אה״ו־ו
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:אוצרהחכטה!

גהתלבין  '13גגברג !רביבו .כבר אמרה תורה כי בצלם אלקיס עשה את האדם ואמרו
חז״ל חביב האדם שנברא בצלם חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלקים וכו׳
ואשר כבוד אלקים יקד בעיניו בודאי שלא ילבין פניו של מי שנברא בצלם ובדמות הבורא
ב״ה ,וזה המלבין פני חברו מעיד על עצמו שאיננו רואה חשיבות האדם על היותו נברא
בצלם ובדמות אלא שהוא בעיניו רק ככל הנבראים זולתו .וראוי לזכור ענין הצלם והדמות
שאמרה תורה שנברא האדם בצלם ובדמות האלקים ,דהיינו שקבע לו הבורא ב״ה את הצלם
הראוי לשכון עליו הוד כבוד האלקים ואת הדמות להיות בו האיכות להיות יכול להדמות
לאלקים ברגשות עילאיות אלקיות להיות כאחד מצבא המרום במרום (וכמו שיתבאר בס״ד
בדברינו במי״ד מפרק זה) .ועל כן זה המלבין פני חברו ברבים העיד על עצמו שאין חשיבות
האדם אצלו בתור שכזה ואין בו בעצמו ההכרה הזאת להיות ממלא תעודתו בתור בעל צלם
אלקים ולא אותה השאיפה להיות דומה ברגשותיו כצבא המרום במרום.

ל1:

גגזגזפר בריתו טי 8בר1ז1ג אביגג טי" גז .לא אמר סתם המפר ברית המילה אלא
המפר בריתו של אברהם אבינו ע״ה ,והיינו אע״פ שהוא נזהר במילת בניו אלא
שאיננו מאמין שזאת היא אות הברית אשר כרת הקב״ה עם אברהם אבינו ע״ה והוא אומר
שאין המילה אלא לשום רפואה וכדומה (כמו שראיתי למועים ותועים ומתעים שכתבו כן)
והרי זה מפר את הברית אשר כרת ה׳ עם אבינו והוא מסלק את הוד קדושת ה׳ מאות הברית
אשר הקים לעם ישראל.

ותתגית פ1יפ בתגרת שיא כהלכה .כלומר ,שבתור תוצאות מן הדרכים הללו
בסוג בני אדם הללו הרי זה בא שוב להיות מוצא בתורה דברים שהם שלא כהלכה,
כלומר שלא לפי הליכות עולם ,ובאותם הטועים האומרים שצריך להשוות התורה עם מנהגי
החיים ,והוא מגלה פנים בתורה שאינם כראוי לפי הליכות עולם ,לפי נטיותיו וטעותו,
שאיננו מבין ולא מאמין שיסוד הטוב והיפה הוא בתורה הנתונה לנו מאת ה' מן השמים
וכי כל עניני הליכות עולם צריכים להיות נמדדים לסי היסוד הזה׳ וכמו שנתבאר למעלה.
אנגייה שיש בידג תגרה גהנושיב נגגביגו אין לג תלן! לגגגלב הבא .הסתכל
שלא אמר התנא שיש בידו תורה ומצוות אלא תורה ומעשים טובים ,לפי שהאדם
מסוג הזה אי אפשר שתהיינה לו מצוות שהרי איננו מכיר ומודה במצוות ה׳ אלא מעשים
טובים אפשר שיהיו בידו כשהוא עושה את המעשים הטובים שהם ראוים לעשותם וכן אפשר
שתהיה בידו תורה ,שהרי אפשר לו ללמוד תורה .ואע״פ שיש בידו תורה ומעשים טובים,
שלמד תורה וגם קיים את המצוות בתור מעשים טובים ,אין לו חלק לעולם הבא ,ומן הטעם
שנזכר למעלה ,שאין לזה צדקה לפגי ה׳ אלקינו לבא על שכר למודו ולא על שכר מעשיו
שהרי לא למד מצד מצות השי״ת ולא עשה מצד מצוותיו ב״ה אלא למלא רצון עצמו ,ותו
לא מידי ,ואיזה זכות של תביעת שכר טוב יש לו על מה שעשה רצון עצמו .ולא עוד אלא
באר האבות פרנקל תאומים ,מנחם מרדכי ( )3עמוד מס
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באר

הלכות דעות

הפרם לא הוי מד שבה הרביעית ומש״ה הוי חילול הכרם מאוחר מ״מ
אכתי יקשה למשמע דיליף לה מקרא .דנמיעה .כרם קדים לבנין הבית
ופ־רא' לא משמע כן .והנה לגודל התמיה היה נלפמ״ד" ליישב ׳קצת
לשעיר ההריח כרפב׳ם ז״ל דבריו מקראי דהכרזה דהרי מסתברא
דמהתיגא הכריזו קורס על הדבר היותר מצוי באנשי המלחמה וטכיון
לאידם כשיבוא לכלל דעת קצת מחוייב הוא להשתדל להבין דברים
הנצרכין לו כדי שיוכל לישא אשה כשיעור שגבלו מכמז׳ל בן .שמונה
.פ6רה לאופה או בשיעור קרוב לזה סה״ט 'אנשי המלחמה'שהם למעלה
כעשרים ישנה מסתמא רובן ככר חיללו כרמיהם קודם שהגיעו לשנת
.העשרים מאמר דזה צריכין לעשות ראשונה ומש״ה הוי הדבר היוחר
מצוי באנשי המלחמה מי שלא חנכו ביחס שבנו משים דרוב העניים לא
.הספיק צרכיסס ליטע כרה וגם לבניה כית עד שכבד הגיעו לשנת
.עשרים וגס העשירים לא יספיק להם בית א׳ ויש בהם איזה שבנו גם
••־;אמר עשרים מש״ה מקורם הכריזו על בנין הבית ואח״כ הכריזו על
.כרם ג״כ דהוי עכ'פ מצוי קצת איזה עניים גדולים שלא היה מספיק
להם גם נטיעת כרם לחוד עד קרוב לשנת העשרים וממילא לא הוי
החילול סד לאחר עשרים וגם יש עשירים שנטעו אז מחדש ואמ״כ הכריזו
על פי שנשא אשה משום דזה הוי אינו מצוי כ'כ דרוב העניים לא ה־ה
מספיק להם להכין כל צרכיהם בית 'וכרם בכל זה הזמן כדי שיוכלו
לארוס אשם כנלפע״ד ליישב אבל אכתי דברי הגע׳ שהביא הכ'מ שפיר
׳""ק׳ .וס׳ פהר׳י אדרבי שהביא הלח״ט אינו נמצא תח׳י וצ״ע כפת :
הלכה יב ואמיר לו לאדם וכו׳ .לא ימכור בית ויקנה מטלפלין אז
דמים לפשות בהם סחורה אבל פוכר פעלטלין
וקונה שדהע״ב .ונראה טדסיים וקונה שדה משמע דדוקא כדי לקנות
שדה רשאי למכור מעלטלין משום דשדה יש בו חרתי למעליותא דהוי
.דבר המתקיים וגם יש כו כדי לפרנס א״ע משא׳כ לקנות ביה אינו
.רמאי למכור מטלטלין דאע׳ג דבית הוי דבר המתקיים ט״מ יש ג״כ
פעלה במטלטלי! דיכול להרויח בהן ומ״מ אינו רשאי לט ור כית לקנות
.מעלטלין משוס דמ״מ הוי ממלס בבית דהוי דבר המתקיים.יותר
,ממעלטלין והוי שניהם שקולין ואסיר לו לפטר א׳ כדי לקפח הכני.
.ומה״ט איכא לספוקי אי רשאי למכור בית כדי לקטה כרס פי אפרינן
כיון דבית ימעלטלק שקולים הס פש״ה כמו ושרי לפטר משלטלין בשביל
כרם כפו כן מותר למכ ר כיח כשביל כרס או לא :

.

.

פרקי

יהודה

הוי בעבירות שבין אדם למקום דחמלי .ולפעד״ג דהפשך לשוס־ ;הרטבים
ז״ל כך הוא .דאלו הוי אמריק דבקביל מצות תוכחה ליה ביה איסורא
לבייש מבירו או להלבין סטכם ממילא גס בתפלה הוי שרי לביישן משוס
כתוכחה והיה גס בעבירות שבק; אדם לחבירו כיון דבאלו ג״כמייל
חיוב חוכמה כמש כ לעיל ורק כיון דאשפעינן מקרא ולא תשא עליו
חטא דאפי׳ במוטחו כחייב כמוכיח שלא לכייש פט החוטא ־■ארלהלבץ
פניו .ולפ״ז הסברא נותנת דה״ה בסוף כשלא תשמע לו גיב אינר
רשאי להלבין פניו ובפרט דלאחר שהלה אינו שמע להמוכיח תו ליכא
עוד פצוהכ״כ להוכיחו והויל יותר לאסור להלבק פט חבירולהכי׳קאמר •
דזה דוקא פה שגס בהוף אסור להלבק פניו פכח כש'כ היד בעבירות י
שבק אדס לחבירו אבל בעבירות שבין אדם למקום רשאי בסוף להלבין
פניו מיל דה״ט דבעבירוס שבין אדם למקום דחמירו מש״ה כשאיני
רופע גם להמוכיח כבר אבד ממט שם עמיהן ואין איס־ר עוד גבי׳
להלבק פטו  .ולפ״ז גם קושיא כראשונה הנ״ל לק״ם דשפיר פיירי
הברייתא גם בעבירות שנין אדם למקום ומ״ס שפיר אסור להלבין פטו
כ׳ז דמיקרי עמיתך דנס בעבירות אלו אסור להלבין .פניו ורק כשלא שפע
ויצא מכלל עמיתך שאט דבכה״ג לא מיידי קרא להזהיר באיסור להלנק
פרו וז״נ לפפ״ד
הלבה י חייב אדם ליזהר באלמנות ויתומים וט׳ .וכל סמקללן' או
מכעיס! אעיס שאין לוקק סל לאו זה וט׳ .והנה לא
ביאר כטעם טפט פה אין לוקין על לאו זה .וראיתי נס׳ פרשת דרכים
.בדרן ממתין חיד סי׳ ס׳ה שכ׳ הטעם גזה ע״פ סברת בפלכחימך ז״ל
ידלל לאו שאפשר לעביר מבלי מעשה אז אע״פ שעובר במעשה אכהי מיקרי
לאו שאין בו מעשה וא״כ' ה'נ אפשר לעכור על לאו זה בלא מעשה אס
יענה אותן בדברים לחוד מש״ה לעילם לא לקי  .אכן לכאורה• מדברי
הרמב״ם זיל משמע דלא ס״ל כסברת החיטך הנ״ל דהרי פיסק בקנה
חמץ בפסח דלקי משום דעתה י פוכר במעשה אע״ג דהוי אפשר שיעבור
בלא מעשה נכשלו חמץ מקודם .ומיד דהה״ט ז״לכפי״ב מכל׳ שכירות
כתב בשיטת הרמב״ם ז״ל מהיפך ־לסיפן־ והוא דכל לאו שאפשר שיעטר
במעשה מיקרי לשלם לאו שיש בו מעשם ובאמת גם לדבריו ז״ל 'קשה
מקנה חמץ בפסח ומיין באחרוטם ז״ל וא״כ אכתי ק:ה אסאי לא ילקה
בלאו זה ובשלמא בהא שכ׳ הרמביס ז״ל דטל לאו דלא השנא :אח אחין
בלבבך דלא לקי ניחא שפיר דעללאו זה לעולם אי אפשר שיפטר על
לאו זה במעשה דאפי׳ שמכה אש חבירו היט שבר על לאו זה דלא
תשנא דעיקר העבידה ,הוי על השנאה שבלב חס למולם אין ט •מעשה
טשא״כ באן והיושר נראה.דה'ט דלא לקי סכא משם דשנשו כתיב בצדו
וחדה אפי וכו׳ ואפ״ג דבתיב ביה ואש צשק יצעק זה דק דממהרק
•ליפרט ט״י הקיר׳ אבל הנענש הזה לשלם הוא וכוי כאלו פי׳ הכתוב דרק
זה היא השנש של כעובר ולא מלקוח ואמ״כ מצאתי טעם זה ונהט&י ודל;

הלכה ח המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות ולא יכלימנו
שנא׳ ולא תשא מליו חטא וט׳ והקשה הלח״ע
.
..
דלפיז .הא דקחט בברייתא דגם בתוכחה אייו רשאי להלבין פטו ס״כעיירי בעבירות שבין אדם לחגירו דאלו בעבירות שבין אדם למקום הרי
.רשאי להלבין פניו בסוף עכ״פ כ :ש״כ הרמב״ס ■ז״ל בעצמו וכיו! שכן
׳האיך קתני נכרייתא כזה .דמייב להוכיחו כיון דנעבירות אלו כשב
ברמב״ס ז״ל דרשאי למחול לו מ״כ  .ונראה דאע״ג דהרמב׳ס ז״ל לא הלכה ב איץן״ן רכיל וכו׳ אבל בעל להיר זה שיושב וחוטר כן טשה
פלוט וכך היו אבותיו וכך שמעתי מל• פצויי ע״כ .
■כתב זה רק באה היה החוטא הדיוט או שהיחה דעתו משובשת אבל
"בשאר ב״א לא .ע״כ ס״ל להלחי׳ס דגם בשאר ב״א יכול למחול לו ורק ופי׳ הכ״מ דמה״טקרוי זה בעל לה״ר משם דסספר כקבישח לה־ר
?משאר ב״א אק בזה מדת חסידות למחול לי כדי שידע החועא שלא יעשה חה מרומז בלשין יושב דהיינו בקבישח .ולפע״ד 'פי׳ זה דמק דא״כ
לו כן עוד הפעם  $לאחרים פשא״כ באלו הוי גס מדת חסידות למחול .היה סגי לטיתני אבל זה במספרי בקביעות ולמ״ל להאריך כ״כ בלשוט
■להם .אבל לפע״ד לא נראה כן מלשון הרמכ״ם זיל ורק דבשאר אנשים זה .ולולא דמסשפינא 'כיה נלפע׳ד דכה־ט קרוי זה בעל לה״ר מש ם
.שפיר חייב להוכיחם גם בעבירות הללו ובפרט לפמש״כ כרמב״ם ז״ל דהוי באומן בדבר זה למשה הדבר עצהיו״ט וששה בניגדק לדבריו כדי
עפ״ב ממל׳ תשובה לגם בחטא שבק אדם לחבירו חוטא גס לשמים שיכנסו דבליו יופר באזט השמש! משיה יספר שנה מעשה אבותיו היה
־וכשמבקש מחילה מהמת צריך להתוודות חמאתי לד׳ ולפלוט ובודאי חייב ק וכן מעשה זה האיש נ״ב ראוי הוא שנאמין עליו שבודאי עשה דבי זה
*להיכימן בזה איו דרק באנשים כאלו מיפטד להוכיחם ואעיג מעבירות ששמעתי מליו אלא דסמילא בכה״ג יושב הוא כיי להטעים דבריו יוחד:
'כבין אדם למקום נס בעבירות אלו חייב להוכיחןי־ל דהכאשאני דמ״מ ;והנה בכוונת השגת האאניד ז׳ל מפרש הכ״ס דטונתו להש ג ול-ןר
־• דהא דהורגח שלשה זה ד.קא במספר להיר דהיינו שמהפר
■עיקר החטא כוי כין אדם לחבירו אבל לפעור מתוכחה לגמרי בשאר
י כ״א פניל ובפרט י״ל דרק זה האדם בעצמו שחטא כנגדו דיש בידו מה שחבירו מפה אחה דבר רע להמקבל זה דבשביל זה יסובב הרינה
למחול לו מש״ה ליכא נבי׳ תוכחה אבל שאר ב״א שאין בידם למחול השלשה כדפי׳ רש״י זיל שם משא״ב באם רק יספר גסת מבלו ש״ז לא
בולאי מהחבר דמיכול עליהן להוכיח גם בעבירוח הללו5 .ק בלא״ה יסובב הריגה שלשה וא״ב כיון דנרקר לה׳ר נראה דהר כשמכפר נטה
נראה לתרץ קישית הלחים הנ״ל 7הנה הלח״ס הקשה שד בהמשך לשון מביט •אבל המספר מעשה דע שעשה חטרו לסטקכל זה מיקרי הילך
סרפב״ם ז״ל שכ׳ תחלה לא ידבר לו קשות ולא יכלימנו משמע דאלו רכיל ולא שייך שפיר ליכנא דלס״ר הורגת שלשה כך ה־א סי׳ ואע״ג דהכיט
בסוף רשאי וא״כ האיך כתב בזה נד״א במכירות שבק אדם לחבירו כתב מעיקרא 'דמה־ט לא שקרי דואג מספר להי׳ד דמאי■ דפיפר מל
;י&ס בעבירות אצי גס לבסוף איט רסאילסלבק פט .פ לסלי בנביאים איו ׳מלך לא היה גנוה לאחיפלן בזה דאחימלך■ סיה הובר דדוד מדעת
■ שאול
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מלכם אשר אקים בלשו; עתיד על דוד המלך וכי הימא הא דכהיב
ביחזקאל ועבדי דוד מלך עליהם וגו' לא מיירי בדוד המלך אלא
בדוד החדש א״כ מאי פריך רב פפא לאביי והנתיב ודוד עבדי
נשיא להם לעולם הלא הקושיא מעיקרא ליהא כי י״ל דלא מיירי
בדוד המלך אלא בדוד החדש וחין להקשות דה״כ למה קראו נשיא
ולעיל מזה קראו מלך די״ל דנשיא היינו מלך כמו אשר נשיא יחעא
וגו׳ דהיינו מלך כדתנן בפרק בחרא דהוריות וכן הרגם יונתן
בהדיא ידוד עבדא מלכח כו׳ .ועוד י׳יל דכשס שקראו רועה קראו
נמי נשיא ליתן לו כל שמות של גדולה וכבוד מלך רועה נשיא
וטפי קשה על הא דמשני כגין קישר ופלגי קיסר זפרש״י כך דוד
החדש מלך כדכתיב ודוד מלכם אשד אקים ודוד המלך שגי לו
כדכתיב נשיא להם ולא כתיב מלך שהרי בודאי דוד החדש היינו
מלך משיחנו ולפי שהיא מזרעו של דוד המלך נקרא דיד וכדאמרינן
בדונתי טובא ב; דוד כו' והלא בפרק החליל שהבאתי גבי ז׳ רועים
כו׳ משמע בהדיא שדוד המלך יהיה חשוב יותר מן משיח דוק
ותשכח וצ״ע .שוב עיינה ,בעריך בערך קישר ומצאתי שפירש להפך
שדוד בן ישי מלך ודיד אחר שני לו:
דף צט ״ה המגלה פנים בתורה  .בירושלמי דפרקין ובפ״ק
דמשכת פחה מפרש זה שהוא עובר על דברי תירה
בפרהסיא כגון יהויקיס בן יאשיהו מלך יהודה ומכיריו:
מבאן אמר רבי אלעזר המודעי המחלל את הקדשים כי׳ .פרש״י
מכאן מן הפסיק הזה שכתב כי דבר ה׳ בזה א״ר אלעזר
וכו׳ דמחלל קדשים ומבזה מועדות ומגלה פנים בתורה דהיינו דבר
ה' בזה דבזיון היא .וקשה לי מאי משמע כדפריך הגמר״א בסמוך
גבי רבי ישמעאל אומד זה העובד ע״א מאי משמע כלימר שהרי
גם כל שאר נוצות האמירות בהורת הס דבר ה׳ ומי שמחלל או
מבזה מצוה אחת מכל מצות האמורות בתורה הרי דבר ה' ב;ה
ומשני דתנא דבי רבי ישמעאל כי דבר ה׳ בזה זה המבזה דבור
שנאמר ט׳ .פירוש הדבור הראשון שהוא אנכי ולא יהיה לך הוא
הראוי שיקרא דבר ה׳ מפני ששמעו חיתו ישראל מפיו אבל שאר
כל המצית אע״פ שהם דבר ה׳ לא שמעו אלא מפי משה .ועוד
קשה אמאי לא קבע רבינו הקדוש דברי ר״א המודעי במשנתנו
כדקבע דבריו בחבות הלא כאן במשנתנו היה מקומו:
והמבזה את המיעדות .פרש״י מועדות חולו של מועד ונ״ל
שהוכרח לפרש כן מדנקט המבזה ולא נקט המחלל
אלמא שאינו מדבר ביים טיב עצמו אלא בחולו של מועד דהואיל
ואינם חמורים כיום טיב אינו חושש לשמרם בעשיית מלאכה או
|^ג בהם מנהג חול באכילת ובשתים ויותר נכון בעיני לומר
דרש״י לטעמיה הדל דס״ל דמלאכה בחול המועד אסור מן התורה
כדפירש בריש פ״ב דחגיגה גבי אלא אפילו במועד דאיסור מלאכה
מדאורייתא כו׳ .ילק פירש נמי אהא דאמר רב ששת בפרק חלו
הן הלוקין כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע״א דכתיב אלהי
מסכה לא תעשה לך יסמ־ך ליה את חג המצות השמור ופרש״י
את המועדות חילו של מועד את חג המצות תשמור מפרש בחגיגה
אם בראשון ושביעי הרי כבר אמור הא לא בא להזהיר אלא על
חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה וכן פירש רשב״ס בפרק
ערבי פסחים וכבר חולקים עליו התוספות בפרק אין דורשי! וכתבו
דהא ליתא דאיסור מלאכה בחול המועד מדרבנן הוי ולפי דבריהם
הא דאמר רב ששת כל המבזה את המועדות היינו יו״ט עצמו וכן
נראה מדברי הרמב״ס בפ״ו מהלכות יו״ט מדקבע הך מימרא
בדיני הכיבוד והעונג של יו״ט עצמו ואפשר לומר דלפי דבריהם
הח^דא״ר אלעזר המודעי והמבזה את המועדות איירי נמי דוקא
ביו נו עצמו חבל בחול המועד אינו ראוי לעונש חמור כזה שלא
י^ה ט חלק לעוה״כ מאחר שאץ בו איסור מלאכה אלא מדרבנן
•נח ■שכח; בשים אישיר מדרבנן עונש חמור כזה אבל לדעת רש״י

ב{

מדאירייהח הוי הלכך ממיר עונשיה
ג׳״ו ולפיכך פירש והמבזה חת המועדות חולו
״של.מועד .כן נראה לי :
פני חנייו ברבים .בספרי פרשת שלח לך יכן ברי״ו*

שבע

ובאשיר״י ליתיה .שוב עיינתי בפרש״י דמסנש אבות ומצאתי שכתב
וז׳יל המלבין פני חבירו ברבים לא כתיב התם במילתיה דר״ח
המודעי בחלק ולא ידענא היכי מפיק ליה מקרא עכ״ל .ולי נראה
ליישב דשפיר מפיק ליה מקרא כי דבר ה׳ בזה דכשס שצוה הקב״ה
על קדשים ומועדות כך לוה ג״כ שלא להלבין פני חבירו ברבים
כדכתיב הוכח תוכיח חת עמיתך ולא תשא עליו חטא ותניא בת״כ
ומייתי לה בפרק יש בערכין הוכח הוכיח יכול את מוכיחו ופניו
משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ואס הקפידה ההורה שלא לבייש
אדם במקום תוכחה ק״ו שלא במקום תוכחה ועוד שהרי כתיב שופך
דם האדם באדם וגו׳ ואמרינן בפרק הזהב כל המלבין פני חבירו
ברבים כאלו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חיורא הלכך שפיר
קרינן עליו כי דבר ה׳ בזה .ובר מן דין ומן דין יש לומר דבכלל
אפיקורוס הוא דאית ביה אפקירותא בעלמא למ״ד לקמן אפיקורוס
היינו המבזה את חבירו בפני ת״ח שכרי לא עדיך ת״ח מן רבים
שאינם ת״ח ובפרט שעל הרוב יש ת״ח אחד לכל הפחות ברבים.
ונ״ל שמכת כל הני טטמים שפירשתי היה פשוט לדוד לומר אבל
המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב כדאיתא לקמן ובס׳
הזהב והא דנקט בכל דוכהא המלבין ולא המאדים פני חבירו
ברבים אע״ג שמתחלה פניו מאדימות ואח״כ מתלבנות היינו משוס
שלא היקש המלבין פני חבירו לשופך דמים אלא בשביל שפניי
מתלבנות שהוא עיקר הרגשת הצער ולא בשפניו מאדימות כאדם
שמת שבצאת נפשו תיכך פניו מתלבנות לפי שהאודם שבפני האדם
הוא מהנפש כי הדם הוא הנפש ובצאת נפשו פניו מתלבנות .כן
נראה לי•:
ע״ב *לא קבלוה .והטעם משום שנולדה בממזרות כמו שאמרו
בבראשית רבה בפרשת וישלח כן נ״ל:
בימי קציר חטים .פרש״י לאחר שקצרו השדה שהכל רשאי;
ליכנס לתוך שדה חבריהן .לפי דעתי לא יצאו דברים אלו
מפה קדוש רש״י אלא איזה תלמיד טועה פירש כן כי הלשין בימי
קציר חטים משמע שעת הקציר היה וזהו שאמר מכאן לצדיקים
שאין פושטין ידיהן בגזל כו׳ כלומר אע״פ שהלך בימי קציר חטים
לא פשט ידו בגזל להביא חטים אלא דודאים דבר ההפקר שחין
אדם מקפיד בו וכן הוא מבואר באר היטב בב״ר וז״ל שהלך
בשעת הקציר בשעת בכור כל מיני פירות ולא הביא אלא דבר
שהוא מן המופקר להודיעך שהיו שמורים מגזל כו׳ וכן פרש״י
גופיה בחומש:
(הגה״ה ד,ה ק מסולם לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה.
אמר המחבר אלו אני הייתי שומע כך
הייתי משיב להם תשובה נצחת שהרי שרו לן חזיר יאסרו לן יונה
וזהו פתרונו השוחט בהמה ומצא בה חזיר מותר באכילה יונה אסור
באכילה מאי טעמא בהמה בבהמה תאכלו ולא עוף בבהמה כדאיתא
בפרק בהמה המקשה ובירושלמי בפרק בתרא דמסכת תרומה וכן
כתב הר״י בתשובה והביאו רביגו ירוחם בספר הדם וחוה בחלק
ה׳ נתיב ט״ו אות ט׳ וכן אשכחן עוד ענין אחר במשכת ע״א פרק
אין מעמידין אמר אביי האי חמרא דימא שרי תורא דימא אסיר
וסימניך טמא טהור טהור טמא ע״כ הגה״ה):
אמרי ליה אביי וכי אפשר לומר כן .פרפ״י היאך אדם יכול
לקבל מלא עזמסז של הקב״ה והרי אין לו מקום ליחן כו׳.
תמיה אני פה קדוש יאמר דבר זה שעלה על דעת אביי מחשבה
זרה זו שאין לו מקום ליתן כו׳ היד ה׳ תקצר .לכן נ״ל לפרש שאכיי
לא תלה החסרון מבלתי יכולת ה' בהקב״ה חלילה רק באדם והכי
קאמר וכי אפשר לומר כ! שיהא הקב״ה נותן לאדם מלא חפניו
והלא אינו יכול לסבול כל כך והשיב לו רב דימי מ״נו לא שכיחש
באגדתא עתיד הקב״ה לית־ לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות כלומר
א״כ בעל כרחך צריך אתה לומר שהקב״ה נותן כת בצדיקים
לקבל טובתן וכיון דכל העולם כולו אינו אלא כמזרח ועד אגודל
ממילא לפי ערך זה ש״י עולמות הוי מלא חפניו של הקב״ה.

כ! נ
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מלכם אשר אקים בלשון יעמיד על דוד המלך וכי תימא הא דכתיב
ביחזקאל ועבדי דוד מלך עליהם וגו׳ לא מיירי בדוד המלך אלא
בדוד החדש א״כ מאי פריך רב פפא לאביי והכתיב ודוד עבדי
נשיא להם לעולם הלא הקושיא מעיקרא ליהא כי י״ל דלא מיירי
בדוד המלך אלא בדור החדש ואין להקשות דא״כ למה קראו נשיא
ולעיל מזה קראו מלך די״ל דנשיא היינו מלך כמו אשר נשיא יחעא
וגו׳ דהיינו מלך כדתנן נפרק בחרא דהוריות וכן תרגם יונתן
בהדיא ודוד עבדא מלכא כו׳ .ועוד י׳יל דכשם שקראו רועה קראו
נמי נשיא ליתן לו כל שמות של גדולה וכבוד מלך רועה נשיא
וטפי קשה על הא דמשני כגון קיסר ופלגי קיסר ופרש״י כך דוד
החדש מלך כדכתיב ודוד מלכם אשר אקים ודוד המלך שני לו
כדכתיב נשיא לתם ולא כתיב מלך שהרי בודאי דוד החדש היינו
מלך משיחנו ולפי שהוא מזרעי של דוד המלך נקרא דוד וכדאמרינן
בדוכתי טובא בן דוד כו' והלא בפרק החליל שהבאתי גבי ז׳ רועים
כו׳ משמע נהדיא שדוד המלך יהיה חשוב יותר מן משיח דוק
ותשכח וצ״ע .שוב עיינתי בערוך בערך קיסר ומצאתי שפירש להפך
שדוד בן ישי מלך ורוד אחר שני לו:
דף צט זה המגלה פנים בתורה  .בירושלמי דפרקין ובפ״ק
דמסכת פאה מפרש זה שהוא עובר על דברי תורה
בפרהסיא כגון יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה וחביריו:
מבאן אמרירבי אלעזר המודעי המחלל את הקדשים ט׳ .פרש״י
מכאן מן הפסוק הזה שכתב כי דבר ה׳ בזת א״ר אלעזר
וכו׳ דמחלל קדשים ומבזה מועדות ומגלה פנים בתורה דהיינו דבר
ה׳ בזת דבזיון היא .וקשה לי מאי משמע כדפריך הגמרא בסמוך
גבי רבי ישמעאל אומר זה העובד ע״ח מאי משמע כלימר שהרי
גס כל שאר מצית האמירות־ בתורה הס דבר ה׳ ימי שמחללאו
מבזה מצוק אחת מכל מצות האמורית בתורה הרי ~דבר~ה~7בך?'
ימשני דתנא דבי רבי ישמעאל כי דבל ה׳ בזה זה המבזה דבור
שנאמר כו׳ .פירוש הדבור הראשון שהוא אנכי ולא יהיה לך הוא
הראוי שיקרא דבר ה׳ מפני ששמעו אותו ישראל מפיו אבל שאר
כל המלות אע״פ שהם דבר ה׳ לא שמעו אלא מפי משה .ועוד
קשה אמאי לא קבע רבינו הקדוש דברי ר״א המודעי במשנתנו
כדקבע דבריו באבות הלא כאן במשנתנו היה מקומו:
והמבזה את המועדות .פרש״י מועדות חולו של מועד ונ״ל
שהוכרח לפרש כן מרנקט המבזה ולא נקט המחלל
אלמא שאינו מדבר ביוש טיב עצמו אלא בחולו של מועד דהואיל
ואינם חמורים כיום טוב אינו חושש לשמרם בעשיית מלאכה או
שנוהג בהם מנהג חול באכילה ובשתית ויותר נכון בעיני לומר
דרש״י לטעמיה אזיל דס״ל דמלאכה בחול המועד אסור מן התורה
כדפירש בריש פ״ב דחגיגה גבי אלא אפילו במועד דאיסור מלאכה
מדאורייתא כו׳ .ולכן פירש נמי אהא דאמר רב ששת בפרק אלו
הן הלוקין כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע״א דכתיב אלהי
מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה את חג המצות תשמור ופרש״י
את המועדות חולו של מועד את חג המצות תשמור מפרש בחגיגה
אם בראשון ושביעי הרי כבר אמור הא לא בא להזהיר אלא על
חולו של מועד שאשור בעשיית מלאכה וכן פירש רשב״ס בפרק
ערבי פסחים וכבר חולקים עליו התוספות בפרק אין דורשין וכתבו
דהא ליתא דאישור מלאכה בחול המועד מדרבנן הוי ולפי דבריהם
הא דאמר רב ששת כל המבזה את המועדות היינו יו״ט עצמו וכן
נראה מדברי הרמב״ס בפ״ו מהלכות יו״ט מדקבע הך מימרא
בדיני הכיבוד והעונג של יו״ט עצמו ואפשר לומר דלפי דבריהם
הא דא״ר אלעזר המודעי והמבזה את המועדות איירי נמי דוקא
ביו׳יט עצמו אבל בחול המועד אינו ראוי לעונש חמור כזה שלא
יהיה לו חלק לעוה״ב מאחר שאין בו איסור מלאכה אלא מדרבנן
ולא אשכח; בשום איסור מדרבנן עונש חמור כזה אבל לדעת רש״י
דאיסור מלאכה בחול המועד מדאורייתא הוי הלכך חמיר עונשיה
כל כך כמו ביו״ט עצמו ולפיכך פירש והמבזה את המועדות חולו
של מועד .כן נראה לי :
^המלבין פני חבירו ברבים .בספרי פרשת פלח לך וכן ברי״ך

שבע

ובאשיר״י ליתיה .שוב עיינתי בסרש״י דמסכת אבוש ומצאתי שכתב
וז״ל המלבין פני חבירו ברבים לא כתיב התם במילתיה דר״ת
המודעי בחלק ולא ידטנא היכי מפיק ליה מקרא עכ״ל .ולי נראה
)ליישב דשפיר מפיק ליה מקרא כי דבר ה׳ בזה דכשם שצוה הקב״ה
על קדשים ומועדות כך צוה ג״כ שלא להלבין פני חבירו ברבים
כדכתיב הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ותניא בת״כ
ומייתי לה בפרק יש כערכין הוכח הוכיח יכול את מוכיחו ופניו
משתנות ח״ל ולא תשא עליו חטא ואס הקפידה התורה שלא לבייש
אדם במקום תוכחה ק״ו שלא במקום תוכחה ועוד שהרי כתיב שופך
דם האדם באדם וגו׳ ואמרינן בפרק הזהב כל המלבין פני חנירו
ברבים כאלו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חיורא הלכך שפיר
קרינן עליו כי דבר ה׳ בזה ).ובר מ; דין ומן דין יש לומר דבכלל
אפיקורוס הוא דאית ביה אפקירותא בעלמא למ״ד לקמן אפיקורוס
היינו המבזה את חבירו בפני ח״ח שהרי לא עדיך ת״ח מן רבים
שאינם ת״ח ובפרט שעל הריב יש ת"ח אחד לכל הפחות ברבים.
ונ״ל שמכת כל הני טעמים שפירשתי היה פשוט לדוד לומר איל
המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב כדאיתא •לקמן ו3פ'
הזהב והא דנקט בכל דוכתא המלבין ולא המאדים פני חבירו
ברבים אע״ג שמתחלה פניו מאדימות ואח״כ מתלבנות היינו משום
שלא הוקש המלבין פני חבירו לשופך דמים אלא בשביל שפניי
מתלבנות שהוא עיקר הרגשת הצער ולא בשפניו מאדימות כאדם
שמת שבצאת נפשו תיכך פניו מתלבנות לפי שהאודם שבפני האדם
הוא מהנפש כי הדם הוא הנפש ובצאת נפשו פניו מתלבנות .כן
____
___ ______נראה לי. :
. ......
׳ע״ב ולא קבלוה .והטעם משום שנולדה בממזרות כמו שאמרו
בבראשית רבה בפרשת וישלח כן נ״ל:
בימי קציר חטים .פרש״י לאחר שקצרו השדה שהכל רשאי;
ליכנס לתוך שדה חבריהן .לפי דעתי לא ילאו דברים חלו
מפה קדוש רש״י אלא איזה תלמיד טועה פירש כן כי הלשון בימי
קציר חטים משמע שעת הקציר היה וזהו שאמר מכאן לצדיקים
שאין פושטי! ידיהן בגזל כו׳ כלומר אע״פ שהלך בימי קציר חטים
לא פשט ידו בגזל להביא חטים אלא דודאים דבר ההפקר שאי!
אדם מקפיד בו וכן הוא מבואר באר היטב בב״ר וז״ל שהלך
בשעת הקציר בשעת בכור כל מיני פירות ולא הביא אלא דבר
שהוא מן המופקר להודיעך שהיו שמורים מגזל כו׳ וכן פרש״י
גופיה בחומש:
(הגה״ה דף ק מעולם לא שרו לן עורבא ולא אסרו לן יונה,
אמר המחבר אלו אני הייתי שומע כך
הייתי משיב להם תשובה נצחת שהרי שרו לן חזיר ואסרו לן יונה
וזהו פתרונו השוחט בהמה ומצא בה חזיר מותר באכילת יונה אסור
באכילה מאי־טעמא בהמה בבהמה תאכלו ולא עוף בבהמה כדאיתא
בפרק בהמה המקשה ובירושלמי בפרק בחרא דמסכת תרומה וכן
כתב הר״י בתשובה והביאו רבינו ירוחם בספר אדם וחוה בחלק
ה׳ נתיב ט״ו אות ט׳ וכן אשכחן עוד ענין אחר במסכת ע״א פרק
אי! מעמידי! אמר אביי האי חמרא דימא שרי תורא דימא אשיר
וסימניך טמא טהור טהזרטמא ע״כ הגה״ה):
אמר ליה אביי וכי אפשר לומר כן .פרש״י היאך אדם יכול
לקבל מלא עומסו של הקב״ה והרי אין לו מקום ליחן כו׳.
תמיה אני פה קדוש יאמר דבר זה .שעלה על דעת אביי מחשבה
זרה זו שאין לו מקום ליתן כו׳ היד ה׳ תקצר .לכן נ״ל לפרש שאביי
לא תלה החסרון מבלתי יכולת ה׳ בהקב״ה חלילה רק באדם והכי
קאמר וכי אפשר לומר כן שיהא הקב״ה נותן לאדם מלא חפניו
והלא אינו יכול לסבול ?ל כך והשיב לו רב דימי מ״ט לא שכיחת
באגדתא עתיר הקב״ה לית; לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות כלומר
א״כ בעל כרחך צריך התה לומר שהקב״ה נותן כח בצדיקים
לקבל טובתן וכיון דכל העולם כולו אינו אלא כמזרת ועד אגודל
ממילא לפי ערך זה ש״י עולמות הוי מלא חפניו של הקב״ה.
כן נ״ל:
דבתיב בסאסאה בשלחה הריבנה .אע״ג דפשטיה דקרא מיירי
דמדם

ואוצר החכמה!

בארות

הרבות

תשובה  .פרכן

כיז!רה ע״כ והיינו מ" ש הגמרא לקמיה אלא למ״ד יבזה
""■,ן עצ״ן! אפיקורוס הוי לגלה פנים כהורה כנ<ן מאן כגון
מנשה ן' חזקיה ע״כ והחס לא קאמי שלא כהלכה
קשת דמדבי־י הסוגייא זי מוכח יכגלר ,פנים
סך•
בתויר ,לרב וי' חנינא הזי כגון מנשהקאמו'
י
לעיל .שהיה דורש אגרות של רוסי והוא במששירשי נהיינו
שלגלג על מרעה ועל חניתו והיינן מבזה ת״ח וי׳כז' התורה
ןלומריה שאומי־דיש בחורה דכייסשלא לצורך ויגעו לריק
ולבהלה אך דאיכא נין שניהם יממה ת״ח נקיא אפיקורו'
ווה נקרא מגלה כגיס בחורה וכן פירש רבינו כפיי המשנה
ד8רק חלק דאפיקותס הוא לשון אסקיתיזא והיינו המבוי
ת״ח ומנזה רבותיו יע׳ש
ניאה שהיא דעת רניס כמייש העושה עכיתת
וזהו
ביד רמה כיהויקיס כו וזהו הנקרא מגלה פגים
נתויה שהעין פניו ולא גוש מדיית ולא נקט כמ״ש בגמרא
מגלה פנים בתורה כגון מאן כגון מנשה ן' חזקיה ופן אמיל
נגס' והנפש אשי• תעשה כיד רמה זה מנשה שהיה רגיש
אגדות של מפי-כוי וכפי פירש י הייני מגלה פנים בתורה
ו6״כ למה נקש יבינו יזויקיס זהו הנקיא מגלה פנים
בתורה !לא מנשה אלא ה!א הרבי אשר דברנו דמגלה פנים
דמנשה היינו מבזה הח!רה ולומדיה ומבזה רבותיו וזה נקי
אפיקורוס !מגלה פניס בחורה כמ״ש אלא מגלה פנים
כתורה לנד לא הוי אלא כגון יהויקיס ש*שה עיירות ביר
רמה ואינו כוש מדיית ובירושלמי בשייושא איתמר רמגלא
סניס בתורה *יל יהויקיס יע״ש ולכך נקש יבינו יהויקים
כןנלע״ד
אבוא לבאר מ "ש מק ממזל על דיר*
רבינוו?ל אבל קשהלמה לא מנה גם אגלה
>
•ניס בחודה זי״ל דבש סלק אמרינן דמגלה פנים כהויה

הייס מכוהת״ת מ* וככר מנה רנינו מבזה ת״ח ופשק כיב
וי־״ח דאמרי התם הבי ולא כי*' ורי"כל נוי דאע״ג דהלבה
כרי** לגבי י־כ ס" מ ר״ח אפשר דעדיף מר"* ורי׳יבל כיון
דאי3א רב נמי נהדיא וכיון דהוי מידי דספקא פסק לקולא
בגמ' איכא חרי לישנילליש;א קמא
והנה
עכל
אפיקורוכן לרב ור"חהוי הממה ת״ח מגלה פנים בחניה
״■זא־ וללישנא כתרא הממה ח"חס"לליב וי״ח דהוי מגלי,
פג!© כתולה א״כ מן הראוי היה דגנייהאפיקותס שמנאם
רבינו לעיל הוה ליה למניח נמי המנזה חבית נפני ח״ת
יה!♦ אפיקורוס ועור אעיקיא .דהיכי ש״ן כמבזה חבית
בפני ת פלשוס שתן אפיקורוס ובודאי דינינו אזיל לשישתי*
דפי* בפי המשנה ד מילת אפיקותס הוי לשוןאפקיתתא
דהיינו ממה התורה מבזה ח״ח כניוממה תביר! בפני ת״ת
הו* כמי אפקיתתא׳ דממה בפניו ואיש נוש ממנו ואי כ הו*
נמי ככלל מכזה ת״ח ולזה לא כתבו יבינו לעיל נכלל.
האפיקותסיס דלפי האמת אינו שייך כ'כ מבזה חגית בפני
ח״ת להנך אפיקותקים שמנה יניט לפיל דהיינו שאין שם
אלוה ואין שם מגהיג ומ״ש מרן כמזל וכיון דטידי דספיקא
הוא פשקצנןלאקשהדלא שייך קולא וקו מיא בעונשי עה״ג
דנפקא לן לענין •
וכתב אחי !ראש הה דוד שידירו נר"ו
דיגאדהיינו מ יש יבינו בהי יוצק דמעלין ולא מ!רירין יע'פ
מ״ש יכינו ואלו הן המבזה שם לחמיו והקורא
ועל
לחמיו בכינויו והמלבין פני חגירו כרבים
והמתכבד כוי כתב מין כמזל תניא בפי הזהב דאין לה• חלק
לע"הב !אמת שם דאפי' דש ביה כשמיה ופיישיי כבי הרגל
בפך שמכניס אותו בכך ואין פניו ;מתלבנות ומכל חקוס
ץ־ ,להכלימו מחמין עב״ל גך' מדבריו דאידש ניה כשמיה

רמים

ג

וזה אינו מתכוין להכלימו ישרי וכוחן לפת הוא ירע ורבעי

כתב המכנה שש ולא פחי שש רע וני" לי שכתב ק לרבות
הא דדש ייה כשמיה שכיר אין נ•־ ,בעיניו שס רע ואפי״ה
אקוד עיכ/ולשוז המכנה שם מ^מע בזז חיש דאע"גדנגמיא
אמת לאצריכאאע״ג יישמה כשמיה דהיינו לתיש המכנה
מ״מ תלמודא אגב ד׳יזקא ד־מכנה היען מלבין חי' הכי
לא צרי' אע״ג דדש בשיניה ניכינו לא הוה ליה לומר הכי
כלשון הגט' אלא הו" ל לא&מענן זה כפיידאסמחבוין
להכלימו דוקא הוא דאין 1להם חלק לעיהב ובה' דעות פרק
ששי כחי יכינו ו 1ל אע"פי שהמכלים אח חבית אינו לוקה
עליו ענן גדול הוא כך אמר! הזל ,המלבין פני חיית כוי
לפיכך ציין אדם להזהר שלא לבייש חנית כרבים ולא יקרא
לו נשם שהוא כוש ממט ע'כ ומדשתס ימנו וכתב בגס שהוא
בוש ממנן משמע דדוקא כ&ס שהוא בוש ממנו אכל אי דון
כשמיה ולא מש טמנו אינו כלום והיה נמי אם •כינה אותג

מחדש שס שאינן גנאי ואינו בוש ממנו מדאי דאינו כלום
כיון דתלה הדני אם דש ממנו כן' ןא״כ איך סתם כאן דכריב

רבינו וכתב המכנה קם לחבית דאת! למישעי ולומר שום
שם דכינוי דאין לו חלק לעי הב ראשי* דש בשמיה אם נחכון
להכלים הוא דאקוח ו'9ש שש שאינ( לגנאי דליכא הכלמה
כלל דהוא סותר ואם נאמר דגס נשם שאינו לגנאי אם נחמן
להכלים נמי אסור פסו דש כשמיה דאם נתכזן להכלים אסורי
א'כ טינה נשמע דאס נתכזן להכלים אין לו חלק לע"הג
אבל אם לא נתכנן להכלים אפי ,שאינו שם לגנאי אסוך
ולאו שפיר למיעכד הכי א״כ מאי אולמיר .דייוכאי ששאלו גג
תלמידיו במה הארכת ימים והשיב להם שלא כינ׳־תישם
לחבירי ובחג! החום' אפי׳ כינוי ללא הוי לגנאי והא דאמרינן
רהמכנה אין לי חלק לע״הב הוי בכיסי של פגם משפחת

נדאיתא ם׳ בני העיר יע ש א"כמובח מדברי החוסמות
לסכנה שם שאינן לגנאי אינו אס;ר ויי זכאי נשתבח דאפי,
/הלא עשה ונס מדברי'התופי נר שלא היה גויס נגעי דפי:
הזהב המכנה שס רע לחניר! אלא המכנה שם סתם דאל״כ
אין אש צריכין לתי' החום־ דהתירק הנא מבואר לגמרי
והחם קאמר שש רע והכא לאקאמר ר זכאי אלא לא כיגית*
ש 0לחיירי משמע דאסי' שם דאינו לגנאי לא כינה לחביי־נ
וכן היאיש והרי״ף'לא גריס החם נפי הזהב שם רע אלא

* ׳

המכנה שם פחם יע״ש
ני'בודאי ריגינו נקש בתחילה המכנה
ש• לחבית כמ״ש כגט'סתם והיינו ודאי

כמש החושי שהוא שם של פג© משפחה שהוא תולדה דמלכין
פני חבית וכמו שנראה כפשיש!תמדכריהגמ' דמקשה מכנה
היינו מלבין נורא י שהוא שם של פגם משפחה ואחייב תירן
לין דאהי' דש כשמיה דהיינו אותו שס רע א״כ תי' זה דלא

יה

כשמיה הוא מישאח״כ זהקןרא לחבייג
צריגא דאפי'
נכינזייו דהיינו דש בשמיה וכס״ש סרןכ*(ל לבסוף
עור מרן כמזל ומה שמינה הניס קורא לחבית
וכתב
בכינוייו !מתכבד בקלון חנית לא ידעתי מקום
שבו יאמת שאין להם חלק לע"הב רק בפי בני העיר שאמר
די נחונייא ן* הקנה א' מהדברים כו׳ וטראי כי דעתו להקשו'
דמי,יכן יצא לתנינו דהקורא לחבית ככינוייז או מתכבי
<£ןלנן חכ״־ו שאין לו חלק לעי הב כי לאטציט אלא שהזהיר
בהה הוא מאריך ימים במו שמצינו במה דברים שהעושה
אותם מאריך •מים כמ"ש כגמרא שס ם' בני העיר יע״ש
א'כ אמא׳ הזכיר• יגיט כאן שיש בכללם דברים שאין להם
בפסי נאמנות שמואל בפי*
וראיתי
חלק לעיהב
זיינה להשיב על #רן ןל חלקאנכי לא
ל"א דף צ״א עייר

ב
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ידעתי

בארה

הלכות

השובה

ידעתי גזה כיון נזה אם הוא להגדיל הקישיא כי לא מצ-ט
רק האירו מאריך ימים מדי ין כוי מאי קושיא רילמא הא והא
איחאימי שנחככדבקלון יזכירו שאינו מאי־יך ימים ואין
לוחליהואס כ־נתיכו' ודנריו נמלאו ממני כי הדני פש ע
כמ״ש דקשיא ליה למין רמאין יצא זהלי־ניגו כי לא מצינו
כרכר זה בשום ממם שלא יש חל* ה במתככד בקלון חיייו
אלא שאין מאריך ■מיס כוי ומאי קאמרומא• קושיא דיליא
הא והא אימא כמי שמחככד בקלון חכייו כמו ןר נחשב
שיהא דכי■ זה דמחככד כי ,יותר חמור ממלבין פני חכייו
שיהא דכי־ זה גורם לשתיס רעות מה שלא מציגו כיותי
דלו הונח כדכי־יו עדיין
ועיר
חמ!רזח ממחככד כוי
הקושיא כיזקותה רהיכן רצינו יחהככד בקלון תכירו עג15
דאין לו חליי .ואץ דנק אפשי■ ממי שא״א כיון שלא מצינו
דכי זה מפורש כגמרא ואפילו מהוא מן החמורות אין לנו
לומר עליו כרכי הרע הזה שאין לו חל״ה א 8לא שהוא
ממוי־ש כגמרא ומה גס כי מתכבד כקלון תכירו הוא דפר
קיל כמ"ש-נגמי־א נכי הא דיב הונאדי־ימדא אכחפא
אקא יב לן:א נר חנילאי זקא דרי מיניה א״ל אי רגילות

לך דדי־ית נמאחך כוי ואפילו אס נאמר רמחככד זה שכתב
יכינו איני כענין זה רר 3הונא אלא הוא מתכבד דמערין
מעשיו נג־ מעשת חניה ונזה הוא מתכבד אעפ'כ אינו כ* פ
חמ<ר דיר כיי שנאמר דהא והא איחא ומ״ש עוד ואם
כוכיזן לומררמש© למד יכינו שאין לו ה ל״ה איו מש© ראיה
שהרי מציט כמר ,דניים שהעושה אוח• מאריך ימי© ולא
הזכיר© יכיצו ע כ ונוראי חת דני שאין לו שחר הוא שלא
עלה על לכו של מרן |ל להניא ראיה ליביט מהתם שנשתכחו
""גדנריס כאלו ר' ;ירא ויי זכאי אלא כונתו הוא כמ״זן
ונתקשה לו דמי•,יק יצא לן ליגעו דדפיים הללו העושה
א ת© איי לו חל״ה
שהקשת עור אל ועוד ראס קויא לאכייו ככינויו
ויה
כוי הס כאותם ופיק בני העיר מאי יכותייהו
די־"פ 11־ 1שכןמצינו שהקשוהתהלכוי ותי'דההיא דיי ובא•
הוי בכינוי דלא ראי גנאי וההיא דמכנה שס הוי מזיישל
'*""*7פג• משפחה ועיין יו יש התוס* נסייג דתענינת על דברי רכי
!ירא שנראה הסך ט״ש כאן פיק כני העיר יע״ש ולפי זה
קשה דברי יש'י שפי' יר־ זירת נקרי לישני איבא יאמר•
נחניכחו וא״ד כחננתו ופירש י־ש״י דהוי שס חפי וגנאי ואישי
ג!מר דכאי של גנאי ומפי אינו ככטי פגם משפחת  '0יע״ש
 <31דאי וגרייש״י תמוהי• חס דאס פיכייי מאי אולמיה
דרי וירא שלא קי־א לחביי־ו כחניכתז ואמרי לה כחבינתן
דהיינו אס כינו שם לחנית לגנאי ואתרי לה בחכינחז אתי'
א<תו כינוי שמשוח־ וכא לי ממשפחתו שת רופיכו' ע״כ ולפי
דבריי היינו דרש כשמיה שלמיו כגמרא דשרן הזהב ראתילן
דש כשמיה אין לו חל׳ה וא״ב איך יתכן וי זירא נשתבח
עצמו בדכי וה דא© כינו שם לחכי!־( לגנאי והוא לא היה
הסכגה א׳ אלא לא קרא לחניי־ו בכינוייו ובן נמי לפיפי
שאר,ו הכינוי נא לז ממשפחתו והתוש' כאן נדכי־י ר' !ירא
לא וכת דאולי לשיעיזס דשי' בלכרי ר' זכאי שאמר לא
כיניתי שס לחביי־י אפילי בינוי דלא הוי גנאי כלומר קלא
היה הוא המכנה ראשו* גשם שאיני לגנאי וריזירא נשתבח
י!חר שאפילו באותו שת שאינו גנאי שכינו אותי אחריס אן
בא לו ממשפחתו לא היה קורא אוחז איל לדברי י׳ש״י הדבר
קשה וחמוהיס הם דפריו
אמת וחצינו בגמרא שת סרק גני העיר כמה
חן
דכייס שנשתבחו בהם הכמיס אע״ג דאסור ין
כהס כמ"ש ש© שאל ר' אח״י״י ן' קיחת נ?יז בזי (א"לשלא

פרק

ג

המים

נמ-־זכל בלמות א־ס רש< 1דאי/ר יני יוחנן אשוי להאאכל
כ!' וכן הא דאמי ש© תחי לי דלא עביי שיתפות עם הגוי.
אעיג דאשוי לעשות שותפות עם הטי שמא יבא לידי שבועון
כוי וכי כהה דיי־יש שאמרו שהס אחורי© כיבי־י החכמים
יע״שיאע״ג דהתוס' שם כבר תיי־צו זה שה*ה בענין שלא
היה כא לירי שביעה כוי יעייש מ 'מ י־שייי ס״ל דכי לתם היתון
דאע״ג דהיו יכולים לדחות סבי־ות חכיי־יהס לכל מקים הין
להכימיס לדכי־י תכיריהס יהיו מחמירים כדבי־ אץ> ר.כ^
נאמו• נדיר .ר' !ירא דמייש לא קראתי לחכירי :חניכתו בו'
שכינו אזתוחכיי־יושס של גנאי או שס הנא לו ממשפחתן
ש© כיון שהוא לאחיה מכנה א' אלא כני קיאו לו שס זה
או כא לו ממשפחתו א״כ הוי רש כיה גשמיה אפילי הכי לא
קיא אותו כשם זה וס"ל כיזירוצא דגלרא דאמרו ל״ץ דא*•9
דש בשמיה אע״ג יהיה יכול לדחות ומגנה לא! היינו מלבין
מ' מ ש״ל הכי ובערוך פי' כדנרי ר' זיי־א פי' איזי והוא
;ר ,לא קראתי לחביי־י כחניכתו וא*ל הו' פי' חניכתו שלא
כיניתי צן ש© ולא בחכיניזו שאפילו ?ה ?כינו לו אחרים לא
קראתיו יע״ש נע* חנך
עוד מי־ן כמ1ל וייל לדעת יכינו היינן נץרא לקני*
וכתב

בכינוייו היינן מכנה שס לחכירו כיון ראמי־נ
דאפילו דש ביה בשמיה א״כ אינו הממה א' ואפן' שמשמען,

מכנה היינו המכנה האי וממ"שאע״ג דרש ניר .כשמיה למד
רכיבי לקייא לחניי־ו בכינוייו בה״ה וצ”ע עכ״ל
דכונתו להקשות לפי יז״ש לעיל דמדלא כתג
וכיאה

יכינו המכנה שם יע אחא לינות ר,א דהן
כיה כשמיה א״כ לפי וה היינו קנראלחכיי־ו בכינויו היינו
מכנה שם כוי א״ס ק שיא דאמאי קאמר ,תרתי ואין לומר
דקאמו־ יכינו מי תלחא מכנה ש© וקורא לחבייו נגיטיין
זטייפכד כקלין חכיי־ו כחן שהה מפויסים כגמרא כל אחד
נפניעצמו כרכרי ר'!האי !ר י וירא ויי סדת רהא כתנת•
לעיל דכזנת מרן (ל דמה! דכי,ב יבינו לאו הנהו דם ,גני

העיר כמי; לכך חיי מרן 1ל והדר ביה מט יח לעיל וחיין
דאפשי דמשמעות ממה היינו מכנה א' ומטי? אע״ו דדש
כיה בשעיר ,למד יכינו לקורא חבייו ככינויו כה״ה דמססמי
דכיון דר,יה לו האי כימי מקודם דש ביה כשמיה מיקיי אכל
צ'*ע דא ב אטאי לא כתב יבינו המכנה שס רע וכחי המכל,
ש© סחס וקוד□ זה הזה אמעא דאתא לינות דש ביה גשמיה
דהיינו הקורא לחמיו ככינויו ימיש מק זל וי״ל הוא ויש
להקשות או יש לדקדק כמבואר זהו הנלע״ד נכולת ערן 51
וכני כתבתי לעיל שע© ליבינו למה לא כתב המכנה שם
יע יע״ש
ג״ה ליכינו הגדול כעל ספי נאמטחשמואל
ראיתי
הוסיף •רו ;נית על לברי טין זל ונסתפק לן
במ"ש וי״ל לדעת יכינו כוי מה רעתו נזה אם דעתו להקשו*
ה׳ינו קייא לחייו־ו ככטיו היינו מכנה שם לחנירו לא רק
דרכינו הפך מסררדכינא קאהי תחצה מלבין ואחב מכנה
ויבינו נקע תחלה התכנה וחח״כ מלבין וכמתו כזה מנואו־ה
בוי וא״ב יכינו שנא לפרא רגיי התלמוד לכך הפך התדר

מק 51

ועשה ג' חלוקות כוי ע כ וכבי כתנתי ועי!
מיש ומצאנו מקס לדק זה דהקוראלחבירן
בכינוייו אין ;הכי נמי דמצאנו מקום לדין זה
׳
דהקירא לחכיי־ו בכינויו אכל המחכנר בקלון חנירו צא תצאנן
לו כשום מקי© דאין לז חל״ח ועוד שאס רעחו של י־בינן
לעשות חלוקה כפני עצמה בקורא לחכייו בכינוייו דהיינו
ד; ביה כשמיה א*כ הזי ל לפרש וכפתכוין להכלימו כינן
שהוא נא לפרא

ו<חכ
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בארות

הלכות

חשוכה

עוד ר.ר״ב נאמן שמואל וילש ואפשר אעג
01^231
דלא שיה לו שהניחו נציע קראו ת נפלאחי
<עח 1היחנה איך מלאו לנו לומר כי על יכריהרמכ״ם זל
!היא מעתיק דכי־י החלמור ולדני•! הניס יכינו דק התלמוד
שהוא ד 6כשמיה ונקט מה שהוא נא כה״ר .שהוא הקורא
להכירו בכינוייו ואם נאמר דמישוייל היינו ויש לו#רשהוא
חיי למך ,שהקשה לעיל שלא מצא לו *קו• שמי •אמרו שאין
לזחלהיכא ל!מי שהוציאו כה״ה מלכד ,מה שהקשינו שאין
דיכל להניח דברי התלמוד כוי עוד קשה כי! ,הרואה דכגניז
קרן זל לאו למימיא שהוציאו כה״ה £א ר יל ריס ביה כשמיה
היינו הקורא לוזנייו בכינוייו שהיה לו מקידם ובודאי דיש
ביה גשמיה היא יזשוממ״ש אעיג דיש כיה בשמיה למד
רכינו הקורא לחבית בכינוייו בהייה י״ל דהיינו הא דיש כיה
בשמיה ועוד קשה לי על דבריו דאין עילה בדעת רמ״ש וי יל
שהוא תיי־ן ל*ח שהקשה ני לא מצא לו מק 01כקורא לחבית
בכינוייו ומתכבד בקלון חבית יא״כ מה-תי' דניחא לקורא
חנית בכינוייו דלינד **"ש אף על גב דרש ביה בשמיר,
אכל מתכבד כקלק חנית עדיין לא

מצאנו לן מקז 8ואס כ; מה התחנן כק!רא להכירו ככינויו
דהיינו דש כשמיה כיון שעדיין נשאי בלי מק ס מחככו כוי
ועדיין היה לי לעיין בדביי היבול יחיש עוד יע״ש לגן
הנראה יותרהש־ט כס"ש לעילדמ״ש וי״ל הוא ויש להקשות
או !יש לעיין זהוהנלעיד ישי* בדכי! ?ר] 1ל
עוד ברא הכל אחד *הס אין לו חל״ה כשמת
.
יכחנ
כלא תשיבה אכל אס שב כל אפילו כפי בעיקר
מ* שנאמר של1ס שלוש לרחוק ולקתב אמרה' ויסאחיז עכ״ל

/לעיל פ״א דין גי שהניא רכינו פסוק אחי והוא זה דכתב
החשיכה מכפית על כל העכירות אפילו ישע סל ימיו
ועשה תשובה כאחרונה אקמזכיריןלושס רבי מישע! ;נ,
רשעת הישע לא יבשל נין כיוס ישעו ע״כ וכן הניאו האי
קיא בס״ק דקידוש׳ן יע״ש וכן כתב כאן מרן כפזל שהוא
מדתניא פ ק דקידושין וא״ב יש להכין דלמההכיא רבינו
כאיץ־א דשלום שלוה !נראה דיזטעס הוא סוס דהתס
פייר• כעובר עבירות הי־בח אשי על והעולה על רעתו
שנועצים ממנו דיכי התשובה ואין מקכלין אותן על ריבו*
קעניחת שעבר לוה פייחי יכינו  •1דאין חזכירין  011דבר
מי־ש-גו שנאמר ישעת הישע לא יבשל כדי כיום שובו וכאן
מיייי יבינו לענין חלק לעהיג שאפילו שהיה רשע גמור
ואפי' כפר נעיקי דחוה אמינא דלוה אינה מועילה לו
החשיבה אלא לענין שה!א מנוצל *דינר ,שלגהינסאבל לחת
ט סלק ונחלה לע'הכ לוח מנין לזה מייתי יכינו מקיא
ואפי שלום שלום לרחוק ולקי•! כ אמי היויפאתיו ווישו ניר,
נגס" לעמן נעל תשונה שהיה רחוק !נתקרב

עוד כל האזעיס והפושעים ור.ם(*רי 5נכיי.צי
שחזת במשנה שין בגלוי נין במטתניות
מקבלין אותן שנאי שובו בניס שנכניס שאע"פי שעדיין שוכב
ה :א שהרי כשחי־ שב ולא כגלוי *קי לין אותו נתשובה כן'
פיק דעכו״ס רף ן ת״י־ וכולן שחוח כהס אין טקכלין א!ת<

נהי

עוצמית דברי י־"מר' יאודה אומר חזת בס ,נתטמוניות
אין מקכלין אותם נפיהסייימקבלין אותם א״ד עש! דני־יהם
נמטמוניזת *קבלין אותש נפיהסייא אין מקבלין אתם
י־״ש וי־ יהושע ן־ ק־סה אומי נין כך ונין כך מקשלין
איחס שנאי ש!כו כניס שוככים אמי ר' יצחק אמר ר י יאכיך
גא־חיהןזג עכ״ל ומדק־!מי הביייתא החיכא דאמיי כין
פלעיז״הו משמע רי״ש ור״י דקאמיכין כך וכין כך קאי
בין אתיו קמא כין אא״ר נתי־א אכולהו פליגי ר״ש !ר'י כן

פרה

גר,מים

קי־חה דמקבלין ארזם ואייה קשה דלמה נקט יכינו נלישנית
כל הישעיס שחזרו כחס כיי כגלוי כוי ולא כתכנמי או שעשו
מעשיהם דהיינו העכיהח כין כגלוי בין כמטמוניוח מקבלין
אותם
ומ״ש בלהישעי© והפושעים והמומרים כוימשיזע דש"לרמ״ן
בברייתא וכלן "חר־ו קאי אבל אנשי© הפושעים והמומרים
כוי ויש" י זל שם פ״ק רעכו"סלא פי' כן דכתב וכולן בחורן
אגזלנין ועמי ר,ארן אין מקנלין אותם להחזיקן בתורת
חיייות לסמוך עליהם ובז בחב נסי' בפייר דבבורוח רף ל׳
ו?ל וכולן שחד־ו בהם סיפא יהך ברייתא דלעיל הוא דקתני
הכא לקילד־רי מכיתת דקאי לכהן וע"ר ,יע״ש והתוספות
שם כחנו דקאי לתוספתא דדמאי גפ"ב רקתג• לע״ה
שקיבל עליו דביי חכיתת יע״ש וא״כ מניין לו ליבינו לנמר
דקאי לכלה! הפושעים והמומרים ואס נאמר דצישגא רק־א
דמייחי הברייתא משובו גני• שוככים והתם מייד• אנולהו
נניס שוככים ׳לכך כהי יכינו כל הרשעים והפושעים כג*
אפי הכי״אינן מתיישב שפיר לאחויי אהך מילתא לישנא
רכי־ייתא גופא רהא בגמישם אמרן אמר ר' יוחנן הלכתא
כאותו הזוג ולי־ש״י נ״ח' רקאמר הלכתי ,כיון דמיירי הברייתא
לענק קבלת דברי חייר;ח לסמוך עליהסאנל לפי' ויבינו
רקאי אסלהו פושעים !*ומרים כוי דכחב רכינו דכפי־ו

בעיקי־ יסודי חתניה והרבו לפשוע וכן תשמעליגיכו *"0
!
למומרים !נ*
אסיש־עיס
״יו וכולן
הברייתא
ן"■*" ,ש*
־**
דקאי יזיייח^ים
שחזיו כמס >ץ״ן•
•״•ו״ין •*"יו׳ •
־
מי; כמ/ל ומקבלים אותם לפי' קאי להק”בה שאעיפי שחיב•
לפש!ע וכפיו כעיקר אפי״ה מקבל אותם בתשובה וישלהס
ח לה א'כ מאיקאמרבגס* הלכה רלעניןעננש ע הב לא
שייך לשון הלכת
ב״ר דברים מעפגין את המשונה לי
ף
£3ו״|*2
מהן עין גדול והעושה א' מהן אק
1
הקנייה ממפיק בידו כוי המחטיא את הרכים ובכלל עון
זה המעכב אח הרכים לעשות מצוה כוי •* .
הניאה היי^ף 1ל בפי כחיא דיומא יע״ש
ס־ייחא
ויבינו לא נקט כסדר הברייתא השנו״ה הס
לפי שרוצת לחליק ביניהם ולתת השיש נין עכיתת קלות
לעכירןת חמוי־נתזלפי חומי הענירא נועל ממנו דרך
החשיכה
נקט אצו העכירות שהן ד* והן חמניות
ער שחקניה אין מספיק נירו לעשנת
תשונה לשי גודל חטאו כמ״ש רבינו א' המחטיא את הינים
ואע״ג דהתס כברייתא לא חני לה אלא המעכב את היביס
לעשות מצוה (!־בינו נקט המחטיא את ר,יביס ונכלל עון
המעכב את אי־ניס מ' ומן הראו• הי לל המעכב את היניס
כוי ונכלל עון ןה המחטיא את היכי■ דמעכב את היבים
מלעשות מצוי .היינו נפי מחטיאי !־.רכים וכמ"שו־גינז לעיל
פ"ג דין י״ח !זל מח^יאי הינים כיצד א שהחטיא כדבי גחל
כגון •יכעס !צדוק וכיתוס ואי שהחטיא בדבר קל אעילן
לנטל מצוה עשה זבי למדנו מירכעם שהעמיד עגליס
ולעניש שלא ילכו לרגלי• בירושלים נהיינו מעכב אין היבי,
מלעשות מצוה נוהונר' טעם שנקט ונכלל עזן זה כוי נענל
ני■׳ דטעמן הוא *שוס דהך להחטיא את הרבי• חני לה
נהדייא נמחני' ד מסי אבות !זל כל העיזטיא את הדני• אין
מספיקין גירו לעשות תמונה ומייתי מיי־כעם דחטא והחטיא
אח הרבי© ולפי זה ראיתי *קשים דאיפכאש״ג^יק״מהא
דאמח בסי הלק דף ק״ב ו1ל אחר הדני הזה לא שב ירבעם
מדרכו חרעה מאי אחר א מר ר'אנא אחר שתפשו הכ״ה
לירכע• ננגח א״ל חזני נןנאני נאתר ,וןיישי נטייל נגן ערן
א״ל
א
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ג^/רז^

תוכחת

י3יזץ

דלג

נהנה מן הלימוד עלול הוא בקלות לשכה את המצוה שבהנאה

מד״ת ולחפש הנאה לשם הנאה ,שהרי מעצם טבעו האדם מחפש
לעצמו הנאות .על כן מיד אחר שבקשנו "והערב נא הי אלקינו את

דברי תורתך וכו׳" הרינו חוששים שמא נבוא עי״כ ל״שלא

לשמה" ,ואנו מוסיפים לבקש "ונהיה וכו׳ לומדי תורתך לשמה".

תוכחה
1אה״ח־1134567

ערכין ט״ז" — :מנין לרואה בחבירו דבר מגונה ,שחייב

להוכיחו ? שנאמר :הוכח תוכיח .הוכיחו ולא קבל ,מנין שיחזור

ויוכיחנו? תלמוד לומר :תוכיח ,מכל מקום .יכול אפילו פניו
משתנים? (פי׳ רש״י — שיוכיחנו ברבים להלבין פניו) ,ת״ל:

לא תשא עליו חטא וכו? אמר ר׳ אלעזר בן עזריה :תמיהני אם יש

בדור הזה שיודע להוכיח( .פי׳ רש״י — דרך כבוד ,שלא יהיו פניו
משתנים)" .עכ״ל.

ההבנה השטחית בדברי ר׳ אלעזר בן עזריה היא ,שאין בדורו

מי שיכול להוכיח בלי להכשל באיסור "לא תשא עליו חטא";
אבל בעצם התוכחה אין לכאורה חסרון כשפניו משתנים.

אין זה נכון.

ב״מ נ״ח" — :תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק :כל
המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים .א״ל :שפיר קאמרת,

דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיורא׳? עכ״ל" ,אזיל סומקא

וכו׳ ״ משמעו הוא :התמעטות דמו של המבוייש .ומכיון שהדם
הוא הנפש ,הרינו למדים מכאן על התמעטות נפשו של הנעלב .זהו

עניו הרציחה שבהלבנת פנים.
נעמיק עוד בענין:
חכמי המוסר יסדו ,שגדלות האדם תלויה מאד במדה בה
הוא מרגיש את גדלותו .הרגשת הנכבדות של האדם נוסכת בו
(•ארות יצחק גולדוסר)יצחק פנחס ( )2עמוד מס
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תוכח ח

כוחות נפשיים שעל ידם הוא מתגדל .כאשר מעליבים אדם שוללים

ממנו את הרגשת החשיבות" .נברא אדם יחידי וכו׳ לפיכך כל אחד
ואחד חייב לאמר בשבילי נברא העולם״ (סנהדרין ל״ז — .).מי

שאינו מרגיש "בשבילי נברא העולם" חסר לו במדת מה מותר
האדם מן הבהמה ,שהרי תכונת היחידות שייכת למין האנושי

בלבד (בע״ח נבראו זוגות זוגות) .המשפיל את־־־חבירו ושולל
ממנו את הרגשת החשיבות ,הריהו פוגע ביחודו ,במותר האדם

אשר בו .פגיעה זו בנפש באה לידי ביטוי בסילוק הדם (הוא הנפש)

מן הפנים המשקפים את הפנימיות .מעוט נפש זה הוא הקרוי
שפיכות דמים.
מביני נפש האריכו לבאר עד כמה קשה לאדם להודות על
שגיאות ולחזור מהן .חיאל בית האלי לא פסק מלבנות את יריחו

גם כשראה את בניו מתים זה אחר זה מכח קללת יהושע .חנניה
בן עזור ,נביא שקר ,צוה לקברו באיחור כדי להזים את נבואת
ירמיהו; המות דופק בחלונו ,והוא עודנו מתעקש בשקרו .ועוד

הרבה דוגמאות .עומק דבריהם יתבאר בזה:

התכונה היסודית ביותר בנפש האדם היא רצונו להרגיש את

מציאותו ,את עוצמת אישיותו ,את ה״אני" שלו .העתיד אינו

עדיין; ההוה חולף כהרף אין; תחושת העוצמה של ה״אני"
בנויה על זכרונות העבר :אני שהייתי ,אני שעשיתי וכד׳ .הגעגועים
אל ה,,אתמול" אינם אלא געגועים אל עצמו של אתמול .אדם

אוהב אנשים ,בע״ח ,דוממים ,שהיה לו קשר עמם מפני שהם

מזכירים לו ,ממחישים ,ומחזקים אצלו את ההרגשה שהוא
"מציאות" .הודאה על שגיאה ,על טעות בעבר ,משמעותה פגיעה
ב״אני״ של אתמול המחלשת את תחושת הבטחון בהווה; מפני

זה קשה לאדם לקבל תוכחה.

תוכחה נבונה יוצרת אצל המוכח תחושה של "אני" מכח
העתיד ,חלף העבר שנגוז .מחשבות כגון :שגיתי אבל אני אתקן,

חטאתי אבל אני אחזור בתשובה ,ממלאות את חלל ה״אני"
בארות יצחק גולדוסר ,יצחק פנחס ( )2עמוד מס
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חשלך על ין /יןןבך

ילה

שנחרב ב״אני" שעתיד להבנות ,במה דברים אמורים ,כאשר

נותנים לו את ההרגשה שהוא יוצר את העתיד ,ביזמתו ,מכה

אישיותו .אך כאשר ההכרח להשתנות הוא לחצו של המוכיח,
— ״אתה תחזור בתשובה מפני שאני רוצה״ — אין למקבל תמורה

לעבר שהוא מקריב ע״י הודאתו .אין אדם מחליף "אני" תמורת
"אתה" ,כל אדם מחפש את אישיותו הוא .תוכחה כזאת היא

בבחינת שפיכות דמים כי כחות נפשו של השומע מתמעטים בלא

תמורה.

״אמר ר׳ אלעזר בן עזריה :תמיהני אם יש בדור הזה שיודע
להוכיח״ .פי ,רש״י — "דרך כבוד ,שלא יהיו פניו משתנים".

״דרך כבוד״ — שלא יפגע כבודו של המוכח ־ ,שלא תתמעט

חשיבותו בעיני עצמו ע״י שלילת החיוב שבעבר ,כי אז יתעקש
שלא לקבל תוכחה .סימן לדבר אם היטבת להוכיח :אם נסתלק
הדם מפניו של השומע אות הוא שנתמעטה חיותו ,שלא הצלחת
להחזיר לו ע״י הקבלה לעתיד את שנטלת ממנו בשלילת העבר.
מובטח אתה שלא הועלת בתוכחתך ,לא רק נכשלת באיסור לא

תשא עליו חטא .תוכחה ההורסת ,המשפלת את האישיות ,לא

תביא ברכה.
ויתכן לאמר ,שיתבאר בזה לשון "לא תשא עליו חטא".

חטא פי׳ חסרון ,כידוע ,וביארה התורה את אופן התוכחה :אל
תחסיר מכוחותיו ,מחשיבותו ,מנכבדותו ,כי כך — ודאי לא תועיל.

השלד על ה׳ יהבך
"השלך על ה׳ יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק".

(ונהלים נ״ה ,כ״ג) .עיין באבףעזרא שנתחבט בפי׳ המלה "יהבך".
והקושי הוא ,שהרי שרש "יהב" מתפרש בדרך כלל במשמעות

של נתינה ,כגון" :הבה לי בנים" (ויצא לי ,א׳)" ,ויאמר יוסף הבו
בארות יצחק גולדוסר ,יצחק פנחס
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דגהירא

לה

^^כאשר ספרו לו שאנשי בליעל באו לראותו ומלעיגים עליו אמר
בזה״ל רבש״ע לן אמר לבי אתה יודע שלבי א מר רק לך ולסוף בקשו
פגי באו לראות פני ולמצוא בי חסר נות אך את פניך ד־ אבקש זע איך
אוואסער פנים דיא האסט בא זע אוואסער פנים קעך איך שוין האבין
__
בא זע:
פ״א היי יושב בסעודה ומצד אחר ישב אצלו מחותנו הר",ק ר• אברהם
דוב זצללה״ה מחמעלניק ומצד השני ישב מח־חגו הה״ק ר׳ יוסילי מיאמפילי
ובא להבית עשיר אחדוחירף וגידף אותו הרב ר״ב וצוה לאנשיו שיאזפו
אותו לחוץ ותיכף דחפו אותו ואמר אליו מחותנו הרב רא״ד הנ״ל מה
נעשה עם הגמרא המלבין פני חברו ברבים מיד החזיר הרב ר״ב את
פניו אליו ואמר לו מה אומר הלמדן המלבין פני חבירו ברבים מפני מה
י
*ה״ה !11*547
אינו מסיים את המאמר אין לו ח ק לעו..״ב ה־תמכאשר ראיתי ששורה
עליו דינים ובזה שבזיתי אותו בטלתי מעליו את הדינים לא אפקיר את
העוה״ב שלי עבור בר ישראל מיד השיב לו שלא ידע מזה ואמר אליו
הרב ר״י הנ״ל גם לי הי׳ קשה הדבר אבל ידעתי שאין לשאול למחר ע״ז
כי מסתמא יודע מה עושה.
פ״א ישב בסעודה בחמשה עשר בשבט והי׳ בדיחא דעתי׳ מאוד
וסיפר ח ־יום אחד אשר חלם לו שישבו מסובין אצל השלחן כמה וכמה
צדיקים מהם שהיו עוד בחיים חיותן ומקצתם שהיו בעלמא דקשוט והרשב״י
ישב בראש השלחן ואני עמדתי בקצה השלחן נגדהרשב״י והרשב״י אמר
להם דברי כבושין ומו^ר .ואמר להם בזה הלשון כך עובדים לאל גדול
ונורא כאשר אתם עובדים ומרוב הפחד "ךתחיל פני להתכרכם ועמד הרשב״י
מכסאו והלך אלי לקצה השלחן והכה על כתפי בדרך חיבה ואמר לי בריכיל
סערצי ניט דעך מען איך דיא ביסט אין אדם השלם
דרכו בקודש הי׳ לישב בהלולא דרשב״י בל״ג בעומר בסעודה במלבושי
יוי׳ט והי׳ שמח מאוד ופ*א פתח השער מהזוהר ופתח ואמר מהתנא האלקי
הרשב״י ופי׳ מהתנא שלומד אותנו האלקי האיך לעבוד את ד• ופ״א נתן
הזוהר על לבבו ואמר בזההלשון.רשב״י איךקען דעךאין דיא קענסטמעך
פ״א בל״ג בעומר שאל לצדיק וגאון אחד שהי׳ אז במסיבה אם יכול
הוא לומר מאמר הזוהר ואמר לו הן וצוה לו לומר מאמר הזוהר ואחר
שסיים המאמר אמר לו הרבר״באם אתם יכולים ללמוד בנגלה כמו בם•
הזוהר אין אתה יכולים ללמוד כלל ואח״כשאל להה״קר׳יוסילימיאמפילי׳
אם רוא יכול לומר זוהר והשיב לו שאינו יודע כי אם פי׳ המלות וצוה
לו ג״כ שיאמר מאמר הזיהר ופתח ואמר אך בכי פעם ופעם סייעו לו הרב
ר״ב באמירתו ובכל פעם שסיעו צוח הרב ה״ק ר״י הנ״ל בקול כמו
ששופכים עליו רותחין ואח״ב אמר בעצמו מאמר אחד ולקח את ם׳ הזוהר
על לבבו ואמר אץ דאנק דיר ר׳־ש בעד ס׳ הזוהר כי אילמלא האי לו
הוי עדיפנא נחברא
פ״א נחארת אצלו בש־ק הרב הק׳ בעמ״ח ספר מים קדושים ובליל

בוצינא דנהורא [אשכנזי ,ברוך בן יחיאל מיכל ממזיבוז]
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שפן דם האדם באדם ז־מו ישפך כי בצלם אלקים עשה את

^ת״חז3456ט]
למה כתוב האדם באדם ,ולמה לו לומר כאן כי בצלם אלקים עשה את
האדם ,וכי בכל מצוה מביאה התורה טעם.
הנה כבר כתבו חז״ל (ב״מ נ״ח) המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך
דמו ,דאזיל סומקא ואתא חוורא.
אבל אם האדם חוטא יש להוכיחו ,בתחלה בינו לבין עצמו .ואם זה אינו
מועיל יוכיחו ברבים ואין לחוש להלבנת פנים .ומכ״ש המוכיח שהועמד על
התוכחה כגון הרב בעיר יכה את הפושעים בשבט פיו.
ואמרנו כבר כי צלם אלקים סר מהאדם אם הוא עושה נגד רצונו של
מקום.

וזה נאמר באן ,שופך דם האדם ,המלבין פני חברו שנשפך דמו בקרבו —
באדם — דמו ישפך ,כלומר יבא היום אשר אחרים יביישהו .כי בצלם אלקים
וכו׳ ואסור לביישו ,אבל המבייש אדם רשע ,אין בזה עבירה ,כי בצלם אלקים
עשה את האדם ,והרשע כבר סר ממנו צלם אלקים.
נפירוש זה נמצא גם בספר חפץ חיים על התורה בקיצור על רישא של
הפסוק ,וכמה גדולים דברים אלה שהתכוונו שני גדולים יחד).
(ז)

ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה.
!אוצרהחכמו"

"שרצו בארץ" בא להוסיף את היעילות הכרוכה עם נדידה ממקום למקום
בארץ כמשמע מלשון שרצו .וזה משום תיקון העולם ,בזה שיכיר את גיוונים

השונים בארץ ,מבחינת האדמה הרים וגבעות ומבחינת האויר וכו׳ ,מבחינת
חיות וטבע ופירות ,אגמים וימים ,והכרת הטבע מביא לידי הכרח גדולת חכמת
הבורא" .ורבו בה" ואלה שמגיעים לכל מקום ומקום בארץ וילמדו כל תכונותיהם
המיוחדות אשר למקום הזה ,הם יחרבו בה ,כי ידיעות אלה מועילות להם לרבוי
אוכלסין שם.

יא

(א)

ויהי בל הארץ שפה אחת.

ראוי לשים לב מהו שפה אחת ומהו דברים אחדים .ועיין באלשיך בדקדוקיו.
מהו העיר והמגדל (אי אפשר לומר שכל בני אדם דרים במגדל אחד) ומה ראשו
בשמים .ועוד למה נאמר פעמים ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה וכו׳ ויאמרו

הבה נבנה וכו׳ ומה וירד ה׳ לראות ז
ונלע״ד על כל זה עניו נאה ומתקבל .והנה אחר המבול כשהתחילו בני אדם
לרוב על פני האדמה ,ונח הראה להם שמותר לאכול בשר ולשתות יין ,היתד.
מגמתם להגדיל את תענוגי העולם הזה להם .צדיקי הדור ,נח ,שם ועבד הזהירו
אותם ,אבל לא שמעו לקולם .הלכו מהם לבקש מקום רחב ומוכשר לתענוגים .וזה
שרמז הכתוב ,ויחי כל הארץ שפה אחת .כולם הסכימו והיו מאוחדים לשאיפה
כללית אחרי תענוגים .ודברים אחדים בכל זאת כל אחד בחר לו לעצמו כפי
כשרונותיו ורצונו דרך עבור להשיג הנאות שונות.

בזך לבונה (-תורה/כהן ,בנימין זאב ( )3עמוד

*>*/׳?

גט /,/ס^/ך׳

"

•ן/רד”

מס 50

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ספר בזך לבונה
ד

ז*

1

כלי שרת מלא וגדוש לבונה זבה

פרקי מדרש על ספרי בראשית ושמות
שהגיש כהנא רבא וגאון התורה

מו״ר רבי בנימין זאב כהן זצ״ל
רב בק״ק באדן ע״י ווינה
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שארה ט

ובו׳ היה הדין מהן דבשידובין לא אוליגן כתר האי
אבן אתר שיצא מפי הרא׳יש להקל בדבר
חומדנא •
•ה לפוטרו מן הקנס מאתר דאיבא נד טענה לומר אלו היה
יודע דבר זה שעתיד לעשות לא היה מקבל עליז קנם זה
איבא למימר דם׳ללהיא׳שדבממזןהקל אזלינן לקולא שלא
להוציא ממון מחוקת! זאן> על פי דאין באן אונס ברור
וידוע אלא שאנן מחשכין אותו לאונס אמרי זוויהיבא
דקיימא קיימא • מיהו היבא דאיכא שבועה בהדי קנס אף
הראי׳ש מודה דאינו פטור משבועה שנשבע על דעת תבירן
מטעס האי אומדנא ובו' ואין צרין לומר בנדון דידן דאין
כאן פגם משפחה זאין דומה לאחות המשודכת שיצאה מן
הכלל ואפילו מהדי״ק שפסק להקל אפילו בשבועה מודה
הוא ננ״י כאשר נתבאר בס ד מכל הלין טעמי יראה באין
ספק דשמעון חייב לקיים כל התנאים כפי מה שהתקשרו
נגד בן ראובן ואם יעבור הנה חייב לשלם הקנס והקנס
לא יפטור את החרם וכו' הנראה לפע׳ד דין אמת וצדק
כתבתי וחתמתי שמי אנכי ?" ק והצעיר יואל •
ראובן תובע את שמעון שמסרו
שאלה ט
בפני השר ואין לו כלל עדות אלא
אמתלא ואומדנא והלה כופר ותובע עלבונו על אשר חשדו
במסירה ואפי' את׳יל דראובן פטור לפי שאס היה מודה
שמעון או■ לא רצה לישבע היה חייב לשלם עדיין יש לשאול
במי שתובע אשת איש וחשדה בגנבה אי נמי נערה שידוע
שאין להם כלוס שאפי' חשדו שגנבו ואכלוה פטורין
מאחר שאין להס לשלם אס •ש דין על התובע שבייש אותם
כפני בית דין לתבוע מהם גנבתי אף עפ׳י ,ףיזדע שלא
יגבה מהס כלום •

ככר כתב מהריי׳ו בסי' קס"ח הג״ה שייע
תשובה
סי' תכ״א כהג׳ה דבתבמהר"ממרוזבורק
---------------הקובל על חבירז שהלשין אותו או שגנב לו הואיל ובלשון
קבולה הוא אין עונש בדבר עכ׳יל ומ״מ נראה לי דהאשה
תקבל דכוונתה לא היתה לבייש • גס חהרא״י בכתביו
סי' רס״ה כתב אמי שתבע עלבונו מחכיר! על אשר חשדו
במסירה דלא מיחייכמידי דנבזשת לא מחייב עד שיתכוון
לבייש וזה כיון להזעלתו ולהוציא זכות! לאור ומאי הזה לי'
למעבד וכוי אבל לא כתב שיקבל דבוונתז לא היתה לבייש
ובאמת יש לתמוה מפני מה הצרין מהרי"! שיקבל הלא טענת
הנתבע אינה וודאי שכיון התובע לביישז ותו 7הלא הרמב׳ים
בפ״א משוע; כתוב בהדיא דאפי׳ בטוענו וודאי אתה קללתי
אותי אתה הוצאה עלי •שם רע וזה כופר אין מחרימן על
כיוצא כזה ומהרי׳ו גופיה פסק במותו בסוף סי׳ כ׳חע״ש
ובן פסק בסימן ס׳א ואפשר ליישב דהכאשאני שהבושת
שנתבייש הוא כשתבעו בפני בי ד על ענין מסירה או גנבה
גלוי לכל אלא דמתנצל דלא כיון לביישו הלבן אפילו אינו
וודאי צריך לקבל שלא ביון לביישו וכלל גדול בדין זה דאין
לדיין אלא מה שעיניו רואות דאס יראה לביד 7לא כיון
לביישו אף עפ׳י שהנתבע טוען שכוונתו לביישו אין נרין
לקבל וכגון בגניכה דאע״פדהאשה אין לה לשלם מ"חאינה
נפטרתמן השבועה ושמא ממון הגניבה עדיין הוא ברשותה
וכשיפסקו לה לד שבועה תחזיר הגנבה ולא תישבע ולא
דמי להיכא דלותה ואין לה לשל^יוכמ״ש הגאון בתשובה
הביאו כחימסי׳צ׳ו דאפילו באשת איש משביעי! לה שבועה
אבל היכא דנראה לניד כאין ספק דכזונתו
זו •
לבייש מענשין אותו ואין ל! התנצלות.לומר דנתכווין
לתועלת! וראייה חפ׳ק בקידושין דקאמרעד היכן גלגול
שבועה איר יהודא אמר רב דאמר ליה השבע לי שאין עבדי
אתה זפריךההיא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא
לחבירו עבד יהא בנידוי ובו' אלא אמר רבא השבע לי שלא
נמכרת• לי בעבד עברי אלמא דלמאי דקס״ד דאמר ליה
השבע לי שאין אתה עבדי כנעני היה הדין נותןשהב׳ר

ז

ינדוהו דקראו עבד כנעני ואף עפי׳י דיבול לזמר לא-׳
נתבמניז אלא לתועלתו שהוא עבדי ש קניתיו כשהיה כנעני
אלא ודאי מאחר שברור הוא וגלוי וידוע לב׳ד שזה ישראל
גמור הוא וגס התובע יודע שכך הוא ופשיטא היא שלא
יהא זוכה בדין איב לאיזה צורן תבעו אלא ודאי נתכווין
לביישו לקרותו עבד כנעני ולכן משמתינן ליה ומזה למדנו
לכל היבא שנראה לעיני ב״ד שהתיבע ענמו יודע שלא יהא
זוכה בשום דבר לא ממון לא שבועה א״ב אין כוונתו
בתביעתו כי אס לביישו וחייב משוס בושת משוס דעיקור
חיוב בשתאינו בי אס על הכוונה במו ששנינו בפרק החובל
נפל מן הגג והזיק זבייש חייב על הנזק ופטור על הכשת
שנאמר ושלחה ידה והחזקה במבושיו אינו חייב על הכשת
עד שיהא מתבווין • ועוד יש להביא ראייה מפ״ק דבתובות
(דף יו" ד עי׳א) ההוא דאתא לקמיה דרכנחמן אמר לו פתת
פתוח מצאתי אמר לי׳ רננחמן אסבזהז כופרי מברבתא
חבוטין ליה ופריך והא ר־צ הוא דאמר מהימן זמשנימהימן
ומשנינן ליה בופרו רב אחא' משני באן בבחור באן בנשוי
זפירש התוספת מברבתא חכוטין ליה פירוש הלקוהו
שמוציא שם רע על כת ישראל שהרי משקר ובי זונות
חבוטות לפניו שיהיה בקי הלבן לא מהימן והא אמר רב
וריב
נחמן מהימן ומשני מהימן ומסבינן ליה בזפרו •
דאמר אסבוהו לא משוס שלא היה מאמינו אלא הי׳מאמינו
וקאמר להלקותו לפי שחשזד על הזנות ורב אחא משני
כרסבירי לון מעיקרא ללא מהימן ומיידי בבחור ע׳ב וגס
לש״י ויל פי' באן בבחור לא מהימן ומסנינן לי' כופר! על
שמעיו פניי עב" ל אלמא דלמאי דמשני רב אחאי מלקין
אותו על שמעיו פניו ולא מצי לאשתחוטי ולמימרשלתזעלתו
נתבווין להוציא לאור זכותו שלא ליחן לה ככתובתה אלא
הנה דבעולה נשאה והיינו טעמא דכיזן לטענתו אינה
ברורה דאפילו טען ברי פתח פתוח מצאתי אנן סהלי
דאינו בקי יאפי' הבי מעיז פניו להוציא שס רע אף על פי
שיודע שלא יהא זוכה בדין הלבן מטילין עליו עונש מלקות*
אבן יש להקשות ממאי דפי' רש׳י במתניתן דבתולה נשאת
ליוס רביעי שאס היה לו טענת בתולים ישכים לב׳דשמתזן
שיבא ללי יתברר הדבר כשיצא הקול שמא יבוא! עדים
דא״כ לפירש זה קשה לחה פסק ר' גחמן להלקותו דאף
עפ״י דאינו נאמן לומר פתח פתוח מצאתי כיון דאינו בקי
מבל מקום אפשר שעי י הקול יבואו עדיס ותו קשה דטובא
עובדא איתא התם דמייתי בגמרא נהנהן אינשי דאתי
לקמיהדרב גמליאל דהווי קאמרי פתחפתות מצאתי ולא
היה מלקה לשוס אחד מה! ומאי טעמא דרב נחמן דהחמיר
להלקותו טפי מי'ר גמליאל ונראה לפי ע ד לחרק דההיא
עובדאד״ר נחמן הוה דקידש ובעל לאלתר ובדמוקא תלמיד'
בתר הכי ברייתא לכנסה הראשון לשוס צשזאין והשתא
ביון דלענין לאוסרה עליו אינו יבול לאוסרה אלא דלענין
כתובה בלחוד לתת לה מנה בלחוד השתא ולאי מאחר דאינו
נקי בפתח פתוח הוי מוציא שס רע ולנר הלקה אותו רב
נחמן אבל מתניחן ועובדא דר״ג דהזה לענין לאסרה יגל
בעלה דמיירי בסת 8נשואותלקידשה עכשיו ונזתניןלבתולה
י׳ב חודש התם תקנתא דרבנן היא דישכיס לב“ד ואעפ״י
שאינו בקי דע י הקול יבואו עדיס והלבן לא מלקה ליה ־
והשתא נבא לנייד דראובן דתבע לשמעון שמסר! עי י אמתלא

ואומדנא שורת הדין הבל לפי ראות עיני הדיינים ואס יש
קנת הוכחות שמסרו אין באן דין ועונש על החושד דהא
צא כיוון לביישו אלא לתועלתו נתבווין בלפרישת וגדולה
מון מצאתי הועתק עיש מהרי ח מ״ק זו ל אף באומד הדעת
נאמנים על המוסר אף ע״פ שאין שומעין שהלשין רין
שרואים שמדבר עס השר ואו צוה השר מיל על הנלשן
לתופסו או שאר אמתלאות בה׳ג עב׳ל והוא במ ש הרא ש
בתשובה דאזלינן בהרבה דבריס בתר אומדנא בלבתב בח׳ע
בסי׳סיה וסי׳ציט ומה שאמר בח״מ סי'שפיח ע׳ש הרא׳ש
דבהובחת אין נראה לחייבו זלאפוקא ממונא נראה דהיינו
דווקא בהוכחות שאינם ברורים בההיא דמהל״מ מ־ק ועוד

שארה י
ייראה לי עיקר דחקא צענין סן הממון שהפסיד הנמסר
לא סמכינן אהוכחות לאפוקי ממונא דאיהו דאפסיד
אנפשיה שלא הזמין עדיס כשרים על יה דפשיטא שהיה לז
פנאי להזמין עדיס שיראי כמה היא הסן שיתן להשר כדי
לפייסן כעכזר המסירה אכל• לענין המוסר כדי להעיד
שפלוני הוא המוסר אפילו כהוכחות יאמתלאית נאמנין
עליו לפי שאין לו פנאי להזמין עדים כשריס על זהומשיס
הכי כתכ מהרי׳ק כשירש קע׳ט ש׳ע סי' ליה דאפילו אשת
יחידה או קרוב אי קטן נאמנים כענין מסירות עיין שם
וא״כ מכיש שנאמניס להעיד עליו על ידי אמתלאית וכמ׳ש
כח*מ כסי' כ' ומה שאמר כמרדכי פרק החוכל ע׳ש מהר״מ
שתמסור נשבע להכחיש העד היינו דווקא לפי דין תירה
אכל לפי תקנת הקדמונים אפילו עד אחד נאמן כדכתיכ
מהרי׳ק לשס גס כמהרי״ו סוף הספר דף ק״ד ע'א כתכ
כי ריתתיקן כדור! לחייכ המסור על פי עד אחד וכפרט
כשיש רגלים לדכר ואמתלאות מוכיחות שיש לענשו כדי
לגדור פרכת הדור ואפי' מהר״מ חודה כזה וכדמוכח נמי
מתשוכות ה׳ר פלטיאל דכהגהות מדרכי דמסכת קידושין
מכל הלין למדינו כק׳ו כן כנו של ק"( דאין לענוש את
התוכע על הכיזש שנתכייש הנתכע אס נראה לכ׳ד קכת
הוכחא זאזמדנא או אמתלא שהוא המוסר ואעפ׳י שאין
נראה לעיניהס לענשו על פי אותו אמתלא (אומדנא מי־מ
אין שוס דין ועונש גערה או כלימה על התוכעאכל אס אין
נרא? לכ ד מטענות התובע שוס הוכתה כל עיקר שהוא
המוסר ואפילו לפידכרי הנמסר אין עליו כלזס א״כ כוודאי
יש דין ועונש על התוכע מאחר שאין טענתו כרודה ומעיז
פניו כפני כיד לבייש את תכירו בטענותיו וכדפרישת
הנראה לפע־ד כתכתי וחתמתי את שמי אנכי הקטן
והכעיר '(אל:
___ -

שאליה י

כחור ואט הכלה עשו שידוכין ואט
הכלה פסק לו כן וכן והבחור הי עני

והרב שבעיר ושאר אנשי חשוכי העיר היו מקוכציס זהז־כ
כתכ ראשי פרקים ושני הצדדי׳ תכעו מהסופר שיכתבו
התנאים והסופר נתעצל ויהי כמשלש חדשים כא הכחור
ומיחה כהסזפר וכעדיס שלא יכתכו השטרות ולא יחתמוס
ני התחרט על השידון ואני הכלה שואל שיכתכו כעל
כרתו הדין זה עם מי •

כפרק הספינה אמר רכה כר יצחק אמר
2ה
רכ שני שטרות הן זכו כשדה  11לפלוני
וכתבו לו אתהשטר חוור כשטר ואינו חוור כשדה על מנת
שתכתכולואת השטר חוור כין כשטר וכין כשדה והרא׳ש
כתשובה כלל ליד דין ג׳ למד משם לשידוכין שנעשה כפני
שני עדים כקנס חמשת אלפים והוטס וקנו כקנין ואמרו
לעדים שיכתבו על כל אחד ואחד שטר חוכ מחמשה אלפים
והזכים על מנת שיכתכו אלו השטרות ויהיו כנאמנות כיד
אחד מן העדים שאם יחזור כו אחד מן הצדדי! שיתן הנאמן
שנישט׳ח לשכנגדו וחורה כז האשה ומחתה כעדים שלא
לכתוב השטר עליה ושלא ליתן שוס שטר עליה כיד נאמן
ועס כל זה הכריתו המשזדן שכתכו השטרות והניחם כיד
נאמן ופסק הוא׳שדכיון לקאמרי על מנת וכו' והיא חורה
כה קודם שכאו השטרות ליד נאמן נתכטל כל העני! ולא
יכתכו אלו השטרות כלל יע׳ש וכן פסק הרב כש׳יע כהג״ה
באה׳ע ס־׳ חמשיס וכת'מ ס ',רמ״ג ומשמע לכאורה דכנדון
דידן דלא קאמרי על מנת יכיל כ״א לחזור כששר • אכן
נראה לפי ע׳ד דליתא דלא מיכעיא להרשכ׳א כתשובה אלף
ל״ד לסוף קטן לכתיכה עומד וכותכין כעל כרתו ואין הפרש
כין שטר מנר למתנה וכין שטר מלזה וחיוג ושנן דעת
אלא אפילו
הגאונים וכעל העיטור והרמכ"ן ז״ל •
לדעת התוספת והרא״ש פרק זה כורר ופרק חוקת הכתים
ופרק הספינה והטור ח"מסי' ל׳טזרמ״גדאס מיתה כשטר
איןנותכין צע״נ כניד קודו דכותכין כעל כרחו דלפר׳ת

שכתכז התוספת כשמו דכמתנה דווקא חוזר כשטר למדעתז
קא יהיג ליה מתנה ונותן הוא דעכדינהו שלוחין ןידיה
הלכן מצי למהדורי זלכטל השליחות אכל כמכר לשלוחו
דקוצהנמי ניצה! אין יכול לחויר ולבטל השליחות כלא דעת
קונה דמסתמיה אלעיזיה דכתיב ליה שטרא וכין ליה
פשיטא היא דכשידוכין נמי הני מהדי שלוחיס דחתן ודאכי
הכלה נינה! ומסתמא אדעתיה ליכתכו שטרי לכל צד וצד
שטרא דידיה נשתעכד ככן וכן כקצין ועשה כל צד וצל
שלוחיןלהני סהדי ודליהו! שלוחי! לידיה והלכן לא מכי כל
צד וצד לכטל אלא שליחזתדידיה אכל לא מצי לכטלשליחות
דחכריה ולפירש ריכ״א דכהגהות אשר״י פרק הספינה
דכתכ איפכא לכשטר מכר דווקא קאמר דחוור כשטר
וכשחוזר כו החוגר יד הלוקח על העליונה אס רצה יעמוד
כמקתז כלא אחריות ואס רנה לחוור כז חוזר אכל כשטר
מתנה אף כשטר אינו חוור ע'כ כנדון דידן נמי אינו חזור
וזה דנראה לטעמו דריכ׳א הוה דכמכר כיון דהמוכר
חייג כאחריות אית ליה למוכר טענה דלשטר אית לי־ קלא
טפי מדאיתליהלקנין כלא שטר ולא ניחא לידליפשושטרי
עילואי דויילי נכסאי לצא אוכל למכיר ולא ללות דסכורין
כל נכסאי משזעכדיןאכל מתנה דלית כה אחריות אדרבה
מצוה לכתוב שטר כלי שלא יכפור הנותן וצהכי כמתנה
אינו חוזר אף כשטר ולפי זה וודאי כנדון דידןנמי כיון שאין
על כל נד ונד שוס אחריות ושיעבוד לטרוף ממשועכדין
דנשידוכין כלא קידושין אין כהן אלא פסוקא ג; לא אתן
כך וכן ואינו חייג לקנס אנא מכת הקנס זהכושת דמיא
למתנה דלית כה אחריות וכיון דלא מני' החתן לחוור כו
מצל הקנין והקנס לא מצי נמי חוור כז מן השטר ואלרנה
מצוההיא ל>תזכהשטר כדי שלא יכפור כז הנה מכזאר
דכין לר״ת וכין לריכ״א כשטרא קנסות כותטן השטר
כעל כרתו •
נראה דאפיצו אס ת׳ל דכשטרי קנסות נעי איכא
ןתן
למימר לא ניחא לי לאפושי שטרי עילוזאי מה
שאינו לפי האמת מכל מקוס אין יה צודק אצא היכא דנל
צד וצד פסוק על עצמו סן כן וכן כגון כמה אתה נותן
לבנן כן וכן כמה אתה נותן לכיזן כן וכן התם אפשר
דכיון דכל אחד מתחייכ ציחן סך כן וכן מצי למימר לא
ניחא לי דליפשו שטריעילוואי חיילי נכסאי אצל נדוןדידן
שהחתן עני ולא היה מתחייכ צנלזס ולא מצי למימר זיילו
נכסאי א"כ פשיט' דלא מצי לחוור אפילו צשטר •
נראה דלמאי שכתג הרא׳ש כפרק והצורר דטעל
ןתן
זו חיילו נכסאיאינו מועלת אלא למנוע שלא
לכתוב עליו שטר חדש אכל אס היה לו שטר ואבד כשטל
טענה זו אינו נמנעים מלכתוב ל! שטר אחר כדאמר כפרק
גט פשזט דמי שכא ואמר אכדשטרי ואמרו עדיס אנו
כתטנו וחתמינו ונתננו לו דכשטר מקח וממכר נותטןחו־ן
מאחריות שכו והיינו משוס למאחר שככר נתרצה ככתיגת
השטר זנכתכ ונמסר טל הלוקח ולאמיתו כעדיס מלכתוג
ולמסרו הרי גילה כדעתן דלא חיים לאפושי שטרי וכן
כתכו בהגהות אשר״י פרק הספינה ונתיישבה גוה קושיות
התוספות נפרק הספינה ע״ש השתא וודאי כנדון דידן
דחשוכי הקהל היו מקוכציס עס הרג ונתנו ראשי הפרקים
א'כנתרצו ננתיכתשטריהקנסות וגילה כדעתזדלא חייש
לאפסי שטרותפשיטא דפשיטא דכזתכין שוב כעל כרתו •
ואף ע׳ג דכת־מ סי' רמ*ג כתכ ע׳ש משוכות הרא׳ש אנין
לאף עפ״י שעשו העדים כתכוכירה יכול לחוור כו ולמתוח
שלא לכחזג השטר התס מיירי דכשעת הקנין לא היתה
נתיכה כל עיקר אלא אמירה גרידא אלאדלאחר כך כתכו
העדים לעצמם מעשה הקבין לזיכרון א״כ כתב היכירה לא
נעשה כפרסום אלא לעצמם כתבוהו כיחידות שלא כפני
הנותן והמקבל ואפילו היה כפניהסמכלמקזסלא נתפרסם
כרכים הלכך יכול לחזוי־ בו אכל נדון דידן שכתכהרג ראשי
פרקים כפני שצי הצדדים ונתפרסס בפני רכים שמדעת
שני הצדדים כתג הרב את התנאים כראשי פרקים אין
ספק

8938^:

הלק ראשון
אשר נשאתי ונתתי כהלכה עם תלמידי חכמים

בעזר השי־ת

זאב וואלף לייטער
מלפנים חוב״ק אמשטרדם וכעת אבד״ק פיטטסבורג
בן הרב הגאון המפורסם וכו׳ כקש״ת מו״ה נתן נטע לייטער שליט״א
יצ״ו

מלפנים אבד״ק זלאזיץ

וכעת יושב על כסא הוראה ומורה צדק

לעדתו בבי דינא רבא דק׳

לבוב

מו״ה

דוד דוב

.הבירה בן הרב הגאון וכו׳ כקש״ת

לייטער זללה״ה אבד״ק זוואלוב.
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ח
הוצאה שגיה

שנת

תרצ״ב

לפ״ק

/
׳.

שו״ת סימן יח

ס

1מ״ען כת״ה כאות ר",ה כשם ח״צ לענין מציה מן
המוכתר יעי׳ קצה״ח (סי׳ ק״י ס״ק ב׳) יעשו״ת
מהרש״ם ח״א (סי׳ קמ״ט) ומ״ש לעני! כל העושה עשו״ת
הרי כשמים מה״ק (סי׳ י״ג) שהאריך כזה והכיא ד׳
החהרשד׳ס שהכיא כ״ה וד׳ הפרישה וכ׳ דדכריו צ״ע
דחילוקו נדחה כפוסקים ופ״ש מ׳ש ממנחות (ט״ז) ועשו״ת
כיח שלמה אה״ע (סי׳ קמ״ז) ובהג״ה מכהמ״ח ובחחו״מ
(סי׳ פ״ע) וכ׳ דגם היכא דעכיד איסירא אמרי׳ כל העושה
והנה יש לעיין כזה דכיחיש שמא חזר כו ממחשכתו וכעין
שב׳ החים׳ כחוכית (נ׳ ד״ה ומאי) דדעת האדם משתנה
וכסמ״ע (סי׳ קצ״ה ס״ק י״א) כתב אפי׳ אם ידענו שהי׳
ניחא לי׳ מקודם וגס עתה ששמע מהקנין מ״מ שמא חזר
כו בנתיים:
וראיתי למהרש״ם ח״א (סי׳ ו׳) דמש״ה חיישי׳ שמא
חזר משום דשונא מחנות יחי׳ ומסתמא אין
אדם חפץ כמתנות ע״ש שהביא מכמ״ק ולדכריו מכ״ש
כאיסור דנימא דל״ש ככה״ג כל העושה וע׳ כ״ח
(י״ב) דמחנה הוי זכי׳ ובהגהות הכ״ח וע׳ רשב״א
קידושין (כ״ג) וקצה״ח (סי׳ קצ״ה) וע׳ רש״י מטין (ל״ב
ד״ה ה״ג):
ומ״ש כת״ה כאות קי״ט לפרש כולו לכם היינו רוכו
והרה״ג מקיטוב העיר מט״ז (חקפ״ב) ע׳ ט״ז
(א״ח ש״פ) וסנהדרין (כ׳) רובו של שכט פירש״י דאין
עושין עהנ״ד וכ׳ מהרש״א דכולו לאו דוקא דקי״ל ככה״ת
רובו ככולו וכד׳ ט״ו שם רי״א ממאה ועד רובי של
שכט ואפי׳ ר״י ל״ק אלא רוכו אכל כילו לא .וע״ש (ד׳
ע״א) כל עיר שיש כה אפי׳ מזוזה אחת אינה נעשה
עהנ״ד אמר .קרא ואת כל שללה וע׳ ע״ז (ל״ו) אי איכא
גוי כולו אין וכו׳ ועכ״מ (צ״ד) לא תימא כל הנאה שלו
אלא רוב הנאה שלו ועי׳ נזיר (מ״כ) הוריות (ג׳) חוס׳
כתוכות (מ״ח ד״ה תיוכתא דכולהו וד׳ נ״ד ד״ה לית)
ומד״ר (נצכיס) רכי הי׳ דורש אפי׳ חסר א׳ וש״כ (יו״ד
סי׳ ל״ו וסי׳ ס״ד) ומל״מ (פט״ז מטו״צ) ושני״ח (סי׳
של״ח) וכ״מ יו״ד (סוס״י נ״ט) ושו״מ מהד״ד ח״א
(סי׳ ד״ה כה״א):
ג
ומצאתי כאו״ז ח״א כתשו׳ (סי׳ קט״ו) שכ׳ וריכ״א
כ׳ כי רוב צכור אם התירו לאחר הישוב
רוכו ככולו וה״ר מהוריות עכ״ל וכוונתו לד״ג שציינתי
לעיל:
ךט־ך מ״ש כאות קמ״ו לענין מחללי שכת אם אוסרים
יין כמגעס והכיא משערי דעה דאין לחפש
אחר צדדי היתר הספר הזה אינו לפני אכל ככר
ככיו״ב והסכים ממי גאון
כתכתי כמק״א להקל
מפורסם דכזה״ז א״א ליזהר מהם ומנגיעתס:
1ט״ש כאות קפ״ו כשכח יום היא״צ ע׳ דגל אפרים
(סי׳ מ״ה מ״ו) ומ״ש כשם חו״י (סי׳ ס״א)
דהגורל ידכק כו השגחה עליונה ככר ציינתי כגליון
החו״י שלי מש״ס סנהדרין (י״ז) כ״מ שעלה כידו זקן
'אחר ככר קידשו שמים ומ״ש מתשורת שי דלא יברור
יום אחד לאכיו ואמו משים דכל דכר שבחובה אינו
; כא אלא מן החולין מלכד דד״ז רק מנהג וכודאי ל״ש
כזה הא דדכר שבחובה וע׳ (!'( 6תקס״ח) וכחשו׳
הבאתי מחשד פנ״י ח״א א״ח (סי׳ ב׳) דובר שבחובה
ל״ש׳ רק גבי קרבנות וע׳ מ״א (תרצ״ד) כשם של״ה,
ומ״ש בקו״א לענין מי שאין לו קרקע אם פטור מק״פ
ועי׳ עוד בעיקרי הד״ט א״ח (סי׳ כ״ב אות ט״ז) בשם
לחם יהודה ועשו״מ מה״ק ח״א (סי׳ כ״א) ודבריו
חמוהין במ״ש דקרקע ח״ל כמטלטלי דמי .מש״ס עירוכין
(כ״י) ישמזה הביאו הקדמונים ראי׳ בח״מ (צ״ה) אי

קרקעי ח״ל הוי מקרקע ] /ומ״ש■ בלוח התיקון לעני! כך
הדמיון והביא שו״ת בי״צ

יו״ר ח״ב

(סי׳ צ״ז) שהעיר

מהא דמלכין פני חבירו ברבים אע״ג דכג׳כ מכפרין
על מלכין אבל לא על ש״ד ממש:
אני מצאתי כשו״ת שבו״י ח״א (סי׳ קס״ד) דמלבין
פני חבירו אעפ״י דאמרי׳ דהוי כאילו שופך דמים
ל״ה כש״ד ממש מדאי! ב״נ נהרג עלי׳ כסנהדרין (נ״ז)
מ״ש ולד׳ השב״י י״ל דכאלו שכש״ם לישראל נאמר
ולא לב״נ אבל מד׳ התום׳ מוכח דאפי׳ בישראל כאלו
לאו דוקא דאל״כ למה לא דן דהמע״ה את שונאיו
שהלבינו פניו בדין מיתה הלא א״ל שא״ל חלק לעה״ב
וחמור מבועל א״א אפ״ה לא דן דין מיתה עליהם
(ונפלאין בעיני ד׳ המדרש תלפיות דכא על א״א אין
לו חלק לעה״ב והעלים עין מש״ם הנ״ל):
ונראה להעיר מסיטה (י׳) בתום׳ ד״ה נוח לו לאדם
שהוכיחו דיהרג ואל יעכיר מהא דנות והא
דהכיאו מס׳ רא״ר שיהרג דנם בספק א״א נראה
דאל יהרג כוונתם דבאמת חמיר אפי׳ מודאי א״א
וכמפורש בתוס׳ ב״מ שם ואם נאמר דכאילו דוקא
למה לא הביאו מהא דמלבין כאילו שופך דמים ע״כ
כאילו לאו דוקא וגוף דברי התיס׳ שדעתם דעל הלכנת
פני חכירו יהרג ואל יעבור צ״ע דגם בג׳ עבירות
באינו עושה מעשה יעבור ואל יהרג כמ״ש התום׳
בסנהדרין וגס דהלבנת פנים שיד כנפשו אחז״ל נוח
לו לאדם דמשמע כדברי החים׳ וי״ל דמהכי שמעי׳ הא
עצמו לדעת אל״ח
העולם דמאבד
דמורגל בפי
לעוה״ב דאל״כ תידוק הש״ס מהכי דנוח וכו׳ הרי
דהלבנת פנים א״ל חלק ומאבד י״ל חלק וע״כ דגם
מאבד אל״ח:
ולולי דברי התוס׳ י״ל דבאמת אין מחויב למסור
נפשו משום הלכנת פני חבירו ומה״ט ל״ק
הש״ס חייב אדם רק ניח דרשאי להחמיר ע״ע
דבלא״ה כתבו כמ״ס דרשאי להחמיר פ״ע אם הוא
אדם גדיל .שו״ר בפ״י ב״מ (נ״ט) דפשי״ל דמאבד
א״ע לדעת אל״ח לעוה״ב וכ׳ דמהכא י״ל דמלבין אל״ח
דהרי זה נדחה מפני זה:
וראיתי בהגהות יד שאול יו״ד (שמ״ב) תמה על
פ״י דאינו מפורש בשום מקום דמאבד
אין לו חלק ואפי׳ אס ימצא מפורש אי! ראי׳ דמלבי;
אל״ח דל״נ חייב רק נוח שאין איסור משום ושמרתם
מאוד לנפשותיכם ופלא שהעלים עין מתום׳ הנ״ל
דבאמת חיוב איכא ויהרג ואל יעבור וחיובא כמו בג׳
עבירות דאל״כ לא תקשי קישיחס למה לא .נמנה •בין
הג׳ דלדבריו אינם בסוג א׳ נצ״ע:

<

סימן יט

ב״ה יום ד׳ ם׳ וירא תר״ע לפ״ק.
כבוד

גיסי

זאב

האבער נ'י

הרב

הגדול

וכו׳

מו״ון

דומו'צ בק׳

• פאדהייץ.
מכתבך הגיעני וע״ד השאלה בפודה את בנו בכורו
בסאכארין שאסור מדינא דמלכותא לסחור
בו והעובר ענש יענש במאסר ועתה פקפק אחד דכיון
דסכנה לסחור בו אין שוה כצום:

משיב;
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הלכות לעיי•

בבית רמון ע״ש .משמע דסובר דמצוה להוכיחו עכ״ד.
1א״כ לפ׳ד הל״ן אליבא דרש״י דגם בב״נ יש מ״ע
דחוכחה ע״כ קשה דעמיחך ל״ל הא מעמיחך ראוי למעש
עכו״ס וע״כ צ״ל דתפס להלכה דרשת הילקיש דמעמיתך
ממעשינן מי שיודע שלא ישמע אליו ולא הוי עמיתו
בתורה ומצות וכה״ג אמרינן בשבועות דן) ל׳ ע״א
בצדק תשפוש עמיתך מס שאתך בתורה ומלות השתדל
לדונו יפה ע״ש .ולפ״ז מיושב קושייתינו הנ״ל ע׳ר
הרא״ם ז״ל דמה ימנה לדרשת הילקוט .ולהנ״ל מיושב
דיש לומר דהרא״ס ס״ל כגירסתינו בדברי רש״י
דממעש־נן מעמיתך פרש לגר תושב וממילא לא ס״ל
כדרשת הילקיש ולכך שפיר ם״ל דאפילו אם ברור
לו שלא ישמע אליו ג״כ איכא מ״ע דהוכח תוכיח
ודו״ק .ומיין במנ״ח מצוה רל״ש שב׳ דבמצות הוכחה
מלבד העשה יש גס הלאו דלא תעמוד טל דם רעך
וגם והשבות לרבות אבידת גינו ט׳ש ונראה דאפי׳
להר״ן דס״ל דגם בעכו״ם איכא מצות תוכחה מ״מ
הלאו דלא תעמוד ליכא רק בישראל וגס מצות והשבות
ליתא רק בישראל וז״פ:
וגם זה ודאי דאפי׳ להרא׳ם דס״ל דאפי׳ ביודע
שאינו רוצה לקבל ג״כ איכא מצית תוכחה מ״מ
הלאו דלא תעמוד ועשה דוהשבוח לו בידאי ליכא
דהא ס״ם לא ישמע אליו וכ״כ בדרך המלך בפירוש
הקצר ופשוט .ואדרבה יהי׳ מקיים עשה דוהשבית לו
לרבות אבידת גופו יותר באס לא יוכיח איתי דהא
במה שמוכיח אותו והוא אינו שומע אליו גורם לו
שיהי׳ מזיד יותר מקודם .וכמו שהבאתי למעלה דברי
הסמ״ג שכתב חבל אס העוברים מזידין וברור לו
פלא יקבלו וכו׳ מ״מ מעשה דהוכח תוכיח לא מפשר
ואע״פ שמוסיף על עונשן שלא יקבלו וכו׳ ע׳ש .הרי
דבמוכיח למי שאינו מקבל התוכחה הוי מוסיף יותר
על רשעו וא״כ הא הוי אבירת גופו במוכתו יותר
ואם לא הי׳ מוכיחו ושפיר מקיים עשה דוהשבות לו
אם אינו מוכיחו וכן מבואר בספר היראים סימן ל״ז
שאס ברור למוכיח שלא יקבלו שוב לו לשתוק הנח
להן לישראל שיהו שוגגין ואל יהו חזידין ושיהיו חושאין
בלא התראה חשיעיזו פניהם ויחטאו בהתראה ויענשו
ביותר כראמרינן בביצה וכו׳ הנח להן פיהו שוגגין
ואל יהו מזידין אלמא אין להרבות עונשין משובב
למזיד כך אין להרבות עונשי! משאינו מותרה למותרה
עכ״ל .הרי דמדחה עיבר על אישור קודם התראה
לגבי אחר התראה כמו שוגג לגבי מייד ועי׳ בדרך
המלך שביאר הדבר לנכון[ .ומה דקשה על הגהות
מיימונית שמביא בשם הרא״ם דס״ל דמצות תוכחה
איכא והא כאן בספר היראים סובר רבינו הרא״ם
להיפך דאדרבה שוב יותר שלא להוכיח אותו ולא
אמרינן הלעיטהו לרשע וימות עיין בספר ווי העמודים
הנ״ל שעמד שם בזה ועיי! בשד״ח במערכת ה׳ הנ״ל
מ״ש דצ״ל דהרא״ם שמביא הגהמי״י לאו היינו הר״א
ממיץ בטל ס׳ היראים ט״ש] .וא״כ שפיר מקיים העשה
דוהשבות לו שאס אינו מוכיח אותו ואם חיכיח אותו
עובר על עשה דוהשטת לו וביה מיושב קושיית ר-מפנח

המלך

חכמים דמנא להו לחז״ל דאם יודע שלא ישמע
ליכא מצות תוכחה .ולהנ׳ל א״ש דהוא משוס
דוהשבוח לו לרבות אבידח גופו .ובזה א״ש נ״כ מה
שהעיר עור שם במשנ״ח.אמאיז קאמר הגש׳ השעם
מושב ש׳הו שוגגין הא אפילו במזידין ג״כ אין צריך
להוכיח דנפק״ל מדרשת הילקוט הנ״ל .אולם להנ״ל
מיושב דמהילקיש הנ״ל לא שמעינן רק דאם אינו
שומע לו ליכא מצות חוכחה אבל מ״מ הו״א דהוא
רשות ולא איסור ולכך קאמר הגמ׳ השעם דמושב
שיהו שונגין ואל יהו חזידין והיינו משעם עשה דוהשבות
לו ודו״ק:

הלכה ח׳ אע״ם שהמכלים אתחבירו איני
לוהה עליו עון גדול הוא כך אמרו

חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלקן

לעוה״ב.
כן הוא במתני׳ פ״ג דאבוח .ועיין בפנ״י לבב״מ דף
נ״ת מ״ב ד״ה דא״ר חנינא שכתב דהא דקאמר
הגמ׳ דהמלבין פכי חבירו ברבים כאילו שופך דמים
דלאו דשקולין הן אלא שיש בכלל ענין זה מנין דשפיכת
דמים כיון דאזיל סימקא ואתא חיורא אבל אין ה״נ
דמלבין חמורי משפיכת דמים כיון שמביישו בפני רבים
ותדע דהא במלבין אמרינן בפ״ג דאבות דאין להן
חלק לעוה״ב משא״כ בשפ״ד וע״ש השמם בתוי״ט
בשם מדרש שמואל דהא דמלבין אין לו חלק לעוה״ב
יליף לה מדכתיב כי דבר ד׳ בזה היינו אדם שנברא
בצלם א׳ עכ״ד והנה מ״ש בפשיטות דשופך דמים יש
לו חלק לעוה״ב מפורש ברמב״ם בהלכות אלו לקמן
פרק ז׳ הלכה ג׳ להיפך דשופך דמים אין לו חלק
לעוה״ב .ועיין ביד המלך שם שכתב השעם דשפ״ד
אין לו חלק לעוה״ב דהו״ל כעבירות שבין אדם לחבירו
דלא מהני תשובת מד שירצה את חבירו ובשפ״ר לא
משכחת כלל ריצוי חבירו שהרי כבר נהרג ונשפך
דמו ע״ש .וא״כ חמור יותר שפיכת דמים ממלבין
פני חבירו ברבים דמלבין פני חבירו ברבים יהי׳
מהני חשובה כמ״ש .רבינו בפהמ״ש באבוס שם והרע״ב
שם אבל שפ״ד לא מהני חשובה כלל .ובאמת צ״ע
ע״ד רבינו מהא דס״ל לר״י בסנהדרין ריש פ׳ חלק
דמנשה יש לו חלק לעוה״ב והא הוי שופך דמים
דכתיב וגם דם נקי הרבה שפך מנשה .ואולי לא הרג
הוא בעצמר רק ע״י שליחים ובדיני שמים קיי״ל דיש
שליח לדבר עבירה ולכך כתיב שפך מנשה וצ״ע :
יע״ע בפנ״י כב״ח דף נ״ש ע״א ד״ה ואמר מר
זושרא בר שובי׳ וכו׳ נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש שכתב שם דמהכא נמי מוכח
דמלבין אין לו חלק לעוה״ב דהא מאבד עצמו לדעת
הוא ערן גדול שנאמר נו כל המאבד עצמו לדעת
אין לו חלק לעוה״ב ואפ״ה התירו לו כדי שלא ילבין
אמנם עכשיו שהתירו לו חכמים אין זס מאבד עצמו
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לדעת שהרי לרעש המקים ודעת

הלכות
חכמים הוא עושה

כן אלא דלולי שמלבין חמור כ״כ לא השירו לו חכמים
לאבד עצמו שהרי בכל מבירות שבשירה אמרו יעבור
ואל יהרג חון מע׳ז וג׳ע וש״ד דגלי בהו קרא אבל
במלבין ליכא קרא אע״ג דילפינן מתמר מ״מ תמר
גופה תקשה מה ראתה על ככה ולא דרשה וחי בהם
ולא שימות בהם אע״כ השעם דמלבין חמור מכל
מבירות שאין לו חלק לעוה״ב עכ״ד .ועיין ביוסף דעת
להגאון מהרי״ש ז״ל יו״ד סי׳ שמ״ה ס״ב שתמה עליו
דמ״ש בפשיטות דמאבד עצמו לדעת אין לו חלק
לעוה״ב לא נמצא שום מקור לזה והוא רק שיגרא
דלישנא בפי כל העולם .ועל קושיית הפנ״י דאי אין
מלבין חמור כל כך אמאי התירו לאבד עצמו והא
בכל מבירות קיי״ל דיעבור וא״י .שירן היוס״ד כיון
דהא דשפ״ד יהרג ואל יעבור הוא חכח סברא דמאי
חזית דחא דידך סומק טפי א״כ הא גס במלבין שייך
הך סברא .ואינו מוכרח דודאי לא חמור מלבין כשפ״ד
מצד סברא דמאי חזית דמלבין יוכל לחיות אח״כ .
וגם דהא בחלבץ מהני תשיבה ומחילה מהנעלב ושפ״ד
לא מהני דאפילו אם התיר לו הנהרג שיוכל להורגו
מ״מ הו׳ל שופך דמים ולא מהני מחילה ועיין ביד
המלך לקמן פ״ז ה״ג .וע״כ צ״ל דהא דהותר לאבד
עצמו ולא להלבין הוא משום דילפינין מדבר ד׳ בזה
דמבזה לצלם א׳ וא״כ שפיר כתב הפנ״י דהשתא דמותר
לאבד עצמו ולא ילבין הוא משוס דנפק״ל מקרא כי
דבר ד׳ בזה א״כ מיני׳ ע״כ צריכין למילף דאין לו
חלק לעוה״ב דכתיב הכרת תכרת ע״ש וז״פ:

ומה שהקשה הפנ״י דתמר גופיה אמאי היתה רשאי
למסור עצמה הא כתיב וחי בהם ולא שימות
בהם .תירן ביוס״ר מפ״ד הר״א מזרחי בפ׳ שמות
דבב״נ לא דרשינן וחי בהם א״כ תמר שקודם מ״ת
הי׳ לה דין ב״נ לכך שפיר משחה מ״ש .וגס זה אינו
מוכרח לפענ״ד דהא אע״ג דלא כתיב וחי בהם ולא
שימות בהם מ״מ על דבר רשות אסור לב״נ להשית
א״ע ובפירוש אמרה התורה אך את דמכס מיד
נפשותיכם אדרוש .וא״כ חי כתיב בב״נ דאסור להלבין
פני חבירו ברבים הא לא כתיב רק שפיכת דמים
אבל לא הלבנת פנים .ועכצ״ל דחמר ידעה מסברא
דהלבנת פנים דומה לשפיכת דמים וכמו שפ״ד אסור
בב״נ כן הלבנת פנים אסור .וא״כ שפיר נפק״ל גם
השתא חזה דל״ש בזה לומר מאי חזית דמא דידך
אלא דקצת צ״ע הא בתמר לא הי׳ עוד הדרש חכי
דבר ד׳ בזה[ .ועי׳ בס׳ כלי חמדה עה״ת להנאבד׳ק
אסטרוב ז״ל פ׳ ויקהל אות ד׳ מ״ש אם ב״נ נהרג
סל סברא ע״ש מ״ש בשם ס' בית האוצר ח׳א כלל
קל״א ואין לי הם׳ בה״א לט״ש] .ועשו״ח שבית יעקב
ח״א סימן קס״ד שכ׳ דאין ב״נ נהרג על הלבנת פנים
וע״כ מוכרחין לומר לפי דבריו דהא דתמר מסרה
פצחה הוא משוס דנהי דחלכין לא הוי כשפיכת דמים
גמור מ״מ במלבין פני ישראל יהי׳ אסור דלא עדיף
מנ״נ שהכה אח ישראל דחייב מיתה כחכו׳ בסנהדרין
דן* נ״ס ע״ב ד#כ״פ הא דאזיל סומקא ואתי חיורא

דעות
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הוי עכ״פ כהנאה בעלמא דצער דהלבנת פנים גדול
מהכאה .ועיין ברמב״ם הלכות מלכים פ״י הלכה ו׳
דעכו״ם שנכה את ישראל אע״פ שחייב מיתה מ״מ
אינו נהרג וע״ש בכס״ת מקור נפלא לדעת רבינו .
וא״כ שפיר מסרה עצמה .ומ״ש ביוס״ד דלשון נוח
לו לאדם משמע רק רשות .הנה מדברי התום׳ סוטה
דף י׳ ע״ב שהקשו אהא דלא חשיב לי׳ בהדי ג׳
עבירות ותי׳ משום דאינו מפורש בתורה מבואר שלא
כדברי היוס״ר .וכבר תפסו עליו בזה ואכמ״ל .ועיין
בספר תפארת ישראל על משנה פ״ג דאבות מ״ש
לחלק בין שונא ומחמת כעס לאינו שונא ע״ש וצ״ע:
ובגוף דברי הר״א מזרחי הנ״ל דבב״ג לא דרשינן
וחי בהם ולא שימוח בהם הנה לעיל בה׳
יסודי התורה ריש פרק ה׳ הבאתי דברי המזרחי
שהקשה אהא דאמר משה אמול ואצא סכנה הוא לולד
הא מאי דפיקו״ג דוחה לכל מצות הוא רק מקרא
דוחי בהם ובב״ג עדיין לא כתיב .ותירן דהאי קולא
קולא דאתי לידי חומרא שיותר טיב לבטל מצוה אחת
במקום סכנה ויקיים כל המצות חמה שיקיים מציה
אחת ויבטל כל המצות .ולכאורה לפי תירוצי נסתר
דברי היוס״ד הנ״ל שכתב דלכך מסרה תמר עצמה
משום דלא שייך גבה וחי בהם ולהנ״ל הא גם בתמר
הי׳ שייך הסברא דטוב לבטל מצוה אחת ויקיים כל
מצות .והא דאין דוחה בב״נ היינו רק חיי שטה
דבישראל הותר מטעם וחי בהם וכמו שכתבנו שם
בעניות! .אך זה אינו דרק מצות מילה דהוא מצות
עשה שפיר כתב הרא״ם דאף דלא כתיב בב״נ וחי
בהם מ״מ מסברא אמרינן דטוב לבטל מצוה אחת
ויוכל לחיות ולקיים כל מצות אבל לעבור על איסור
בקוס ועשה מטעם זה דטוב לבטל מצוה אחת בודאי
גס הרא״ס מודה דלא אמרינן כן בב״נ ורק בשב ואל
תעשה אמרינן הכי .ובזה מיושב מה שהקשתי שם
מסברא .הא ביומא
בחידושינו ע״ר הרא״ם דקאמר
דף פ׳ה ע״ב קאמר הכי ר״ש בן חנסיא סברא זאת
דאמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות
הרבה ואפ״ה הוצרך להביא קרא לזה דנפק״ל מישמרו
בנ״י אח השבח .הרי דלא ירעינן זה מסברא .ולהנ״ל
מיושב דכיון דר״ש בן מנסיא מיירי לעבור על שמירח
שבת בקום ועשה שפיר הוצרך קרא לזה והרא״ם
מיירי בשב ואל תעשה .וא״כ בתמר דקוס ועשה היי
שם־ר הימה צריכה למסור עצמה וז״ב:
והבה שם בחי׳ הנ״ל הכאתי דברי החת״ם יו״ד
סימן רמ״ה שכתב דעשו שהי׳ אדמוני לא זכה
ליחול בח׳ ואחר שנעשה גדול לא רצה נימול א״ס
וע״ש מ״ש בשם ספר דברי סופרים שחמה מליו דבב״ג
לא כתיב וחי בהם ואחז״ר העירני אדמו״ר הגה״ג
מלובלין מהר״ש איגר שליט״א מדברי המד״ר פרשת
חולדות פס׳ג הה״ד אם לא דם שנאת ודם ירדפך
א״ר לוי זה דם של מילה .הרי מבואר כדברי החת״ם
דעשו לא מל עצמו וע״כ מטעם שהי' אדמוני כד׳
החת״ס .ואני אמרתי דר׳ לוי דקאמר זה דם של

עילה

■^!£^2

חרושי

מהרי רן

מסכת• כבא מציעא

9יק

קיזג״זק יזיהו צק'! לאו מי

דאןמתוינלהתוי'להקדשתןהתור' דהאדמעטהרתחנייע•ן ולא תקדשה״נז
3מתכווןלהטעותהקישדע'כהלאזדלאתונוא״ריפחתכי!ןונהקד'אפ׳'שוה

עיישינ״שואותמהנישיותרנזולייותרשכיתדעל&פי^ינז
הא• ייאמר פנויה היתהוח הלא ׳לנינו פניוגלל אכל מדאי אין לושיסי

חנה שייסלעל פיוט תחולללשמו12כיוןשנתכווןלחלל נפתית ה׳נגהניא׳ירי
חתני׳דאלו יגריסשאיןלהסאונת׳ ,ה/דשיתנמתכ״ן להונות זיו הקיש אנל

ושה ת הלנ;הטפימשח*כלהחלניןאיןל:נמהלהתככייא'כ אסיזאקנ

נטעות תקיש יד הקדש על עליונה ומתויג להקוייתדתיס תן התורה ויש ל״ש□
,ח׳ק  :ע נ ני׳ה נשלח זלאנרפינןתזלאוכוה״נינ&יפהואדלא
נרם׳ אנל נריש שפייניס׳ דמשוסהכ• פתנו התז'פירשוהו חידש וכזי ודיל הא•
יתילא קא׳ על הא דהדיוט חמור מהקדש שוהו לנד יויישאנל הא יהקד חיוור

מהדייטאיןחידשכללולאקא• ותזלאאהא יאיןדנרנהדיוטחמורמהקדש
יקארינתדנאחתישכמהינר•'זכו' רקשזתולנדיוידשותזלאישדנייזייש
כללזק"ל  :גדיה לשפקםלת,יתויצאהשערשללקוטונו'ה!כרתולפר'
נןינשלתאיא״ריננונרשנתןחעויוכי' לינאלמיאשלאחל!פ.:זהכליודע8

צעולס7תאאמדינןנשמ1ןכוולאהוכירשפק כלל7לעע'הנ*ליןללה<*
אפי'נודאיאיאחלהלניןיחמיילהתכפרוחין החליט ר<זנינ'אץעוליןלז

והאקיללולהתכפרעייהלננהוזויק :

דשלדמקאניך׳
משלת לרש'• דל'

מןהחלחחה י1״מ
ולייתדוקאהזל

אנל אצת• קשה לי יהא ד?

ממנוה׳אנתעני

כוו; התו כתיש מ'מ קיק ילא לח נ תיגרר' תניניביחד הנא על א׳א להי

מוע לו שאשתי•'

וחת היה יסד  <12אתר כל אתי דיני נפניעצתו 12אנתתכוון ידבר שלאי
על יהאיןהקליטהינרשאןעיליןלעולם ותאנקליכיללהיאכהרו

למפיעאיאויא'

׳**וסינסהואח

הלננהלהכיחינקניקרדני)1יעונשנלהתלניןיזחייכתוהנאעלא'<
נש!פט;יעםקינןשיאנ7עו!ת!נחינםנל׳נום הנאת ענירהכלל •לש

ננטלהמשוסיי
ני•

נדי .דכתיג ה
ל)רע׳ב'1שמאנ
ימודתנלהע-

שחטא ונהנה יהז נשכר שעיין יכופר לו והוא יכנס נחקוחי תחתיי ונודא

לחלק ניןהד זט להקיש אנל כיון שא״רישהתנדנאיס איור ולא גוני יש לתיש
לאתליפ-להספירשוינאהשערללקוטותדאוחמ׳נ אעיז די :כל •מעי ן יא• ן

והי
ולפיואפשרלומרהלנהדקהתרתלתוד ניזעינא זהירינאיוזס• אני,

מנ׳איןחנתזתחתנוא׳לקוטו 12איוןהיכהיוח"נא״ויעייזוהשנתולוהחעז'
לצורן מנסות להקיש לא את• לאחלוע׳ דיויע׳ ליזלקנין הדיוט להקי' ואילא

נחריש איכה נפת חהשלו חדחאיתניה כיישייהפר היודישיינוד ל יזכיזין!

לא שלתה  12א ני

אנש׳ •רישלי׳ווהו נת׳ התכת' ;לה נייס דיה ר׳ נוהשלא ׳האהתיט׳נשג
שלא נהנה חענייהכלל יכנה נתקוחי ואי כ אין מ!כק יא ןלכיש עזצי'
חדאמרנסמיןשמא אפיה א׳שאיןעילילעילסיכשיעישלאילדץו

מונתה שלהזה
לדמעת׳ דנשליו

•ודע יווה שנותןהחעו לגורן יונקות אכלאאתילאתלופיחאחרשיצא השער
ללקוטוייאתר על תנואת שללקוטזינתן ליהמעוידשר׳ כיין שיצאהשער וק'ל:
נאיד מזןשהתנדנאיסכויחזריחהרי׳הניתנג'עלמהלאחד,רצסקישיתן
נפשיט! ייצא השער לקוטויאףינהדייטאסוינהקיש מק ליןנאלו יצא השע'
לצל העז לס כו'ונראהיקושיתןהיתה.על תת תחלל תעו הקיש יאיןלזעל מה

ווריונלאיסמלתלנינוילהכ׳שפיר החליטי ק שתנא עלא*אאק,

י -תפלתידישלזחי

א'<סשל־)יכנהנתקזמ!7אטינ.וכט;יעשקי;)1נו י׳ יל יאפי ה סופ
מדאמי נש״ון שאתר להס דו ד שע' י שהלנינו אותו יש ל! קל״ה יהס אני

ישועת׳ נדישע
*צינזזזנהיש
למייונסלארץ

דאנכחןדכנהיהלעולחי׳אע״גשהיונירושל׳זתיתיניולי׳היידיהנל

לאולכיוןשא׳ןלו ולא •צא השער וא׳כנשלחא■ יצא השער חל הקיש על תניא׳
שנשזק יהז׳באלו יש לו כיקשיכול מיד לקנית נחע! הקיש תנואה שנשזק אנל
אילאיצאהשערואיןלועלתהיחולהקדש יא"פאע נ דיצא השער לקיטו כיין עי׳ הלנית כתו דוי י אנלקשהלפיזאתאיקאתיר׳ינויזלאיסש•
שאינהיפהרקניתןתעי' עלתניאת פכקאיאכווהאלפיזכיוןשנקליכזללהתככרע"יהלננהייהל•
)השלליזיטו' שחינה יפה רק ""ץ י ■
שאיןחקריניןחנתיתמתנואהשכנקיעו
יספק.
. , ,
•פה וניוןשאיןל!ולא ׳צאהנערשל יפה אקלהקדש עלמי לז:ל זיו'ק
* :ן>ויאי!ה לליוימרינזת׳יתפ׳ויאינוחלאדסשנקלייכללהמכפיזאס־א

^ליאשנטותא'

אפיה הלנינו כני יודיע• ונתפפרלו והס אנדועילתם יכיין שכני הי!

יודקשת עלרתאין החליט הינרשאיןעוליס לעולם והא אפשר" לז לה

נגח' ורמינהו נני העיר כיייל שמא ת״ה נשנע ס לנוצרי'יתירתין על האני
האנור
היינו שנאנישלאנכשיעה יננחרא אוקמינןחא• אנדו שטנעה מפינתו נים

־"•׳*תכו׳ ׳'
*עוענעציוי
נילאישאצפשע
שאמיופימשחיי
ילעשיתתשונ נ
נדע! וכו' א'כ
ונידואנןע"פל
זאיננמאינאי

הלננה נייא• <:נפפק אנלעלהלננהא יזשאכפר פיזי שכאחת
התו נייה נות כי אן תי הקשי חיקאמ׳יוי כי ולפיו נלאו הכי קשה לפי םנ1

יזשחע אני!אומעצתוצאניא 1נאזנסאנלפשיעהאיןנכלל אניה ועל וה אין הנילדע •ניוש׳תנפרעונו • ונראהדויןאעלספקא"אקאיירר^יחנן
תיריזין 1א א' השליח יושלם אס יש ל! א ס אין לו הנ׳ה משלם כד• שיהא לי תלק לאיסכו דנוה יניח להלניןילא נידאיכתיש דאטי נשופטנ׳ עסקינןיכו'י.
נקרננו'יעל פשיע׳לאתרחזכלל ואי׳כמקיינלשנעשלאפנעדאיפשע מחויב .נפפקיורההיתרלעצחזיהואהלניןאתעציון • ומיושננוהאידאממציין
צשלסלגונר ולהכ• מנר חשניעיולא כהדניחאלנזנרלתנועהשליחאשר מיתתו במה והא ספק היה כל היוצא יכי׳יעלשהקליצא חיוב"׳תה \2א איה'
•שנופתמלתנועהניהאשדאינופהכלל ולהכינשנע" .יאיפשעאקהקדש והי היראות היתד להם להלנינו שיאמרו ע'כ לתו על דודאנקנו שואל•' ■ד*
היא 12א חולין דאין פפיד' להקדש חשאי כ נהקי׳גחו' דאע נשפשע נו של הקד
הוא רקשחחו־כ לשלם להקיש ע  1איןנשנע׳' אנל כאן דאי פשע לאו של הקדש

היה הפק יל פא חיתהנו כללוע"כהיק יוד הוא קריאת שחו ההין דיש* שלא' ן

אחרהנאעלא אודאימיתתונמהואףגס שיאח'מי^1הםש'\1יןח*מהוא

הזאכלל דלא תרתי על פשיעה צלל יחסתנרהוא כןינשליו' עלאנודמעצחו

נ׳ שאתעצמיילאהס יישלהס הוכתה ילאו עליוהם שי1י' דכיאהפ^יליכא 1

או תאונה תתראו׳ שיתרתו עליי שיהא לי חלקייאת שלא פשע ויי יי^יל למעני
יזשא"כנפזיעהלאה׳ללשלוחע׳יאישכו־וצ על״שנואתייו ק :

מיתהכלל י ונאתתנתנ״שדודשעלושהוייודהנאוכזיס-יותודימייחא*

אמית ספק הוא יוד ׳לייוי שהם אתרו נתתנוון ל ששיא ן,ן£ק,ן9לחר*אכ דיל■
הנאיכי' נדילנ״שושהניישעליוהםשו1ן!כואנכ5ל3ואא'אלכיכייא
התיאע/ינאאירי'חןהמלחחנו ה׳וחת;׳'אס1א.חזז'גסוףז0לתתונכיף ;

קנוענתוקקד
משחי/תתווהז
אחד נפתה מ>

נייה נשנעין ויןשת לפידושודה״לדואצ"לוו דכ׳שכו'
רילדסתן" אהדדי ריש ע כנווואצ לזוא״ריופיפ' ועל

קעתידלגנ!תע'כלאזואףזוקאמר אנל ניאהל״שנדנר׳ רש"• לשפיר הכל

המלחמה לא נא חתמת הכתג שנתנדוד לייאב להעתייאותינראש הקפחז'

ומס״תיןוהפי׳

לא וי אף ו! הוא דנשלשת פרקים נשנה תירתין נפריש הפשתיעצר' !תניושוס
קרינייורתוקי׳ונינונ׳׳דנאדרמשמיעיעלהשקלייאקיכוליולהג׳עקוד' פסח

וכיקשנהרגע ■דודא כייאיאיאה תהועל'(ש12יונאחתכפקהיאדלאינ•
׳ 17נהרג דהואהרג את עצמו נוה שתרד ני׳לכות ואיור איימחאכיבז׳ ואיל

נאם א נצחה
זלאנקנעיז'׳

יק נעצרת יהיחוק׳ מנ׳עי׳אחר עציה ני' יא כ ה' ק תוויו ק על האגוד שכנר
שלח שקלו ויל! לא נאנד היההניע לומניקייס פסח כשיט' שתורתי! עליו אפי'

על הננו׳ ועדיין הוא נדרן ים'יכיוןיהתרשל ילאשליזתידנר׳חאדרכד•
6הגיעל1מנואיןתורחיןפעםהזאתקייספסז רקיתיותיעלייהרושנצ־ת
^פיהתורחיןעליינסנכשז אף וי יעלהעתידלגנית וכיון שעמק לא גנה

פפק ה׳אוהם נדחו :ושהתנ״ש דוד יאחר לההדוד "•תתונחנק לכי הנדתג
שאתם סחויק ס איתי לייא׳ נזה שהרי את אירי ח״נתיק אפ יד יש ליתל״ה
דנ״שתס איתי אנלהח לנין אין לותייפתלחכתו איכרי ןאנשהקיירו ה חי

שנ״חיהד׳ח:
ניחא לישי• לי
כתנר!1אה*פ

התלנינ׳ ונאמתאפיהיתנ״שאנלנייאיא׳אדליכ׳הוראיה־תיכללפניט*
6לאילננודאט1נשוכטניכו''1ה!דקאח'אפ׳'נשעהשעסקןכי'ופרשוהת1׳ |

הישע הוא ופשיט שאיןתזרתקעליו נפעס הזאתאפ'הקסלןדתורתקעליוגם

נהלכ 1חחורו׳מיהעניןהוא יהא ׳'פ האין אמרו הנא נו והא חיידק במלכו }

•דיאהיהנק׳
עוש׳ישנ״ת׳יו
הוא לא יכול

^שעםדאשוןוד^לי^ההשצעיג <לתו שיח! פרש׳ינקישייוו ייי׳-ז :
הס לקראי נשמי  1א ניאה יוד למדחאתיתיפל שני דנרי׳וקראו דנו וטתרמ-ן
נד'ה תון<זנ'א׳ןלפרשיהאאתרינןנםחיךכו• לנס<ויןח״רימםפק'־|הואשלא.למודדודיתיייחדנעלהנ7י׳1א'חי'ינ!ותיק*יש.לי',י־נ״י'ג<•
נ נדיה
ענ
ע
א׳אכיפרשייכלהיוצ׳נויאנלודאיאיאאקעיליילעזל'ונרא׳דהא׳'ליקאייר ןשלאילןיתייילנ׳הננ׳תאלהי׳נהלןניגש כיניונעסהיותיילן *!לוש■",
*׳•ויןנןנוחלאיםכו'ואלילניןחדדרשרנאכו'מנליהלהוכיתשמאלעילספק
תנן נוח לאדם כו
ו'אקמיייוהלגיןוהאדאמ' ץ,דהיקדאתרינןמת'כלהעונרעניר'ווותנ״ש
^'אקת

המותליןעונ1תיוזילפינןחשאולוכו' א׳כלהכיהקדיםדידנלויףדועשאס
נהמות

$

שותתהזיזש^יל סימקא היאוצתנ״נתינהויש
ויןקורעיןנשרילאהיהדח•
.. .. ......................
קיזקורעיןנשר
ליחליהדהאנוהנתכפרעיניאנלאתםשהלננתספניאין לכס חל׳ה א*כ

מ

כ.זמןשנידהי

נפיע יזהם ואו
משאד׳עונ!'וק
אקשתוקלהק'
משנינמיי/ילק׳
דקנויהואגפל

דנ־ח ע א

ה/

נץעעישלית
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דנר׳קינלממג״אינכשלתדוקוחריהלכולאלחדדת-חידיכ^שקיכ'י׳ייכז

וקראו רני ואו את תיפל קיא לדוד נשמו ואתר ל״א 7לז6מע לאדי אפי מד
תלחידיהנאאישאחרעלויאיחתמנו והודה אתיתיפל היתרלעצמוצהו^

זקינלממני

ג״ש עצמו דאגי ע'כ לאי עליז קאתינ׳דפנק איןנו חיתהאנל נאמת כייןדאת'

מדוד שאמר נ

נהא,לשנאשיםנו'דור:עליוהואשוי1ואצלוויאיהיאכמ'שהתניישדודוה*'£
לושפירמדישליתל׳האנלאת^שהלנינואותיאיןלכסיולה א'כ יזתיין
היטנניהקושיוהתו׳נדיהנוח סבוףהדינדלכלהפרוש■ קשהדאס לי נאעל

שאניחשפחה
שקנל מאני ה

4
,,

שיצ״שאותזא׳זהאדםיייזחלילועונוויהיהלותל האנלהחלניןא׳אכשיילי

שיתכפר עונו אפי'שיאמילזאיסאתההלננח פני תניין אפ׳האקליניוש

להלניןלפינןניסכז'וישלוחל*האנלנידאישלא •ניאלהלג; ראטזנשיפעע*

כו'חר<7ןןאיועזלי'לעולםייי ק

•והכיהואנ״שאיזיזנירושנהנהתעבירה אנל הואלאנהנהחשיסענירה
שיתנ״שנה וא'כ ת"הק^חייייניחלאדסכו' דנספק א׳א ק׳ ל לו להתכפר

רי

עיישינו״שנהיזשא כס״׳^ן^יאלולהתכפרכלל וא'כ תיושנהיטגדנר•
תוס' דלפי! א׳ןת׳לקנאמיז נ'| סכק לודאי דיושוס האי טעמא 7קיצ להתכפר
נוחלאיםלנואאפילועלזיאיאיאמלהלניןדנשלתנויאיאיאקיללהתכגר

נחטינםכו'חאיש״ןלימר1ע1דקשהלית
י ת הקש? לישי• דפירש משים 'ג1ם
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ויאיכזדעלויאילאינואליייהלננתנחיש* יאיכלה והדראקיש׳ יאשונל /
שלילמנת'שמאישלתלקבקספקלידא• דנספקיורוהיתיהיולנינ• מנוא< י

<דרנא היק ר'• נוח לאים ספק א׳איוהלננש שנוה קללהתכפרע׳יהלננת
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גדיה נו<ןלולאדםתיהונקו'לאוייץאמי' זעידק^
לרתכו,לש;אדתו'תמ!הכ׳וןדתיר)קוש',י,תלאידו)ן"
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חרושי

פרה

חמישי

׳ ייאוגקיו^דוקאנץטינ־אלאשלאמתעון אנל לייתדהקשהלרשייש״ת

 1מלידו<ןןנקטהשי'4,םלכ'ן ועוד קשהלרית כי׳והא יזודאורייחהתלחח'

ן

משנת לרש •מאודוקאנוןטינסאלתשלחיזתענן ליכאלהקשי׳דאעינדתור
|מןהת.חמהת חפיוןדנדעתוהיהלחוורלהתלחתהלאניטלהנע אנלסין
_ יצי-אדיקאהזאמשיסינס <א*כ כתןדתורמתחלתתהשילןלאשימשיאמרו

***ש
י^ארעא
)

מהר׳ירין

וע

להחמיר אולינן נחי נתל לנהיף ואסור ותנלןדכיר הכי לעצור בשני לאזין'
דסא׳אתית חדכתג׳רתחנ־תי־נ• נלאנשןאצלאיכלש׳חדא״רינהלוהצז
סאהנכאהולנסון>נת״קוווהוחייןנ^נד אשיי ילאמהתויהנח׳שהרן

וא'כ א׳יאלוחד דהמ״־הא״רינזה יא'כה״ללתלמוי לימויזהא דתרני׳נלא

•!

נתעברה

ניט.אודיהנטאע נששמעשיליהאשתיודו׳ק

:

אשורמהתירהואיכהקילשחאחיהכ׳רהכילנלותדשניהס אשוריןחהתור•

א 7כת!25_3א תוצת וכו' נראה יקשה להי לרש*• שפירש שחיצאיןאותה ■ זלרתיו• אולינן נתר חעיקי׳ונתרלסות דלל א כ לנתב יתתנ'אכלןלא תתן
נתותש'
*מיכזישסאנתתילהפתתהעתו נשלוישלתהאליונה6תדונא0לאישצ,ת
 0כמותש'
דיינתנלאנשי'אסורכניןמאהנתאהולנס! ף
נמרניתלנדיאוכיייון 1דייגת נצא נשן אסור כנקמאה נחאה ולנסי
_5^*:ייתנלה עליו כפיהסי׳מיה פרשו כתו ויצת שהיתה קרונה אל האש אפיה "כ ש נסאה ועשרים יפשיט דאסודדשתא סד יא לא הקפידה קורה רק שלא
^שלסהאלאנרתזוקיל •־  ?221.ואל דמעתיאינו אוקי שמע ופו'נראה ׳תרנהמעיתיו אנל בתאה ועשרים כיון דק״חא תאה ועשייה נדנקאכמז
*הממה שלןןהוא חדשינה קרא נרישא אמר שמעה ינוח הליל כת• אל תתרש מעיקיהתאה ליכא איסור כלל וישל״שננאמתסאהנםאהדיגנןהואוהא
•למעתידנשלמ הא דשינהואתר ישועתי ונותר ולא האזינה שיעת׳ כחישתעה
ד לא דחי כן ניחא ליה לח יין -גמד דמיה כתו מעיקר'ודייק י :
^גלתידישלומרנחתכזוןאתרנדיש' שמעהונכוכוהאוינהונאחצעתעילתי

ננת׳ נשן כאוכל תנין כו' •יל דכיון דאתרנו דחלקן הכתונלענור נשנילאוין

׳; ישממינדישעלשניהסיהאקאישמעהוהאובהעל תפלהועל שועה כמו
י '^*-מ*זנהישעיהותדנרי חשה ואתר שתעו שחים ונו׳הי• ליתןהאונ׳ישחיע'
-*.לאייננזלארק אנל -על שינסה קשה דכליל אל תחרש לדמעת• כמו שתעה אלא

איכע'כ נכסף איכא לאו משך ייתיניתזנאוכל נחי איכאמיהס ומאי פרין
מניןדא''לדפייןשחאשנילאויןקאיאהאדנכהךאכאשגיהםר;נלאכתינשן■
נאוכל תנקאיכתאיהקשו התום תחלה היל למדרש רינת נככףדתפיק ליה

אתרריאלעור הכל נפרע
•ימשנטותאנישלאתתרשידויק  :עתרי .
____ ______ ______ )
_
ף״>כי׳ ׳*ל סוניא ישחעתין חשסעדאונאהתמירחשאריענירותינזה

כו׳שתאכוןדכסןכתיננרישאאתכפפןוממ ע כשנילאויןקתיאככןא*ס
נככףאיכא לאו דנשןודתרנית רק על נשך אוכל פרין תנין והאדפדיןרינת

*ציע^נצתו ולאעישליתקולאניולההואדיותרתתירכשנפרעעיישלייז נ;כףחניןהאירעתדכ'רלענורנשנילאוין ש מ דנכסן איכא לאודנשן
ןי1א,שאלזשעיכ'כתינ ווה! ששמעתי עלתדרש מלאכי השרת שכילו מסתור•' זדרנתשמאעלליהפריןרינתנככףתנ•} יהא דקאתי מלוה מנין עלנשן
איכל פריך תליה מנין ינלתד ״נשך אוכל יכתיב גני לוה יגיע :
^*יו ניתשמיתי׳אגחנ .ונו נזקו תיזתיצתןכו׳חשוישעכשת יתייאשו מלהתפל' 4
•צטשייויושונ' כיגנרניתןרשותלשלימשלאי-זאלפשעישלהסיוהישנילילכך
1ימוונו' איכנזה שנפרע הקניה בעצת! קולא הוא ונראה תדכתב רחמנא

י*1א׳דהץנההזאק׳לה.אשנדולתתזל להם אנלכייןשהקינה נעצמו
*•ועתה,0ק,כשנעלעחרםנע;מוולאתחללהם שיח דתחירהיא אונאה
משאי׳עונייוק־ל  :ע נ נ'7הקמ״ ןה״נוקנ,עכי'י'לננמע'זאסרינן
**1״|להין'נה*וס^רנףפיין מהאדמשיזקעסלויתןיכו' איואילת

"זאינווי^לקמיל שתויז ה,א ,אי)ל .אנל נייתיתא נעל" יש ליאלא ע'כ כיון
*?נויהיאנכליוהשחוקנתורהוא ,א״נהיללת,׳לחלקינקצר ניןקנועלאיני
קנ״ו־ו״זק*זעכל<יםכתושח,קל-.תןכלד׳שיגותשל־יס האחרונים הוא

י׳־י׳יןעתו^ק״^קג^״ןקאיעאירקתתןואוחינצחונינצישאירענעם
*”״״”אותשבים אפילו שת ",נח,י יש לו וחוימתחילין לתלי! ה״בו קנוע

!"□'א
_

ננת' נאתרנ-־ןוכו*'לנשל'לנילףנחיאצטרןנשן
אוכל וני לוה לאס אינו ענין לרינת אונלמוכקדנג•

קו ינחלוה איכאנשן אוכל תה לוה דליכארינתאוכלישנשן אוכל מלוה דיש
רינתאוכל איצודין דישנשן אוכלא'כליכאלחילףנתדאצטיןכלל זדו׳ק :
נד״ה נאסאינוע.ין1הוינ'שכו' נראהיקשהלהולרש'׳דנשןאוכלמייתר
לרינתאוכלננילוהל'לנילן>לוהממל1הננ'ש דאיןנ׳שלמתנ׳נתזדילפינן
מלוה יז ן לוה ה'נ ניצן> לוה חייליה להכי פרשו התום דאעינ דלאכירנשןנני
אוכל ת'מילפינןני1סאינזעניןלריגתאוכל ונשן נניאינלמייתרלנ׳שונס
כל דנר אשר ישן לכיש כאס אינו עניןללוה תנוהו למלוה וא'כ הד סופני משני
צדד״יושניה כתיננב׳ לוה לאשמעינן דלפינן מלוה סןציהינניה כתיבי שניה'

ולא לידלן לוה מןחלוה דלאו מופנה הס וני מלוה ולדשיי ע נ'כ ל״שנקושיא
זו דתית כיוןהא דתופנה מצי אחד הוא כתינאצללזהולא אצל מלוה לילות

דמלוהילפינןחלוהולאלוהמןחלוהידויק  :נדה קר׳ניהכווהאדאסר
נפרקהוציאולוובו׳חהשישלהקשו נזהכניבתנתינקדושיןונתזליןצע'נעל

תום' שמא נשלשתן א׳כא הוכתה ניולה דע״כ קיא■ כשןותרבי׳על ככף ינס על
*”יאלישי׳לעישהכיןלעשו' לדנ׳תהו דליא טעה נשב• יחי' דר׳ח דאשת תני
גמניאלאה׳פשנאחתהייהשב״תים ריח וסנורההיתהשלאישיל נסניסא'

דייאהיהנקינקב עדייתאוידע שיים שצי הוא ריח נתור ויזם קמע אן שאנן
*יא• שנ״ת׳ מתחת אינן נקיא .נקנ׳עו' וא'כ היא סתפה תאתר ישני •מי' ריח
מזא ליא •פי5נ0נ־וםא וריאהיה נק■ וידע דיוס נ' הוא הקנזע נתיר וענד

אוכלמדהתחילנבסףומס״סנאונל ונשן ותרנית נאחצע לאלחינסשנה

הכת!נ לשונו רק לתילף כן וכן נחיליןמתתילערזסס״יננכי• <<תינ  1ויכירה
נאתצעוכןמתח׳לנשינהותס״נוקןזקיתהיהידרנאמצעמוכרת׳' אנולומל
הכי דקא׳ אילעיל יאלרע משאיכ נחחשה הכרע!' בלאקשי ל ן חיד• נקיא כלל
וע׳שויזיק  :עת' לאלכתו׳לאונריכתנז'■ לחאיפדיןלאלכתננרינת
וכוי דאזלאידעינןדלוהניכעוגרשחאדזקאתליהדנזלז אנצלוהלאהיס

ן?כץא״”'הצ,מילגיוםא׳7ר'ת זוכווחד״קרש'■ ולא נזהרה מביום
■,6ש<',יםנ'יהדאי<ןנועה1אני1סזה ולא ידעה דקנוע היא ליזם תת'וביום

<דעינן7עוגרהאלאנזלוכלללהכיכ*ררינתוושו0ל<ר אלא ע כדפרין״א

איאעיגיאנןטישקד׳ת תספיק אפיה נפל הוא שידע שעיקרקניע הוא לתמר

לכתנרינתנתלוהותיתיחה:ןאנלאצלל<המ1כרתהת'י לומריחיד ד.אז
"צהיאדניתןר׳נתאפ האסור א'במא.קאחרשכןשלאמ7עתבאותו ה׳א

ייז׳ל

:

נדה מניתאביאנאפינקו׳חניתדוינו׳נרא׳דהוכרחזלפר'

גדנרירש ,,דלאניתאתניתאב׳ אנא קא׳ עלרינ הנשיא והוא היה מניח דוד

יקינל מחנו שאת׳יאלדתעת׳ אל תתיש נתהלי׳דאו קשה קיצי הליל שהיא קנלה

מיוד 6אתר נמהל• ואל דמעתי ונותר להכיערשואנ׳ אנא קא׳ נאמת על יוד
סאבי משפתה הוא וקיל וחיה פרשי• גדיה חון וקרינה להוריד דמעות שהו
סקנלמאני המשפחה שאמר נתהליס ואלדמעתיאלתתישולפיו דנייתוסע'

נדיהשאיזריו הס פשוטי' וקל

:

פרק איזהו נשך
עמי ית&נר'דאיכ׳תרניתנלא גשן כו׳יילשמאמיהכיר
הכילנל1תלניהייןדאפי'נשןבלא תרבית מון שהלוה לו
.
סאהנמאהועשרים יק״מאנדנקאד־שןאיכא יתינית ליכא אפיה אסיר
יאי-ינןנתרסעיקר להתמיייכןתרניתנלאנשן מיןמאהנמאהולנסות

חאהנחות* אעינדמע׳קי׳ליכאאיסירא

יז
־'<

מ'מכ־יןדלנסיף;תרנהמע1תיו

אלא .

׳האלוהיוכיתדלדעתהואבותןאפ'האסורוישל״שנ ויו ק .
לאזדנול מאינו חןהתקראנונראהדנוהמתויזקושיתןדא׳ חהתקינלחד
אישענדיסנכללקרקעןאזאיצ״רןלתעפענדסילאאת׳ חאוצאה אנל
נד ה

כיקיאינו סהחקר׳ אלא תש!ם יא׳ אתשילזיזה אנל ענד• יצ״ד׳ שויילמטלסל•׳

ולא איצתין קנא על ״לעניי'כלל ייז׳ל  :זמהשהקשולמויימהישיאדהא
נלאודלאתנוולנופיהעגדיסחתועט•' תכללופיטיכלל נכרקהנוולעיש
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המוכיח את קצת תחילה לא ייצר לו קשות
מ' עב״ל * עי"! להריב לח״מ "/ל מה
שהאריך כקשת תיו ע"(* רבינו ז״ל > םלעי״ן צח״ש רני'
דבלצריס שבי! אדם לחברו שלאירצר ל 1קשוח תחילה עד
שיכלימנו היינו ננא להוכיחו על שבוה נהל ממט או
שלא נהג עמו כשורה של דרך ארץ * וחצרו לאו היינו
הוא עצמו אלא ברואה דבר מענה שעשה למי אדם
חוץ עמנו שהוא חייב להוביו! אך שלא_^כל*מנו תחילה
אבל בדברים הנוגעים לגופו אדרבא שנס הוא לו אס
חותל לו ולא ?כיסנו * והחילוק שיש כין לברים הנוגעים
לכבוד נ יא נס בני איש לכבוי שמיס הוא לנדבריס
המגעים לחנרו לא ייבר לו קשות להכלימו אפיי כינו
לבינו בתחילה אצל לצסק> כשלא .ישמע• יוכיחנו ו יכלימנו
אך בינו לבינו אבל נרכריס הנוגעים למקום בתחילה
יוכיחנו בינו לבינו לא חור בו יכלימנו ברצים כן הוא
פשט רברירנינו לעיל * ואחרי כתני ראיתי לו שם שכ״ב
גשם אחרים ועייש קושיותיו עליז * ולעיר הרבדים נרוריס
בדברי יבינו למתבונן נרצית בהשגחה קצת ולאו סצרא
דנפשיה קאמר דרכינו זיל דייק דנערכין קאמר שלא
יכליחנו ומציגו לנביאים שהיו מצדם ומקללים ברבים אלא
וראי צריך לחלק כין לברים שנין ארס לחברו לדברים
שנינו למקם * וטור דייק דלפי סוגייא לערכין י,רא
דהו כח תוכיח הזי נחי נלנריס שבין איס לחברו זקאמר
בחרהכיעדהינןתוסחת עי הכאהערקללה עד נזיפה
וקשה הדבר לשמוע להא אמרינו שלא יוכיחנו ער שיהיו
הביו משתנים ואיך הוא צא לידי כך אס לא שנאמר דבתחי'
לא יכלימנו .אבל יאח״כ עד הבאה כוי מחמת שמכלימו
ועליז אין זה אלא גינו לבינו דהמלכין פני חברו ברבים
כדברים יעלמא אין לו סלק לע“הב כנ״ל פש ת
בחני ראיתי נסקר החרדים שכתג בלן> מ״ז
אמרי
דרבים זיל מפרש מצות הונח תוכיח בשני
עניינים אי גחי שחטא לו חצרו רתצוה עליו שלא להוכיחו
־כשאינו־שומע ואי ־ כשרואה לחצרו שהולך בדרך לא טונה
או שחטא ואז על הכאה עי״שב * והיינו ולאי לא טובה
נענין כבוד הבריות חוץ ממנו והב• מדוייק ברברי רכינו
■דקאמרשחטאאו שהלך כלרך לא טונה • דנראיסדברי
כפל אלאלע"דה״ק שחטא למקום או שהלך בדרך לא
טובה דהיינו שלא נהג כבוי לבריות או נזה אותם או
דבר מגונה בענייני דרך ארץ זכנזןההיא רעלידקאמר
לחנה ער מתי תשתכרין ואי בפרק אין עומרי! הכאן
לרואה לחברו רכר שאינו הגון צריך להוכיחו וההיא לאו
לנר המגע למקום היה אלא שאי< 1הגע מענייני דיא
עי״ש בתול ועיי[ כפריח וכרו ר * ג~באופן דג* .אופני
הוכחה הס א' בחי שחטא למקום ואי במי שחטא לו ואי
נחי שחטא .נדרך ארץ זכטד הכריות ופשוט וקייל *

ך ט

מי שחטא עליו חכרו ולא רצה להוכיחו כוי ־
7
הדיוט כוי ה"ז מדת חהימחכו' עכיל * לנאור*
'קשה לצספ״ו ליבמות א' בהדייא למצוה לומר רנרישאינו
נשמע וי"א חובה דכחיב אל תוכח לץ * ועיין נס* החרדים
'גנ/יל ואיכ איך קאחר להוי מלח חסידות * והנראה
פשוט הוא דויאי אף כשחטא לו מצו ה להוכיחו ולא
ישטמנו ואם יודע בו שלא יקבל דהיינו שהוא הדיוט ביותר
או לעתו משובשת מצדה וחובה שלא יוכיחנז ולא •שטחנו
לשלם לו גמולו אך נקיט ליה בלגיה * וכשמוחל לו בלבו
כ'כ זו חדת• חסידות היא וראיילא נקיט ליהכלציה כלל
י־ כיי שלא לבא לילי שנאת חנם ולהתקוסט עתו ונחר זקיל

********

נן

בנא טציעא פרק ד׳

חכמים נוחה הימני ,אלמא אפילו בדברים בלבד ,יש בהם
משוס מחיסר אמנה ,דהא קאמר אין רוח חכמים נוחה הימנו,
ימשני תנאי היא וכו׳:
לף £״ ,£אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה
בשעתי ,הוצרך לפרש בשעתי ,דלא תימא דקאי
1
על אותם סעודות שהיו מישים לו בזמן שנערד ,והיה מחזר
ממקים למקום ,והיו המאמינים שהוא שלמה מזמני! אותו
ועושים לו סעודות נכבדות ,שמביאים לפניו יותר ממה
שהביא א״א לפני האורחים ,אע״ג שהיה אירח אחד לבדו,
לכך הוצרך לפרש בשעתי ר׳ל בעת מלכותי ,שהיתה סעידתו
לעס רב ,שלא יגיע לכל יחיד ויחיד ,כפי שמגיע לכל אחד
מהשלשה באותה סעודה של א״א .וזכר יצחק ויעקב ג״כ,
לפי שגס יעקב אע׳ה כשהביא סעידה ליצחק אשה ,לקח
שני גדיי עזים מן הצאן ,ככתיב לך נא אל הצאן וקח לי משם
שני גדיי עזים מיביס ,ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר
אהב:
_____
לף ל׳ח ,אם היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה
אבותיך .קשא אמאי הוצרך תנא לאשמעינן
1
כל הגי גווני של אונאת דברים .ונ״ל בס״ר, ,דאי אשמעינן
האי חלוקא קמייתא בלבד ,ה־ו״א דוקא בהאי איכא איסירא,
דמביישו במעשה עצמי ,אבל זכיר מעשה אבית'ך דאי; אלי
מעשה עצמו ,ליכא איסור אונאת דברים ,וחי הוה אמר זכור
מעשיך ,הי״א קשה לארס בזיון כבוד אבותיו יותר מבזיון כבוד
עצמו ,ולכך אין למירין הא מהא ,ואי הוה נקיט הנך תרתי
בלבד ,הו״א אס אמר פה שאכל נבלות אין בזה אונאת דברים,
כי בזמן שאכל נבילות לא עביד איסורא בדבר זה ,שלא
נצטוו בני נח על זאת ,ועור הו״א ,כיו; שאינו נודבר עמו
לנכח לומר פיך שאכל נבילות ,איך ידבר בד״ת ,אלא אומר
בדרך נפתר פה שאכל נבילות ,דהשימע חושב על אתרים
אומר כן ,ואינו מתבייש בדברים אלו. ,לכך קמ״ל אפילו
בכה״ג ,שהוא לשי; נסתר יש בזה ביוש ואונאת דברים ,ואי
נקיט כ י קני הו״א _ךוך!א בקני דהיא מביישו על_תעבנ/
 1אבל אס הוא בעל יסירין מותר לומר לי ,כי עונותירהנת
אלה ,כדי שיצדיק עליו הדין ויתיידה ,כי באמת חייב האדם
לומר עונותיו הטי אלה ,ויצדיק עליו הרין ,לכך קמ״ל גס ,
בכה״ג אסור ,דעושה לו בייש בזה /,ואי גקיט כל קני ה*1א"'
דוקא בהני שהוא אימר לו בפניו ,אבל באומר לתנורים לכו
אצל פליני שאי! מאנה אותו בפניי ,ואינו מדבר עמו כלום,
לית ל :בה ,לכך קמ״ל גס בכה׳ג אסור:
——
כל המלבין פני חבירו ברבים ,כאלו שופך דמים.
קשא כיון דאמר חבירו לשו; יחיד ,היל״ל כאלו שופך
ומי לשין יחיד ,ולמה נקיע דמים לשין רבים .ונ״ל בס״ד
והמבייש חבירו שופך דמו כמה פעמים ,ני כל עת שזוכר
המתבייש הוא בוש ונכלם מאיליו ומעצמו ,וכן כל פעם שרואה
אותם בני אדם אשר ב"שי לפניהם הוא ביש ונכלם ,ונמצא
כמה דמים שיפך לחבירו באותו ביוש שביישו בדברים ,ואיתא
בספר הלקיטיס הנדפס בירושלים בפסוק שיפך דם הארס
באדם ,כי האירם שבאדם נמשך מצד האל״ף אשר במלוי
אות וא״ו בשם הוי״ה ב״ה דאלפין ,שהוא נמשך משש אהי״ה
שהוא בסוד הבינה ,וז״ס מ״ם רז״ל אמו מזרעת אודם ע״ש,
ובזה מובן שפיר הטעם ,והמלבין פני חבירו ברבים ,דאזיל
סומקא שהוא האידס אי! לו חלק לעיה״ב ,שהוא הבינה
הנקראת עוה״ב ,כי פוגם באות א׳ הנז׳ שהוא נושם אהי״ה
שה״ם הבינה:
במערבא במאי זהירי טפי ,א״ל באחוורי אפיין .נ״ל
בס״ד הטעם דנזהרי! בא״י בדבר זה יותר ,דידוע
מ״ש הרב חשד לאברהם ז״ל ,במעין״השלישי נהר י״ח ,שיש
שני מלאכים הממונים על המיתה ,א׳ הוא בתו״ל שהוא'מלאך
המות מצד פלוני ,והב׳ היא מלאך.מצר גבריאל ,והוא בא״י
ע״ש ,והנה ידוע כי בעין ש״ד יתקנא מלאך המית יותר,

יהוידע

כי אומר זו היא אומנות שלי ,ואיך יקח אותה האדם להרוג
את חבירו ,ולכן בנוער בא שחי! מלאך המית מצד .פליני נכנה
שם ,נזהרים הסמהלבנת פנים שהיא בכלל■ שפיכות דמים,
מפני ני שיו היא מלאכה של מלאך המית ,וחיששין פן
יתקנא ויאמר כמו שיושבי א״י נכנסים בגבולי ,שלקחו אומנית
שלי לשפוך דם ,כ; הוא יכנס בגביל שאיני שלו ליכנסיבא״י
ג״כ ,ולח שגי ליה חו״ל ,לכך נזהרים כדי שלא ימלא
מלחך המוח עילה להכנס אצלם:
ן .נוח לו לארס שיבא על ספק אשת איש ,ואל
דף נ״ט.
ילבין פני חנירו ברבים .אין טינתו לומר
שיעשה זה העי; של ספק א״א ,ואל יעשה עין זה דהלבנח
פנים ,רזה לא ניחן להאמד ,אך טובתו שיהיה נחשד בדבר
זה ,ואל ילבין פני חבירו ברבים ,כדי להציל עצמי מן החשד
הזה ,דהיינו שהוא ניזש1׳ בדבר זה שאומרים שבא על ספק
א״א ,ויוכל לברר סדבר לנקית עצמו מ; החשד ,אך לא
יוכל לברר הדבר ולצקית עצמו אא״כ ילבין פני תיירו
ברבים ,שיגלה מי הוא זה ,ומה היה הדבר הזה ,וטל זז
אומר נוח לו שישאר עליו חשד .זה ,שאומרים עליו שבא על
ספק א״א ואל ילבין פני חבירו ,כדי לנקות עצמו מ; החשד ,מיהו
אס נחשד שבא על ודא' א״א ,ויוכל לנקית עצמו על ידי.
שיגלה .איזה ■דבר על חבירו ,אע״פ שבזה יהיה הלבנת
פנים לחבירו ,יגלה ויברר הדבר ,ואל יחיש להלבנת פנים
של חבירו ,כדי להציל עצמו מן חשד עי! חמור ,שהוא עין
א״א וראי .ובגמרא אמר מנ״ל דחמור הלבנת פנים כ״כ,
שיקבל עליו הארס לעז וחשד של ספק א״א ,ואל ילבין פני
חנירו כדי לנקות עצמו מן החשד; ועל זה הביא דרשא
דדרש רבא ,דמשמע מינה שיש דבר קשה בהלבנת פנים,
שאינו נמלא בעי; הבא על א״א ,והוא דזה יש לו חלק לעיה״ב
אחר שהמיחוהו בחנק ,אבל זה אין לו חלק -לעוה״ב ,ומאחר
דיש בהלבנת פנים דבר קשה מאן ,דאין לי חלק לעוה״ב,
להטי שפיר א״ר יוחנן דנית לו לאדם לקבל עליו החשד
והלעז של ספק א ׳א ,ואל ילבין פני חבירו ,כדי לנקות
עצמו מחשד ולעז זה :
דוד הבא על א״א מיתתו במה .קשא איך קירי!
איתי בשמו כמו הדיוט ,ואין מזכירי! אותו בשם
מלך ,או לא יזכירו שמו כלל .ונ״ל בס״ר ,כי הוא מרוב
עניה פלו גזר אימר ,דכל עת שהוא יושב ולומד תירה
בבהמ״ד עם החכמים והתלמידים ,יזכירו שמו בלי תואר
מלכות ,וכאשר נהג עיד ענוה בישיבתו ,שלא היה יישב
בבהמ״ד על הכסא ,אלא על הקרקע ושינה לחכמים:
אמנם קשא במאמר זה ,הלא כ״ע מודים דנת שבע
היה לה גט מאוריה ,ואפילו אויביו לא יכחישו
בזה ,ורק היו אומרים ,שגרשה על תנאי אס ימות ,ונמצא
בא על ספק א״א ,וא״ט יאמרו לו על ספק א״א במה ,ולמה
שאלו אותו על ודאי א״א ,דאין זה עני! שלי ,ומה תועלת
יש להס בשאלה זו .ונ״ל בס״ד כי שאלו אותי על א״א ודאי,
כדי שישיב מיתתו בחנק ,ואז אע״פ דעובדא ריריה היח?
•ספק א״א ,חשבו שיועיל להם דביר זה שמילא מפיו מיתה
בחנק על א״א .שילכד בי גס בספק א״א ,משוס דברית
כרותה לשפחיס ,וכאשר טען דומה שראוי להיות 'נתפש
בדבורו שחמר בן מות הוא האיש הזה ,וכמ״ש בזוהר בראשית
דן! ח' שאמר הא מלה חדא אית  .לי גביה ,דאיהו אפתח
פומיה ואמר חי ה' כי בן מות האיש העושה זאת ,ואיהו
ד! לנפשיה ,טורנייא אית לי עליה ע״ש ,כ! הס רצי שישיב
כך כדי שיהיה נתפש בנך ,אך באמת הוא יודע ,דבח שבע
היתה מגורשת גמורה בלי שים תנא' ,וא״כ אין כאן אפילו
ספק א״א ,ולכך השיב בפה מלא הבא על א״א מיתתו בחנק,
ובזה מובן הטעם דהיו שואלים אותי שאלה זו בזמן שהיו
עיסקיס בנגעים ואהלות ,והיינו כי העוסקים בהלכות נגעים,
וכן בטהרות באהלות וכיוצא ,הס קפדי וזהירי שלא לדבר
בנכח
מריב- /
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בנכח משים חשש ברית כרותה לשפתים ,ונמו שמציט בגמרא
(שטעו׳ ל״ו)שאמד רב יהודה לרב כהנא כנה שלא תדבר בננח,
דברית כרותה לשפתיס ,ולכך בעת שעוסקים בנגעים ואהלות
ראותה שעה קפדי וחייש־ משוס ברית כרותה לשפתיס ,רלו
הס ללכדו בזה באותה מעשה ,אך באמת לא חש ,מפני כי
אפילו ספק א״א לא הוה דהיתת מגורשת גמורה :
שם* שמתיו שדמעתה חצויה אונאתה ק־ובה .נ״ל בס״ר
הטעם שחלה הדבר בדמעתה ,דייוע שהנשים
מישרשיס במלכית הנקראת רחל עקרת הבית ,וכתב רבינו
דל בשער הכינות בפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי
רצון ,שאומרים בכל יום ,וז״ל יש שני דמעות שמהן יולא
הדין ,והס למטה בניקבה הנקראת רחל ,אשר נם היא בגי׳
דמעה שני פעמים ,ולכן נרמזת רחל בר״ת לכל חי רצין,
וחכר! להמתיק את רחל ואת שתי דמעות שהם בגי׳ רחל
וכו׳ עכ״ל עיש ,ולכן האשה אשר תתאנה מבעלה ותוריד
דמעה מפחי עיניה ,תעירר כת הדין מן רחל ,כי האשה
מישרשת ברחל ,ואז יהיה פעולת דין קשה לבעלה ,ולכן
הקב״ה הבטיח לרחל אמנו מנעי קילך מבכי ועיניך מדמעה,
כי הדמעות הם בחינת דין ,ולעתיד יחמתקו הדינים של
רחל ,ולא •היה עוד דמעה ,ויתקיים הכתוב ומחה ה׳ אלקים
דמעה מעל פנים ,ילכן תלה רב עונש אונאת האשה בדמעות
שלה ,ולפי מ״ש שערי דמעה לא ננעלי בזה מובן הכתוב
עיני תמיר אל ה׳ ,דפעולת העינים תמידית ,דאי; ננעלים
השערים שלהם .והא דיליף זה מפסוק שמעה תפלתי ה׳
אל דמעתי אל תחרש ,הכי קאמר שמעה תפלתי ,מאחר
שברית כרותה לדמעה שלא תחרש בעבירה ,ולכן שמעה
תפלתי שהתפללתי בדמעות:
שם ,אתתך גוצא גחין ולחום לה .הא דאומריס לתיש,
מפני כי גנאי לאיש שיקת עצת מאשתו בפומבי,
לכך אמרו לו לחיש לה בקשת העצה ,ואז ודאי גם היא
תשיב לך בלחישה ,ולכן לא א״ל נתין ,ושמע דבריה ,או
ושמע עצתה .ואומרם אתחך גוצא ג״ל בס״ר דרך דרש,
דידוע הקושיא דמקשיס בקראי ,דפפוק אחד 'אומר מלא אשה
מלא טיב ,ופסוק אחד אומר ומולא מר ממות את האשה,
ומתרצים דהאשה צריכה להיות נכנעת לבעלה ,שלא תחשוב
עצמה שוה אליו במעלה ,אלא תחשיב היא חצי בעלת
במעלה ,דאם תחשוב עצמה בהשוואה עמו ,הרי זו מרה
כלענה ,דלכך הקב״ה הטיל יוד באיש ,וה״א באשה ,שהיא
חני מספר היו״ד ,להורות שצריך שתחשיב עצמה חצי בעלה
במעלה ,אבל אשה רעה שתחשיב עצמה בהשוואה ,אינה
רואה עלמה בשם אשה ,אלא האשה בתוספת ה' ,כדי להשלים
חסרונה להיות שוה עם בעלה ,שיש לו אות יוד ,ושני ההי״ן
הם מספר יו״ד ,ולז״א ומוצא מר ממות אח האשה בתיספת
ה' ,שמשוה עצמה עם בעלה ,הנה זאת היא מר ממות,
אבל על הרואה עצמה בשם אשה ,עליה נאמר נוצא חשה
דייקא מצא טוב .ובזה פרשתי בס״ר מאמר התנא ואל
חרבה שיחה עם האשה ,דהיינו עם הרואה עצמה בשם האשה,
שתשוה עלמה עמך ,אל תרבה שיחה לבקש ממנה עיצה
במילי דביתא ,אלא התרחק ממנה ,ולז״א אתתך גוצא ,שרואה
עצמה היא חצי שלך במעלה ,ואינה משווה עלמה עמך,
זו היא אשה טיבה ,נחי! ולחיש לה לקבל ממנה עיצה ,דעליה
נאמר מלא אשה מצא טיב ־.
שם ,כל השערים ננעלים חין משערי אינאה ,דכתיב
הנה ה׳ נצב על חומת אנך ובידו אנך .נ״ל בסי׳ר,
ע״ש מ״ש בש״ד במאמר הגמרא דחנינה רף ה' ,ריב׳ח אחיי
ליה ההוא צדוקי עמת דאהררגהו מריה לאפיה מיניה ,אחוי
ליה איהו עיר ירו נטויה עליני,׳ ופרשתי בס״ר ,ני ג׳ ספירות
חב׳יד נקראים פנים ,אבל חג״ת ונה״י נקראים גופא המתחיל
מ! הידיס ,כמ׳ש בפתיחת אליהו זכור לטוב חסד דרועא
ימינא ,גבורה דרועא שמאלי/תפארת טע /יהכתיב אמר
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והסתרתי פני מהם ,קאי על השפעת ג׳ ספירות חב״ר,
ועל זה אחוי אותי הצדוקי ,אך ריכ״ח אחיי עיר ידו נטייה
עליני ,כי מן ששה קצוות המתחילים מן הידיש ,שהם חסד
וגבירה תמיד נטויה השפעתם עלינו דלא פסיק ■שפע זה גש
בהיות ישראל בגלית ,וכמייש בס״ר בסה״קב! יהוירע.ח״ג
ע״ש ,ולז״א גבי אונאה ובידו אנך ,ששערי אונאה תלויים
בששה קצוות המתחילים מן הירים ,שהם חסד וגבירה ,שאין
להם התעלמות כלל ,והנה אונאה עולה מספר ס״ג ,ובזה
יובן בס״ד כילו סי .יחדיו נאלחי ,פירוש גס המתאנה עשה
אונאה לאחרים ,ונמצא כולם עברי אינאה ,ולכן יחדיו נאלחו
הצועק והנצעק .ומ׳ש אין הפרגוד ננעל בפניהם ,פרגוד רמז
לשם אלקיס שהיא דין ,שעילה מספרו פ״ו ,ותיבת פרגוד
מורכבת משתי תיבות ,שהוא פ״ו ,דאע״ג דננעל לפעמים
גדר זה של פ״ו ,שפועל הדי! ע״י גילוי שם הרחמים ,הנה
בעבור ג' עבירות אלו אינו ננעל:
שם ,לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתיך ביתו .נ״ל בס״ד,
תבואה עולה מספר בבית ,לרמוז יזהר האדם להיות
התבואה מצויה בבית .גם תביאה בהפיך אתיו! אהבית,
רמז שעושה אהבית למטה בי; איש לאשתי ,ובי! איש לבני
ביתו .גם תטאה חלקנה לשתים ,וקרי בה תביא ה' ,שהאדם
נשפע בתביאה שתהיה• מצויה בתיך ביתי ,בעטר אשתו שיש בה
אות ה״א דשמא קדישא ,שהיא סור בינה ,ומזוני מבינה ,וכמ״ש
עט״ר הרב מור אבי ז״ל ברמז הפסוק השלך על ה׳ יהבך,
והוא יכלכלך ,ששם ס״ג הוא בבינה ,ומלוי שש ס״ג עולה
מספר יהב״ך ,וכמ"ש בספרו הבהיר מדרש אליהו ע״ש :
לבזר ,יובן מאמר אין הברכת מצויה בתיך ביתו של אדם,
אלא בעבור אשתי ,משוס דהמזי; והפרנסה באה מ;
הבינה ,שהיא סיד ה״א רחשינה דשמא קדישא ,שהיא אצל
האשה ,כי איש ואשה שזכו שם י״ה־ ביניהם ,ועל זה מביא
הכתיב דכתיב ולאברם הטיב בעטרה ,קרי בה בעטר הי׳א
שבאשה שהיא סוד בינת .וני׳ל בסי׳ד אומר בשביל אשתו של
אדם ,ע״ד מ״ש המפרשים על מאמר כל העולם טלו נחו;
בשביל חנינא בני ,דהכונה הוא שפע המזין יורד חיך השביל
והצגיר של חנינא בני ,וכן כאן הכינה המזין יורד בתיך השביל
של אשתו וילין! מפסיק ולאברס הטיב בעבורה ר״ל בשביל
של אשתו שהוא כלי מעבר שעיבר בתוכו השפע של הטיבה,
ואע״ג דפשטיה דק :א הטיב קאי על פרעה ,מ״מ מפרש על
הקב״ה ,מדלא כתיב ייתן לי צאן ובקר אלא כתיב יהי לו:
שם ,והייני דאמר רבא לבני מחיזא אוקירו לנש־יכי ני
היכי דתתעתרו ,לשין והייני משמע שבאותו המאמר
של רבי חלבי בא לפרש■ דברי רבא אלו ,ונראה בס״ר
הכינה ,דבלאי דברי רבי חלבו היינו מפרשים דברי רבא
שאמר תתעתרו ,גס על עשק משא ומתן ,אן בדברי רבי
חלבי שאמר אין הברכת מצויה בתיך ביתו שג אדם ,דנקיט
להדיה בתיך ביתי ,ולא אמר הברכה בסתם ,יש לנו לפרש
דברי רבא שאמר תתעחרו ,איירי נמי בכה״ג שהוא במזון
ופרנסה הנמצאים בבית ,ושייכים לביתי של אדם דראוי להשיות
דברי רבא עם דברי רבי חלט ,ובזה מובן הטעם שהאשה
נקראת לחס ,לרמוז כי בעבירה תהיה השפעת הלחם שהיא
כללות הסעירה שבבית ,כי כל הסעירה נקראת בשם לחש,
וכמ״ש עבד לחם רב ,וכן נמי מספר אשה עולת מספר
ברכיה ,לח״ס עם הכולל:
נ״ל בס״ד ,אומרו והיינו דאמר רבא וכו' ,דלא
אי
תימא רבא עיצה טבעית מיען לבני מחוזא ,משום
דנשיס רבני מחוזא היו מפונקית ועצלניות ואינן משימות
עין השגחת! על כל הנמצא באוצרות הבית של מאכל ומשח?
ועצים וכיוצא ,ולכן יהיה הפסד הרבה לבעה״ב בכל הדברים
הנמצאים בבית ,ולכן מיען אותם לייקר את הנשים שישחרו
איתס ביקר זה שעישים להס ,כדי שישגיחו על כל הנמלא
בבית בשמירת לשמרו היטב ,ולהסיר כל נזק ואיבוד ,לכן
אחר
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לשו; זכר ,כי מצידה הימה נשמת זכר:
שם ,שיצא ממנה דוד שהיה מך ותם לכל .יובן בס״ד כזכות
שהיה מך בעל עניה ,גברה על פלוני שמספרו
קל״א בזכות ענוה של דיד שמספרה קל״א ,נס גברה על פלוני
שנקרא מת ,בזנות דוד הע״ה שהיה חם ,שהוא הפך מת,
בסוד יעקב אבינו לא מת ,כי הוא איש תס יושב אהליס.
גס נ״ל נס״ד שאמר חם לכל ,שהיה כנגד לאה וכנגד רחל,
לכן תיק! את שתיהס בחברו; ובירושלים ,כמ״ש רבינו האר״י
ז״ל בשער הפסיקים בשמואל .גס עוד נ״ל מי שהוא מך
מוכרח שיהיה תס עס כל אדם ,גס מך תס ע״ה גי׳
מלכות עס האותיות:
?צם ,שהיתה מכתו חמה .נ״ל בס״ד ע'פ מ״ש מהרח״ו
ז״ל שהערלה היא חלק תדהמה שבזכר ע״ש ,ולזי׳א
שהיתה מכתו הוא חלק הזיהמה תמה ,שנולד בלא ערלה,
ובזה בזכותו גברה אמר על פלוני ,שריתק את •סימניה אשר
היא מקיר הזוהמה:
——־.
שם ,נח לו לאדם שיפיל עצמי לתוך כבש; האש ,ואל
•לבי! פני אבירו ברבים .נ״ל בסיד הטעם כי
המבייש את חבירו נירס שיצא מחבירו חום הטבעי לחיץ,
ומחמת כ! משתנים פניו ,ולכן נח לו לישרף באש ,ולא יעשה
רעה זו לחבירו ,שעי״כ יצא חים הטבעי שבפנים ,ובוער בחון
על עורו ועל בשרו:
--------שם ,בהכר בישר בהכר בשרוהו .נ״ל דקשיא ליה בכתוב
דהול״ל נא הכר לנוי התוחמת ,כי תיבת נא הכא
לשין בקשה הוא והול״ל תיבת נא תחלה ,כפי משפט הלשין,
לכך דרש איל הכר נא כנגד מה שאמר לאביו הכר נא,
ולש! נקיט כאן הכר נא בסדר הכר נא הראשון ,לרמוז שאמרו
לו כ; כנגד מה שאמר הוא ,והנה בודאי שפיר מיישב תלמידא
דקדוק זה דנקיע הכר גא ולא אמר נא הכר ,אך מלבד
זה נ״ל דאמרה הנר נא ולא אמרה נא הכר ,כדי לרמוז לו
דבר אחר בזה ,שיכיר תיבת נא שאמר לה בעת שתבע אותה,
הבה נא אבא אליך ,והרי נותנת לו סימן אחר בזת להזכירו,
ולכן  £אמרה נא הכר .ומ״ש בהכר בשרוהו ,נ״ל מ! השמים
שמוי בפיה לשו! זה של הכר ,כדי לעורר אותם בהכר שאמר
לאביו:
שם ,הכר נא בוראך ואל תעלים עיניך ממני .פירוש,
הא איכא כלל ידוע דאין החי מכחיש את החי ,ולכן
בעדות בעינן שיעידו בפניו ,ועל כ! אמרה לו אע״פ שאי;
אני עומדת לפניך ממש ,ואז כפי הטבע תכחיש ,הנה בבקשה
ממך אל תעלים עיניך ממני ,שתצייר במראת עיניך כאלו
אני עומדת לפניך ,ואי! החי מכחיש את החי .ומה שאמרה
הכר בוראך ,פירש בני ידידי כה״ר יעקב נר׳'ו הנוגה ,הכר
בוראך ,שכל שמי נתי! בשמך ,והוא אלקי אמת ,ואיך
תכחיש את האמת ח״ו ,עכ״ד נד״ו:
שם ,אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור .קשה וני הס
בניה ולא בניו ,והול״ל שני בניך ולמה לחמ״ו קראם
בניו ,ולאלו קראם בניה .ונ״ל בס״ד הכונה אלו נקראו
בניו אחר שהודה ,אבל קידם שהודה היו נחשבים בניה
של תמר ולא בניו ,ובעת שהודה והצילם היו עדיי! בעיני
העולם בניה ולא בניו ,והכי קא״ל אתת הצלת את תמר
ואת בניה ,ר״ל בזמן שהיו נקראים בניה דוקא ,שלא נודע
עדיין שהם בניך ,והצלתם ע״י שהודית שהם בניך .אי נמי
קראם בניה ,שהיא זכתה בהם ע״י צדקתה וע״י חכמתה,
שמיענה באצבע ,וע״י שמסרה נפשה עליהם ,שנתעברה
בהם מיהודה באופן שסיננה נפשה ,שאם אח״כ לא היה
מודה היתה נשרפת היא והס ,ולכן קראם בניה שהיא זכתה
בהם ,ויתיחסו אליה .ונ״ל לרמוז לכן היו הסימנים שהודה
בעבורם שלשה ,כנגד שלשה בניו ,שהם תמ״ו שניצילו בזכות
הודאתו ,לכן תמצא חנניה וחותם ראשיתם שוה ,וכן מטה
ומישאל ראשיתם שוה ,וכן פתיל ועזריה ראשיתם שוה ,כי

יהוידע

עי׳ן באיתיות משולשות שהם עפן נחשב באות פ״ה כנודע:
שם ,יוסף שקדש ש״ש בסתר וכו׳ .קשה למה ליוסף הע״ה
הוסיפו לו ה׳ אח״כ ,ויהודה נקרא בשם זה מעת
שנולד .ונ״ל בם׳'ד אס היה נקרא בשם יהוסף מעת שנולד,
לא היה נודע וניכר שתוספת זו היא בעבור שקידש ש״ש,
ולא היה נעשה זכר לדבר זה אשר קידש ש״ש ,לכן נעשה לו
תוספת ,כי הוא קדש ש״ש בסתר ולא נודע הדבר ,לכן
נעשה תיהפת זי אחר שקידש ש״ש ,נדי שבזה זכר צדיק
לברכה ,כי יאמר למה נוסף לו אות ה׳א ואומרים בעבור
שקידש ש״ש הוסיף לו הקב״ה אות משמו יתברך ,ונמצא
קדוש ש״ש שעשה בסתר נודע ונגלה בזה אצל הכל ,אך
יהודה קרש ש״ש בגלוי ,והכל יודעים מה שעשה ,ואין צריך
לעשות זכר וסימן לדבר זה ,לכך הקדים לו השם מעת לידתי,
דאז אח׳׳כ בעת שקידש ש״ש בהודאתו הכל אמרו נאה לו
שם זה ,שיש בו ד' אותיות השם ב״ה ,על אשר הוא
קדש ש״ש :
שם ,ממני יצאו כבושים .נ״ל בס״ד תפשה בת קול לשון
זה דכבישים ,לרמוז בו ענין אחר הצריך להצדקת
תמר ,שלא ניע בת אדם אתר חין מיהודה ,כי הכל יתפלאו
מצד חוקי הטבע ,דאי! אשה מתעברת מביאה ראשונה,
ומוכרח ני זינתה ח׳ו שתי פעמים ,וכמ״ש רבינו מהר״ס
אלשי״ך ז״ל ע״פ זנתה תמר כלתך ,וגס היא הרה ,לכן
היא לזנונים תרתי ע״ש ,אך לא ידעו העני! הזה אשר שם
השי״ת בלבבה למעך ולכבוש את בתוליה באצבעה כדי
שתתעבר מביאת ראשנה ,ולכן אמרה בת קול ממני יצאו
כבישים ,שרמזה ג״כ על יציאת בתוליה שיצאו ממנה ע״י
כבישה שכבשה אותם באצבעה ,שנם  1X1העצה ביתה
ממני ,שאני שמתי בלבבה לעשות כן ,נדי שתתעבר
מאותה ביאה:
שם ,באותה שעת ראה גיהנס שנבקצנה מתחתיו .נ״ל בס״ד
שנרמז זה בפסוק ,ויחזק ראשו ב^ה ויותן בין
השטים ובין הארין והפרד אשר תחתיו עבר .וצריך
להבין כיון דכתיב ויחזק ראשו בתלה ,והפרד אשר תחתיו
עבר ,למה הוצרך הכתוב לפרש ולימד בין השמים ובי!
הארן ,פשיטא כיון דנתנה באלה והפרד עבר ,נמצא תלוי
ונתון בי! השמים ובי; הארץ .אך נראה קרא יתירה אתא
לרמוז דבר זה שלגיהנס שנפתחה תחתיו ,והוא דאיתא
בזוה״ק 3פ׳ פקידי דף רס״ג שבעה שמה! איני! דאקרי בהו
גיהנס ,דאתדנו ביה חייבי עלמא ,וחד מנהו! הוא דאקרי טיט
היון ע״ש ,והנה מספר ההפרש שיש בי! מספר השמיס
לבי! מספר הארן ,הוא צ״ט כמני! טי״ט היו׳! ,שהוא
שם נזקים משמות גיהנס ,ולכן הוסיף הכתיב לומר ויותן
בין השטים ובין הארין ,רמז בזה על גיהגס שרמיז
במספר ההפרש שיש בין מספר השמים ,לבין מספר הארן:
והפרד אשר תחתיו עבר ,נ״ל בס״ר,
כי אבשלום במלואו כזה אל״ף בי״ת שי"!
למ״ד וא״ו מ״ס ,הנה ראש אותיות המלוי שעימרי! תחת
אותיות הפשוט ,עולי! מספר קל״א כמנין ס״מ ,והוא ,כי
בלי ספק שפליני נתחבר עם אבשלום כדי ללחום עם דוד
הע״ה שהוא אויה לו ורוצה להרגו ,אך כאשר עשה הקב״ה
נס במפלת אבשלום שניצוד■ בתליה זו ,והוא עתה מיכן
להריגה ביד עבדי דוד הע״ה ,נשמט ס״מ מן אבשלום,
ויצא ונפרד נזמנו ,כי עוד לא יוכל לעזור לו ,והפרד
רמז לם״מ ,דהוא שרי בפירודא וסיים בפירודא כדאיתא
בזוה״ק ,ועוד נקרא פרד שהוא כפרדה דלא ילדה ,כנז׳ בזוה״ק
דאל אחר אסתרם ולא עביר פירין ,ולז״א והפרד זה ס״מ
אשר תחתיו ,ר״ל שהוא רמו! תחת אותיות אבשלום
הפשוטים ,עבר ונשמט ויצא ממנו ועזבו:
לעלף נ״ל בס״ד אומרו גיהנם נבקעה ולא אמר נפתחה,
כי גיהנם מספרה ק״ח ,ואס תבקע מספר ק״ח
׳
יהיה

ואומרו

בן

כתובות פרק ו׳ ז׳

מדה ,משוס דהנייתה קדמא ואתייה לעני .ועוד נ״ל בשכר
הצניעות שישנה אצל האשה ,זכתה להמשיך בזכותה חסדיה
למתק גבורות האש ,וידוע כי אורות החסדים הס נסתרים,
בהוד מ״ש רבינו האר״י ז״ל בפסוק עובה תוכחת מגולה
מאהבה מסותרת ,ועעס זה של הצניעות רמזת אותו באומרה
אנא שניחנת בגוויה דביתא ,ני נמצא את• צניעות ,כדכתיב
כל כבורה בת מלך פגימה ,לכן יש בי נח להמשיך חסדים
שהס צנועים למתק בהם הגבירות ,ועוד מקרבא הגיית•
ע״פ מה שבארנו בסיד:
—'
ש□ ,נח לאדם למסור עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין
פני חבירו ברבים ,מ״ש כן ,משוס דבהלבנת פנים
אזיל סומקא ואתי חוורא ,ולכן נח לו ליפול תיך כבש;
האש דהוא סומקא,ולא ילבין פני חבירושבזת אזילסומקא.
יאע״ג דהכא בעובדא 'דמר עוקבא לא הוה רבים ,אלא הוא
ואשתו ,עכ״ז כיון דהות נשיא ורבים מצויים אצלו ,אז זה
היה ביש ברבים ,דחישב כיון דנודע דבר זה לנשיא יתוודע
לרבים ,וכשהוא רוצה אותם ביש מהם .ואע״ג דהכא הוא
רדף אחריהם ,ונמצא דלא אכפת לו ,נראה הוא לא ס״ד
דהוא מר עוקבא הנשיא ,אלא חשב שהוא אדם אחר פשוט,
וממנו לא יתבייש ,ונס היכן יראה אותו אח״כ כדי שיביש
ממנו ,משא״כ הנשיא מוכרח לראותו בכל יום:
שם ,מנ״ל מתמר .נ״ל בסיד בזת רמז הכתוב זאתקומתיך
דמתה לתמר ושדיך לאשכלות ,והוא דאמרו בגמרא
במערבאבמא• זהירי עפי ,אמר ליה בחוורא דאפי ,שנזהרים
שלא להלבין ,ולכן הכתוב קא משבח לבני מערבא זאת
קומתך דמתה לתמר אשת יהודה ,ופירש על מה הדמיון,
ואמר ששדיך ר״ל השלכתיך היא לאש כלות ,ר״ל לאש
המכלה ,דנח להם להשליך עצמן לכיש; האש סהמכלה,
ושדיך לשון השלכה בתלמודא ,נמ״ש שדיי .ליה ,שדי ליה:
שם ,דהוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי
יומא דכפירי .נ״ל בסיד.מנהו במספר זה כנגד
יחוד אותיות שם הוי׳'ה ,שהם ארבע אותיות ,ובבריאה הס
סוד מאה ,והבינה המתגלית ביום כפור היא סוד בריאה.
גס ת׳ זוזי כנוני; משכי״ל ,כי היסוד הנתק; בערב כיפור
נקרא משכיל ,שהוא מספר ת׳ ובזה מבעל ר״ע עי״ן דקליפה,
שהוא מספר ת׳:
שם עייפנהו ושדרינהי ,הקשה מהרש״א ,כיין דלקת ת׳
זוז איך הותר לו ליקח עוד ,דהלכה רווחת אס יש
לו מאתים זוז אסור לקבל צדקה .ולכאורה קפא על דבריו,
דמנ״ל לומר דהבן נתן לו המעות ,ודילמא כיון שראה דמזלפי
ליה יי; ישן ,לא נתן לו כלום ,והחזיר המעות לאביו .ואפשר
דהבין מהרש״א ז״ל שנתן לו ,כיו; דהב; נכנס לפנים ,וראה
אותו בעה״ב ,שהוא יודע שאביו ישלח לו המעות הקצובים
ועיניו מצפות להם ,איך יתכן שהבן יצא ולא יחן לו כלום ,וה״ז
מביישו ,בודאי שלא יעשה כזאת .ועוד שראה שאביו כיו;
לשלחם לזה ,וזכה בהם על ידי השליח .ונ״ל לתרן קישית
מהרש״א לפי הבנתו ,דסבר אותו עני הא דאין רשאי לקבל
צדקה עוד ,היינו מקופה של צדקה ,אבל מיחיד פרעי לית
ל; בה .ועור י״ל דהכא שאני ,כיון דוה ששלח לו עתה ת׳
זוזי ,תכף ומיד חזר ושלח לו ת׳ זוזי ,דהוא יודע שיש לו
כבר ת׳ זוזי ,ועכ״ז שלח לו שרי לקבל ,ועוד י״ל אולי זה
היה חייב לאחרים ת׳ זוז; וכיין שנת! לו פרע להם ,ונמצא
אי! בידו כלום .ועוד י״ל דאע״ג דמר עוקבא היה נותנם
בתורת צדקה ,הנה אותו עני היה בן טובים ומתבייש ,ולכך
דרנו לשלוח אותם לו בתורת הלוואה ,וגבי הליואה ליתיה
להאי כללא .מיהו לשו; עייפגהו ישדריגהו מדוייק בהבנת
מהר״ס שיף ז״ל ,דהבן לא נתן המעות והחזירם לאביו ,ואז
אביו כפלם ושידרס אליו:
שם ,אשכח דהוה כתיב ביה ז׳ אלפי דינר־ .נ״ל בס״ד,
זנה להשלים שבעה אלפים ,להורות כי מנתו היתה

לתקן המלכות שנקראז ב־
ששם סוד האלפים ,ששם געשי
דת ס״ין ,ממקרקעי
ברישא .הקיש,
1
דברים אלו זע״ז .וג״ל בסי!
דאם הבת יש לה די! יורשת
ואס יש לה דין בעלת חוב לו
דיתמי לא משתעבד ,לבע״יז
האבלים ,שיושבים בניס של
קרובים ,אע״ם שהם גדולי:
ואחיו של הנפטר ,ואפשר ד
דמנהג זה יש לו טעם לפי!
הוא בבניו היורשים איתי ,וה
האבלים אצל הזכרים ,כן י;
הס ישבו באסיפה אחת ,ויג
אחר שהזכיר לו הספק הזה
דהפפק בזה אם הבת נחשי
לו שאלה אחרת שממנה נ
בבי מרזחא דגשים ,מאן יי
או נשים הקרובות שהם נ
דאס יראה שהבנית יושבי
אע״פ שהם גדולים מ; הו
יורשות ,ולכך הם יושבות ב
דעיקר האיבול היא ביורשים,
אס גובי; מן מקרקעי דוקא
יורשת או גובי! גם מן מט:

אי

פרק
יחע״א•^
ע״פ מ״ש באבית כל שיראתו
ופרשתי בס״ד המנה ,אם
התורה שלומד בפיו חשיב נ
שכר מעשה ג״כ ,ולז״א ח:
כלומר נחשב לו שבא ליד־
אין לו יר״ש ,אין למודו כפי
והנה כאן מדמה היראה ל:
אביה ,וז״ש נמצאת שלימה 5
שבחה בבית אביה הוא ע:
חשיב עסק התירה שלה ,ני
בפועל ,ולקחת שכר מעש
ולכן אמר כמוצאת שלום? ,
שכר מעשה ,חשיב כמציאת
ולא גידלו ,כן זה ליקח ש
שם .והיה ביום ההוא <
נכלה בבית חמיה
פרשתי בזה לנכון בסיד ל:
בס״ד ע״ד הסיד ,כי עתה י
עד א״א בסוד הרצי; הע:
עמו והיא נשארת למטה ב
ואומרים ואני תפלתי לך ה
ולעתיד גם היא תעלה ע:
בנתר•אחד ,וז״ש ככלה
ככלה בבית אביו
דהע״ב ,מ״דטוב לל
יה! חל לבו.
 1׳
חזי בהא• קרא ,וכשחזר ושי
דשואל שאלה אחרת בזת,

י

קב

בכל

סימן י״ד

נפשך

שאינה מחמת חברו ,ויש לו אפשרות להציל עצמו ע״י שיחתוך לחברו
אבר ,אסור וימות ולא יעבור.

הלבנת פנים
אמרו חכמים י
ג.

"נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין

פני חברו ברבים" .ודעת הרבה פוסקים שהדברים כפשוטם ,דאסור

להלבין פני חבירו ברבים כדי להנצל ממיתה ז .ויתכן דגם אם אונסים

הדין שאסור לקחח מאדם אבר בעל כרחו כלי להציל אדם אחר .ועיין עוד ב״אור שמח" פרק ז׳

מרוצח ,שהוטח שאדם אינו חייב להפסיד אבר עבור הצלח חברו( ,ומה שהביא שס בשס הרדב״ז

***שיש חיוב ,הכונה ליש אומרים שהביא הרדב״ז והוא הרקאנטי ולא שזו שיטח הרדב״ז עצמו ,שהרי
הרדב״ז חולק וסובר שאין חיוב וכדלעיל ).ועיין עוד באג׳׳מ יו״ד ח״ב סי׳ קע״ל ענף ב׳ מש״כ

בזה.
ואין סחירה בין דין זה שאסור למחוך אבר מחברו כדי להציל נפשו ,לבין מה שהובא בחחילח
הסעיף ,שמי שאנסו אוחו לחתוך אבר לחברו יעבור ואל יהרג ,דלעיל מיירי שאונסים אוחו בע׳׳כ

לחתוך אבר לחבירו ובכה״ג כתבו הפוסקים דשרי ,משא׳׳כ לבוא להתרפא ברצונו באבר חבירו

לכו״ע אסור ,וכמו שחילק הגר״ש רוזובסקי זצ״ל הובא בזכרון שמואל סי׳ פ״ג אוח ט״ו .ובטעם
החילוק עיין מה שהרחבנו בחלק הבירורים סי׳ ל״ז.

ו

בב׳׳מ (נט .).וילפינן מתמר שמסרה עצמה למיחה כדי לא לבייש אח יהודה.

דעח המוס׳ בסוטה בדף י :דדבריס כפשטס דעל איסור הלבנח פנים ברבים יהרג ואל יעבור,
עד שהקשו מדוע לא קמני ליה בהדי ג׳ עבירות( ,ועי״ש מה שתירצו) .וכן כמב הרבנו יונה
ב״שערי חשובה" (שער ג׳ אוח קל״ט) שעל איסור הלבנת פנים יהרג ואל יעבור ,משום שזה אבק

רציחה .וכן הרי״ף והרא״ש בב׳׳מ (נט ).הביאו דין זה ,ומשמע שסוברים שזה דין גמור .וכן כתב

הפר״ח (ב״הגהות מים חיים" על הרמב״ס פ״ה מיסוה״ח) .וכן בשו״ת "בניין ציון" ח״א סי׳
קע״ב קע״ג כחב ,שיש חיוב מסי״נ על איסור הלבנח פנים( ,ועיין שם בסי׳ קע״ג שהביא מעוד
כמה פוסקים שכמבו כן) .אבל המאירי בברכות דף מ״ג כתב ,דמה שאמרו "נוח לו לאדם שיפיל

עצמו לכבשן האש" דרך גוזמא אמרו ואינו כפשוטו .ועיין ב״מנחח שלמה" חלק א' סי׳ ז' ,שנקט
לעיקר שיש דין מסי׳׳נ על איסור הלבנת פנים ,וכתב שדעת המאירי היא דעח יחיד בזה .אכן

דבר מימה הוא שהרמב״ם וטור ושו״ע לא פירשו דין זה ,ובשו״ת "בניין ציון" שם תמה בזה,
וכתב שאולי זה בכלל מה שכתב הרמ״א בסי׳ קנ״ז ,שעל אביזרייהו דג׳ עבירות יהרג ואל יעבור,

והלבנת פנים זה אבק רציחה כמש״כ ר״י ,וצ״ע לדינא.

ואפשר דגם לשיטת המתירים אס נשאו לבו להימנע מלהלבין פני חברו ולההרג רשאי ,שהרי אמרו
בגמ׳ "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים" וגס אם אי״ז חיוב
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בכל

סימן י״ד

נפשך

קג

אדם לבייש את חבירו ואם לאו יהרג ,ימות ואל ילבין .ועיין הערה?
ודוקא ברבים? אבל ביחידות אע׳׳פ שגם זה איסור חמור ,במקום פקו״ב
לכו״ע מותר.

ד.

ומתי נחשב רבים ,כתב בשו״ת "בנין ציון" ,בשם "פרי מגדים"

ששלושה בני אדם נחשבים רבים לענין זה ,והיינו המבייש ועוד שנים

ממש אבל משמע לכה״ס שמותר וראוי לעשות כן .וכן מוכח לכאו׳ ממעשה דמר עוקבא (בכתובות
סז ,):שהוא ואשתו קפצו לתנור אש כדי לא להלבין פגים .וכן כתב ה״פרי מגדים" בסתרו "תיבת
גומא׳ /שתמר מסרה נפשה לפנים משורת הדין[ ,אלא שמשם אין ראייה כל כך ,דאפשר דס״ל

שלא נאמר "וחי בהם" לבני נח ,ודוקא לבני נח שרי אבל לישראל לא ].ועיין עוד בשו״ת "בניין
ציון" ח״א סי׳ קע״ג.

ח

לפי הטעם שכתב רבינו יונה דהלבנת פנים הוי אביזרייהו דרציחה אין חילוק בין לעשות

מדעתו כדי להנצל ממיתה דומיא דחמר ,לבין אס אונסים אותו לכך ,אמנם לדעת התוס׳ דאי״ז
מדין רציחה אלא הלכה חדשה דילפינן מתמר יתכן־״שהלכה זו נאמרה רק בעושה מרצונו כדי

להנצל ממיתה דומיא דמעשה דתמר ,אבל מי שאונסים אותו לכך אולי אינו חייב למסור נפשו,
ועיין בחלק הבירורים סוף סי׳ ל״ז.

ט

כדאמרו בגמ׳ ואל ילבין פני חבירו ברבים ,משמע הא ביחיד שרי במקום פקו״ג .והטעם

דדוקא ברבים הוי בושת גדולה ואזיל סומקא ואתי חוורא ,אבל ביחידות אין צער כל כך ולא תמיר

כ״כ לדחות על זה נפש ,וביותר לפי טעמו של הר׳ יונה דהלבנת פנים הוי מאביזרייהו דרציחה
כיון שצער ההלבנה מר ממות א״כ ביחידות אינו מר ממות ולא הוי מאביזרייהו דרציחה ,ועוד

דדוקא הלבנה ברבים היא צער גדול שאין אדם חייב לסבול בושת גדולה כל כך כדי להציל את

חיי חבירו[ ,וכמש״כ היעב״ץ בספר "מגדל עוז" באבן בוחן פינה א׳ אות י״ג שאין אדם חייב

לסבול בושת גדולה כדי להציל את חיי חבירו ,וכ״כ בהגהות מהר״ם יפה על או״ז סי׳ רמ״ד]
ממילא גס אסור לביישו בעל כרתו בושת כזו כדי להנצל ,אבל בצנעא שאין בושת כל כך ,ואדם

מחוייב לסבול בושת קטנה זו כדי להציל את חיי חבירו ,מותר גס לביישו בעל כרתו כדי להנצל.

וכמו כן ברור דגם ברבים לאו כל הלבנה שהיא אסורה במקום פקו״נ אלא דוקא בזיון גדול מאוד
שהוא מר ממות (כלשון הר׳ יונה בשע״ת שם) וכעין מעשה דיהודה ותמר ,וכדאמרו בגמ׳ בב״מ

שם דאזיל סומקא ואתי חיוורא ,אבל בזיון קטן שאינו מר וקשה כ״כ פשוט שנדחה מפני פיקו״ג

אפילו אס הוא ברבים ,שהרי אינו קשה כמות ולא הוי מאביזרייהו דרציחה ,ועוד דאדס חייב לסבול
בזיון קצת כדי להציל את חיי חבירו והוא בכלל מה שחייב למיטרח ומיגר אגורי ,וא״כ ה״ה דמותר

לגרוס לו בזיון כזה בע״כ כדי להנצל ,וכדהבאנו לעיל סעיף א׳ בשם המג״א .ועיין בחלק הבירורים

סי׳ ל״ט.
י

שו״ח "בניין ציון" ח״א סי׳ קע״ב בשם הפמ״ג ב״תיבת גומא".
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בכל

קד

נפשך

סימן י״ד

עמו .וכתב עוד שדוקא לבייש אדם גדול ,או אפילו קטן שמבין ומרגיש

*?*8בושה ,נחשב הלבנת פנים .אבל ביוש קטן שאינו מבין ומרגיש בבושה,

אינו בכלל הלבנת פנים.

לשון ד!רע
כתב הריב״שיא ,שעל איסור לשון הרע אין דין יהרג ואל יעבור.

זה.

ניוול תמת
יש שכתבו יב
ו.

שניוול המת אסור אפילו במקום פקו״נ ,אבל הסכמת

רוב האחרונים יג שניוול המת הוא כשאר איסורים שבתורה ונדחה מפני

פקו״נ .ואם אנסו אדם לנוול מת ,יעבור ואל יהרג .וכן מותר להציל חיים
על ידי ניוול המת .ולענין אם מותר לנתח מת כדי ללמוד ממנו עניני

רפואה ,יש אריכות בפוסקים ,ויש בזה כמה פרטי דינים עיין הערה?,

יא

בחשובה קע״א .והחידוש בזה דאע״פ שאמרו בערכין

(כוו):

"כל המספר לשון הרע מגדיל

עוונוח כנגד ג׳ עבירוח" אי״ז כפשוטו ממש אלא הכונה שבדברים מסוימים יש בזה חומר טפי,
אבל חומרא דג׳ לעבירות לעגין חיוב מסי״נ ליח ביה .ועוד יש להוסיף דיחכן דאדס חייב לסבול
צער זה שידברו עליו לשון הרע כדי להציל אח חיי חברו ,הלכך מומר גם לדבר עליו לשה״ר כדי

להינצל.

וצ״ע אס מותר גס להוציא שם רע על ישראל משוס פקו״ג[ .ונראה דלפי מש״כ בחשו׳ הרמ״א

סי׳ י״א שמומר להוציא שם רע על ישראל מפני דרכי שלום ,כל שכן שמומר מפני פקו״נ].
יב

כן כחב בשו״ח "בניין ציון" ח״א סי׳ ק״ע קע״א ,עיין מה שהרחבנו בדבריו בחלק הבירורים

סי׳ מ׳.
יג

כן מבואר בשו״ח נוב״י חנינא יו״ד סי׳ ר״י ובשו״ח חמ״ס ח״א יו״ד סי׳ של״ו וכ״כ בשו״ח

מהר״ס שיק יו״ד סי׳ שמ״ז שמ״ח וקנ״ה ,וכן מסיק ב״אגרוח משה" יו״ד ח״ב סי׳ קנ״א ,עי״ש
בסוף הסימן ד״ה אבל.

יד

הנוב״י שם חידש שאין הימר דפקו״ג אלא באופן שיש פקו״ג לפנינו ,אבל כשאין פקו״נ

לפנינו ,אלא שרוצים לנחח עכשיו מח ללמוד ממנו עניני רפואה ,כדי שאם בעמיד יזדמן לפנינו

חולה יהיה אפשרוח לרפאוחו אסור ,כיון שאין פקו״ג לפנינו .וכן הסיק החח״ס (שהובא בס״ק
י״א) שם .אבל אס יש לפנינו חולה מסוכן ,שכדי להצילו מוכרחים לנתח אח המח כדי ללמוד כיצד

לרפאומו מוהר .ועין בחזו״א (אהלוח סי׳ כ״ב ס״ק ל״ב ד״ה בפ״ח) שכחב דאין הדבר מלוי אס
יש חולה לפנינו ממש או לא ,אלא כל שהמחלה מצויה כבר כעח ואין זה רק סכנה עחידיח הוי

כחולה לפנינו ושרי ,אבל אס אין לפנינו מצב של סכנה אלא רה חשש עתידי אין הימר דפנןו״נ
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ברכת
 -־

פסחים כ״ה ע״א

אברהם

בחידושי הר״ן כתב ,והביאו ראיס דבשלש עיירות הללו

המועל עלנו ,וצ״ע דבדין הצלה הא קי״ל (ב״מ פ״ב ).דחייך

אפי׳ להנאת עצמן יהרג ואל יעבור מדאמרי׳
בשמעהין בכל מתרפאין חוץ מעני אשרה ,ובודאי שהמתרפא
מעצי אשרה בשביל חולי שבו ה״ה כהנאה עצמן שהרי אינו
עושה להעביר וכו׳ן .עכ״ל .וצ״ע מה מדמה ,הא שאני הכא
דהוא בעצמו מתרפא ואין כופין אותו לזה ,משא״כ היכי
דכופין אותו דסוה אנוס ,בזה י״ל דשפיר מותר בכה״ג,
וכדמצינו הלק זה בתום׳ (כתובות כ״ו ע״ב ד״ה ועל) דאשה
שמתרצת לזנות כדי למצא חן שלא יהרגנה אפורה לבעלה,
דאין זה בכלל אונס ,ואינו דומה למי שאמר לה הבעלי ני
או תהרגי ,דמוהרת לבעלה .ומשמע דהר״ן אינו מחלק בזה,

קודמין.
ואשר יראה לומר בזה דדי; דחייך קידמין אינו אנא דין
חיוב הננה והוח
קדימה בסדר
המשנה בסיף הוריות (י״ג ).האיש קודם לאשה להחיות ,כן
שם כהן קודם נלוי וכו׳ ובכל הנך נראה פשוע דאינה אלא
פדר קדימה באופן שאם יכול לעשות הצלה לאחד לבד ,שזה
קודם ,אבל פשוע שאין שום היתר להרוג ע״ה כדי להציל
ה״ה ,דאין במעלה זו שוס כח דחי׳ .ועד״ז נראה דין דחייך
קודמין ,דאעפ״י שלולא הלכה זו סי׳ חייב להציל חברו בסדר
הקדימה ,וכן בשוין יתכן דכיון דאיכא לאו דנא תעמד על דם
רעיך ,א״כ גם יסרג ואל יעבר ,ובזה קמ״ל דדין הצלה לא
מועל על חברו במקום הצלת עצמו ,אבל אין זה אלא פעור
מלעשות מעשה הצלה אבל אין זה היתר ודחי׳ לעבור
בקום ועשה על זה ,ולמסור ולגרום מיתת חברו בידים ,דאין
לנו כאן דין דחי׳ לעבר אלא סדר קדימה.
ולפ״ז צ״ע מנא לן דין מסירת נפש על לאו דלא תעמד
כו׳ ,ולכאו׳ כל המקור הוא הך סברה דמאי חזיה,
וא״כ בגוונא דל״ש ,שוב אין דין כזה ושפיר מותר לעבר כמו
בכל סתורה מדין וחי בסס וליכא איבוד נפש עי״ז כיון
דבלא״ה יסרג ,אלא דנתבאר לעיל דנרציחה ילפינן מעריות
וזה צ״ע דהא בפסוק זה לא נזכר אלא רציחה ,וכיון שנתבאר
דזה אינו רציחה אלא לא תעמד הרי לא קאי ע״ז הך היקש,
וגם הסברה ל״ש וא״כ צ״ע מנא לן חידוש זה.

אלא כל שנעשה להצלת עצמו מחשיב כמו במי שאנסוהו עי״ז
שאם לא ירצה יהרג .וצ״ע.

ויש אדם שממינו הביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודיך,
וע׳ רד״ס נמס נאמר בכל מאדיך ,יאמר החביב משניהן
׳** ..יי-י ,ומפרש לפי שפעמים שזה חביב וכו׳ לומר אהוב את
;/ראך יותר מן החביב עליך וכו׳ .עכ״ל .ולכאו׳ צ״ע מה
תלה בחביבות ,אעו דין סתורה בחיוב מס״נ תולה
־* בהביבותו ,הא פשיעא שאם התירה העילה עליו למסור נפשו
על ג׳ מצות ,דכ״ש שחייב למסור ממונו ולא יעבור ,גם אם
לדידיה הביב ,הא בהלכה ודאי עדיך חיותו מכיסו .ועו״ק
דגם בלי שום גזה״כ נראה מצד הסברה דפשיעא דאין היתר
לעבור על איסור תורה באופן שמפסיד ממונו ,דכיון שהתורה
אפרה ,בעינן מקור להתיר ,ובלי היתר נראה פשוע דחייב
למסור כל ממונו .וצ״ע

בענין יהרג ואל יעבור
א) ברמב״ם (יסוה״ת פ״ה ה״ה) נשים שאמרו לסם
•י
עובדי כוכבים הנו לנו אחת מכן ונטמא
אותה ואם לאו נעמא את כולכן יעמאו כולן ואל ימסרו לסם
* ־ נפש אחת מישראל וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים הנו לנו
״ר מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם יהרגו כולם ואל

־ _ ימסרו לסם נפש אחת מישראל וכו׳ עכ״ל .והקשה הרמ״ך
ממה דמבואר בסוגיין (כ״ה ):דרוצח סברא היא מאי מזית
דדמא דידך סומק עפי דילמא דמא דחברך סומק עפי ,וזה
כל המקור לדין יהרג ואל יעבר גבי רציחה וא״כ כה״ג
דחברו בלא״ה יהרג ול״ש נ.ך עעמא צ״ע מ״נג יהרג ואל
יעבר .וסכס״מ נדחק בזה דקבלה היתה בידם ,ומאי חזית
ל״ה עיקר הטעם אלא דבמקום דשייך אמרינן סברס ,וזה
תמוה מאד דבסוגיין ילפינן כל הדין ולא נזכר שום רמז
לקבלה ,ולא שבאו להסביר אלא למצוא המקור וצ״ע.

ותירץ ע״ז באבן המזל דאחרי שלמדנו מרוצח על גלוי עריות
שוב ילפי׳ רוצח מעריות דכי סיכי דבעריות לעולם
יהרג ואל יעבר ה״ה ברציחה ,ושוב אינו תלוי בסברת מאי
הזית .ודוק.

כ) אמנם לדידי אכתי צ״ע ,דסנה לכאו׳ צ״ב מה האיסור
למסור נפש ישראל הא אינו עושה מעשה רציחה
אלא גורם שיהרג ע״י אחרים ולעולם בכל התורה אין
סגרמא בכלל מעשה ,לכן מסתבר דלאו דלא הרצח ל״ש ,ונראה
דצ״ל דעיבר על לא תעמד על דם רעיך ,והוא דין הצלה

ועו״ק הך דינא דמסירה לזנות דבודאי אינו עובר על לאו
של גלוי עריות אם מוסר אשה ,ואינו אלא גורם לס
שתטמא ,ולא מצינו דין יסרג ואל יעבר על לפני עור ,כמבואר
בר״ן בסוגיין וכן ברמ״א (קנ״ז ס״א) ,ואולי עובר על לאו
דאג תמלל את בתך להזנותה (ויקרא י״ע כ״ט) ומבואר שם
ברמב״ן דלא רק האב עובר במוסר בתו פנויה אלא גם הבת
והבועל ,ונפ״ז יתכן דה״ה כל אדם שמוסר אלא דבסתמא
אינו אלא ביד האב .ועכ״פ בכלל הך הקישא לרציחה לא
מצאנו אלא איסור גלוי עריות ומנ״ל דין מס״נ ,בפרט במקום
זה שעיי״ז פלא ימסרו הרי יטמאו כולם וכולם יתחללו .וצ״ע.
ג) והנה בר״ן בסוגיין ובסנהדרין (ע״ד ):כתב דדין
יהרג ואל יעבור אינו רק על עצם העבירה של הנך
ג׳ עבירות אלא גם על אביזרייסו ,ובנה זה ממס דמשמע
בירושלמי דלהתרפאות מעצי אפרה אסור גם אם לא מתרפא

בשם ע״ז ,נגד תום׳ בסוגיין .וכן בגמ׳ סנהדרין (ע״ה).
ימות ואל הספר עמו מאחורי הגדר ,ושם ליכא עריות אלא
לאו דלא תקרבו ,ובע״כ דגם הלאוין האלו בכלל דינא דיהרג
ואל יעבר.
וצ״ב מנא לן דין אביזרייסו ומה מקור סך דינא ,דהא
בסוגין לא נתבאר אלא גזה״כ על עצם הזנות.
וכן צ״ב מה שיעית רש״י ותוס׳ שלא כ׳ בדין עצי אשירה
סעעם דאביזרייהו אלא רש״י כ׳ משום דנראס כמודה
בה ותום׳ כתבו משום שמביא נידי ע״ז ,והא דין זה מוכרה
בגמ׳ דסנה׳
ד) ובב״מ (נ״ע ).מצינו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פכי חברו ברבים מנ״ל מתמר
דכתיב היא מוצאה וכו׳ ,ובשערי השובה (ה״ג סי׳ קל״ע)
כתב דהוה אבק הרציחה ולכן דימוהו לרציחה ,הרי דמדין
אביזרייהו הוא ,ולכאו׳ בזה הא סותר גמ׳ דילן דמבואר טעם
דרציחה משום מאי חזית ול״ש זה אלא היכא דאיכא איבוד
נפש גס אצל חברו משא״כ בזה ,וצ״ל דזה באמת דר
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מיוחדת מהיא מוצאת דג״ז בכלל אעפ״י של״ש הפעם בזה.
ולפ״ז י״ל דבאמת מכאן מקור לדין אביזרייהו ,דזה גזס״כ
דגם באופן של״ש טעם מאי הזית מ״מ כל ענין
שמעין רציחה אינו נדחה בפקו״ג ,וא״כ הוה א״ש דברי
 ,הרמב״ם הנ״ל ,דגם במקום שבלא״ה נהרג ,מ״מ אין היתר
לגרום מיתה בידים ,ושוב י״ל דדין עריות ילפינן מדין רציחה.
אמנם בתום׳ סוטה (י :ד״ה נוח) הק׳ מ״ט לא חשיב לי׳
בהנך עבירות שיהרג ואל יעבר וכ׳ משום דהאיסור
אינו מפורש בתורה ולא נקט אלא עבירות מפורשות( .וע׳
חנוך ר״מ שכ׳ דזהו הלאו דלא תשא עליו חטא) ואם הוה

ס״ל כרבנו יונה הא לק״מ דזהו דין אביזרייהו דהנך,
כן לא כ׳ לא תקרבו דהכל מדין הנך ג׳ עבירות ,ובע״כ
דשיטת התום׳ דאין זה בכלל אביזרייהו ,וצ״ב ,ומשמע
ענין רציחה ,אלא דין חדש בפנ״ע ,ובע״ע׳ דא״א לומר

דכמו
מזינן
דל״ה
דכאן

מקור דין אביזרייהו.
והרמב״ם לא הביא כלל דינא דיפיל עצמו לכבשן האש,
ומשמע דס״ל דלא קי״ל כן ,ונראה דמם׳ דאין
זה אלא ענין מומר הלבנת פנים ולא להלכה דראוי ליהרג,
ועד״ז משמע במאירי שבב״מ לא הזכיר זה כלל ,ובסוטה כ׳
שלא ילבין ודרך הערה אמרו נוח לו וכו /ומשמע דאין זה דין
יהרג ואל יעבר ,והדק״ל מה מקור*הלכה זו ברמב״ם.

ה) ובאמת לא מצינו ברמב״ם בכלל הלכה דאביזרייהו,
דהך דלא תקרבו ,הא פסק כמ״ד פנוי׳ היתה
ותקנה היא שלא יהיו בנות ישראל הפקר ויבאו בדברים אלו
לפרוץ בעריות (יסה״ת פ״ה ה״ט) ומשמע קצת דרק בישראל
אבל בגוי׳ דל״ש הך תקנה באמת אינו כן ,דאל״כ לכאו׳ גם
הול״ל הכלל דיהרג ואל יעבר בשביל לא תקרבו .ואולי ם״נ
דפליגי בזה.
וכן לא .מצינו דין דעצי אשרה ברמב״ם וכ׳ רק דבכל
מתרפאין חוץ מע״ז וג״ע ושפ״ד (פ״ה ה״ו) ולא
הזכיר אשרה ,וחידוש גדול לומר דבאמת לשון ב׳ בגמ׳ פליג
אהך דינא ,וצ״ע ,ועכ״פ א״א לומר דכיון דכלול בדין ע״ז
משום אביזרייהו לכן לא כתבו ,דהא אכתי לא כ' דין
אביזרייהו.
דמה דהוכיח הגר״ח בספרו דגם על הצלה איכא
ו) ודע
דינא דיהרג ואל יעבר ,ל״ש לכללא דאביזרייהו,
דנראה פשוט דכי היכי דסברת מאי חזית מהני לרציחה ,הך סברא
גופא מהני לענין הצלה ,ומאחר דיש לפרש שם דלולא גזה״כ
דמייך קודמין הו״ל לחלק ומהני לחיי שעה ,שוב י״ל דג״כ
;ה מעיקר הסברה ,אם כי ג״כ ק״ק דיהיו שקולים ,מיי
שעה דחד חיי עולם דחד ,מיהו ביסודו הרי כל א׳ חייב להציל
חברו ול״ש יעבר ואל יהרג,,משום מאי הזית.

וכן לעולם למסור חברו כדי להציל עצמו פשיטא דשייך ע״ז
עיקר סברת מאי חזית ולא איכפ״ל כלל במה דל״ה
.לאו דלא תרצח.

ז) והנה ברש״י ותום׳ בסוגיין כ׳ הטעם דעצי אשרה
משום דנראה כע״ז או מביא לע״ז ,ולכאו׳ צ״ב
דאין זה דין ע״ז ממש ,ומשמע דמ״מ ילפינן מואהבת כל מה
דהוה סתירה גמורה לאהבת ה׳ ,והיינו ענין ע״ז ,ומובן
דדרך האוהב שגם מה שנראה כמרידה ימנע ,וכן מה
דמביא לזה.
ונראה דס״ל לרש״י ותום׳ דאין בכלל אביזרייהו אלא דבר
שזה מעין עיקר העבירה ,אלא דל״ה העבירה
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החמורה שבמיתה אלא לאו של זה ,אבל ענין עצי אשרה אינו
מעין ע״ז ,דאיהו רק לרפואה משתמש וכל איסורו מצד שבעבר
נעשה בו עברה ,ואין זה ע״ז לגבי הנהנה .לכן בעינן קרא,
וי״ל עדיפא מזה דלכן הוה בכלל אביזרייהו משום דנראה
כע״ז או דמביא ,דלולא הנך סברות אין זה בכלל ,דל״ה מעין
ע״ז אבל רש״י ותום׳ מודים ליסוד אביזרייהו היכי דהוה
ולפ״ן

מעין עיקר החטא ,וזהו שכתבו כאן.
י״ל דג״ז נכון וג״ז ,דהסברות הם שמשום הנך

סברות הם אביזרייהו ,ומקור אביזרייהו דע״ז באמת
בדין ואהבת מטעם שנתבאר .אלא דכיון דברציחה לא מצאנו,
צ״ע מקור הדין בגלוי עריות.

ח) ואשר יראה לומר בבירור הענין דהנה יש לחקור
ביסוד הדין דיהרג ואל יעבור א] אם הוא
סברה פשוטה ,והתורה חידשה בוחי בהם דיעבר ואל
יהרג ולכן בעינן קראי לחדש לאפוקי מהך התירא והדר
דינא דחייב במם״נ או ב] דאיפכא הוא ,דיסוד הדין הוא
דאין חיוב מס״ג מסברה אלא דזה חידוש התורה בהנך
ג׳ ,ומוחי נתחדש רק שלא נילף מואהבת על כל התורה
כולה( .וע׳ תום׳ סנה׳ ע״ד :ד״ה בן נח שדני בזה).
והראוני בחידושי תלמידי רבנו יונה על ע״ז (כ״ז):
שכתב ב׳ דרכים בביאור מאי חזית חדא דספק
הוא מי יחי׳ יותר ,ולכן שוא״ת ,ועוד כ׳ בביאור שיטת רש״י
דמיסודי הדת דעל כל מצוה חייבים למסור נפש אלא שחדשה
התורה גזה״כ דוחי בהם להתיר לעבור ,ובמקום איבוד נפש
אחת מישראל ל״ש היתר זה .יעו״ש .וע׳ לשון רש״י סנהדרין
(ע״ד ע״א) ד״ה סברה היא שלא תדחה נפש חבירו דאיכא
תרתי איבוד נשמה ועבירה מפני נפשו דליכא אלא חדא
אבוד נשמה והוא לא יעבר דכי אמר רחמנא לעבור על המצות

משום ומי בהם משום דיקרה בעיניו נשמה של ישראל והכא
גבי רוצח כיון דסוף סוף איכא איבוד נשמה למה יהא מותר
לעבור מי יודע שנפשו חביבה ליוצרו יותר מנפש חבירו
הלכך דבר המקום לא ניתן לדחות .עכ״ל.
הרי דענין זה תלוי בב׳ הפי׳ ,דלפי׳ א׳ חזינן דלעולם שייך
דחי׳ גם על רציחה אילו היה ברור שמוסיף בזה חיים
טפי ,ומשמע דגם בלי והי ,דזה הוסיף רק לפי' ב׳ .ופי׳ ב׳
היא שיטת רש״י דזה חידוש מומי ובמקום איבוד נשמה ל״ש
הך חידוש .וכן מדוייק ברש״י לקמן (נ״ג ע״ב ד״ס מה ראו).

ונראה דבזה יש לתלות מחלקת התום׳ והרמב״ם —
לפמשנ״ת בספר הגר״ח ז״ל — דלתוס׳ דין שוא״ת,
ולרמב״ם דין ודאי שאין לאו נדחה גם בשוא״ת ,והיי׳ ע״ד
רש״י ,דלא נאמר ע״ז וחי בסם ,ולתום׳ אי״צ קרא דוחי אלא
דמסברה אין חיוב מם״נ אלא דבמקום שלא נדחה זה מפני

זה קאי בשוא״ת.

ט) ולפמשנ״ת יש למקור ביסוד הסברה דמאי חזית וכו׳
אם זה נאמר על איסור הרציחה ,דמאי
חזית לדחותו להצלת נפשך ,דמסתבר שלא ניתן לדחות ,או
דיסיד הסברה על עיקר ע נין איבוד נשמה ,דלגבי
ענין זה של איבוד נשמה ליכא כל הך גזה״כ דוחי דרק במקום
שהנדון הוא עבירה ,בזה הוא דנאמר דמייך עדיף ,אבל
במקום איבוד נשמה לא מצאנו כלום בקרא דוחי ,ושוב כל
איסור שכשדנין אם לעבר ,בזה נוגעים באיבוד נשמה ,לגבי
ענין זה לא נאמר קרא דוחי ואין שום כח דחי׳ על איסור זה.
ולפ״ז נראה דשיטת הרמב״ם הרי נתבאר בספר הגר״ח
שלא מחלק בין קו״ע ושוא״ת ,ובע״כ קאי בשיטת
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רש״י דאין דחי׳ כלל על איסור רציחה ,ונראה כשנ״ת דלא רק
על איסור זה ,אלא דהסברה דמאי חזית דלגבי ענין איבוד
נשמות לא קיים יסוד ההיתר דומי דמול חיים של ישראל אין
שום קולות וחשבונות ודחיות ,ולא נאמר שוס היתר על איסור

הנוגע באיבוד נפש.
ולפ״ז מתיישב שפיר מש״כ הרמב״ם דאפי׳ אם יהרגו כולם
מ״מ אין למסור נפש אחת ,דלעולם הרי חיוב מס״ג
לא מתחדש מחשבון זה של מאי חזית אלא דאיסורי התורה
חייבים במש״ג אלא דהתורה חידשה היתר מוחי ,וכשנ״ת
שיטת רש״י ,וכיון דלגבי ענין איבוד נפש לא נאמר וחי שוב
הרי גם כל איסור שאי שמירתו נוגע לאיבוד נפש לגביו לא
קיים כל ההיתר של וחי ,וכיון דלא נאמר ע״ז וחי שוב ל״ש
לעשות חשבון דחבירו ממנ״פ יהרג ,דהא אין שום היתר על

עבירה זו .ודוק היטב.

~

י) ולפ״ז מתיישב היטב גם מה שהקשינו דמסירה להבעל
ל״ה גלוי עריות .דלפמשנ״ת גם ההיקש לעריות
הוא דענין עריות חמור טפי וכמו ענין איבוד נפש ,ולגבי
ענין עריות שוב ג״כ לא נאמר קרא דוחי ,ולפ״ז לא איכפ״ל
אם במסירה עצמה עוברים על גלוי עריות או דזו עבירה
המביאה לידי גילוי עריות ,דכיון דענין זה חמור ,שוב אינו.
תחת חידוש דוחי ,לא ד לא ו דבועל כלאו של רוצח ,אלא

עני ן עריות כענין איבוד נפש וכשנ״ת.
והנה בגוונא דרמב״ם תנה לנו אחת מכן ונטמא אותה ואם
לאו נטמא את כולכן ,והוא מתני׳ (דספ״ח דתרומות)
לכאו׳ צ״ב ,דכיון דלא אמרו כלל שיהרגו כולם מהיכי תיתי
שיהי׳ היתר לעבר ,הא גם וחי בהם לא נאמר אלא במקום
סננה ,אנא דצ״ל דסד״א שיהי׳ היתר מצד גדר מוטב שיחלל
שבת אחת ולא יחלל חברו שבתות הרבה (ע׳ ש״ו סי״ד) והיי׳
דמשבון מסברה דימעטו העריות ,וא״כ לכאו׳ צ״ב מ״ט
באמת לא אמרינן כן.
ונראה דהן הן הדברים שביררנו דכמו דגבי פקו״נ דכיון
דענין נפשות חמור לא נאמר ע״ז היתר דוחי ,וגס
אם מצד הסברה הי׳ ראוי להקל ,מ״מ אין לנו שום כח

ן
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הדוחה במקום איבוד נשמה ,ה״ה בדין עריות דדומה לנפשות
וליכא כח דוחה כלל וגם אם הסברה נותנת דכה״ג ראוי
לדחות מ״מ לא נדחה האיסור כלל ואין שום היתר לעבר על
ענין עריות .וכשנ״ת .וע״ש ברע״ב שכ׳ על הך דינא דאין
דוחין נפש מפני נפש ,ומבו׳ ב,,משנה ראשונה" שם דהיי׳
דעריות הוקשו לנפשות והן הן דברנו .ודוק .מיהו ע״ש משנה
י״א זגלר״א ה״ה לגבי תרומה אם יטמאו כילן מ״מ אסיר
למסור א׳ וצ״ע.
יא) ולפ״ז י״ל דכאן גנוז מקור דין אביזרייהו ג״כ,
דמאחר שנתבאר דאין כאן ילפותא על לאו,
דגם ברציחה אין הסברה על הלאו של רציחה אלא על ענין
איבוד נשמה ,שוב י״ל דגם אביזרייהו בכלל ענין עריות ,בין
מצד שמביא לעריות ובין מצד עצם האיסור דג״כ מענין סוג
יותר חמור של עבירה ,וע״ז נתגלה בהך קרא דלא קאי

גזה״כ דוחי.
ובפרט לפמשנ״ת דההיתר דוחי הוא חידוש ,שוב גם אס
לא נימא דבע״כ כל לאו דעריות הוא חמור ,מ״מ
כיון דיש צד חומרא סגי שיצטרכו ראי׳ לכללו בקרא דוחי.,
דכל ששייך לענין עריות אינו בכלל חידוש דוחי.
ומיהו ברמב״ם י״ל דכיון דלא הביא אביזרייהו ,דבאמת
פסק דלא מרבינן כל אביזרייהו אלא ענין גלוי עריות

עה

ממש ,ומ״מ לא בעינן הלאו של ביאה אלא סגי במסירה
וכשנ״ת ,וכן ברציחה ,ושיטת רש״י ותוס׳ דכל ענין ערוה בכלל,
ובע״ז ענין ע״ז ובעינן הסברות הנ״ל לכללם בענין ע״ז.

וכשנ״ת.
יב) ונראה דמדוייק מאד בדרשה זו דלא על האיסור
נאמרה אלא על ענין איבוד נשמה וענין עריות,
דעיקר הך הקישא מצד הנערה שנאנסה דנאמר ולנערה ל״ת
דבר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה,
הרי דבא להשוותה לנהרג ,דמצבה כמו מצב הנהרג ואין זה
איסורה ,ובפרט לחמד״ש דקמ״ל דלא נחשב מעשה כלל היכי
דנאנס ,דהכל מצד דהוקש לנרצח ,והיי׳ ניתן להצילה בנפשו,
דעיקרו הצלת הנערה( ,וע׳ תוס׳ סנה׳ ע״ג .ד״ה להצילו ,וגם
לצד שמצילין אותו מהעבירה נראה דזהו הדין אבל מצד
הדרשה דורשים דזה כמו נהרג ולכן מי שעומד לעשות כן
צריכים למנוע ממנו עבירה זו) ,ואולי לכן נאמר כן

"הדבר"

הזה והיינו ענין זה כשנ״ת.

יג) והנה הגר״ח הק׳ על תום׳ דבמשליך על תינוק איהו
לא קעביד רציחה כלל ואיך נילף מיני׳ על קרקע
עולם דאשה שעשתה מעשה זנות ,ולכאו׳ מבואר משום דגם
איהו עבר על לא תעמוד על דם ריעיך ,אלא די״ל דאי
משום הא ,הא חייך קודמין ושוב אין ראי׳ לזנות דלא מצינו

כן ,מיהו ע׳ תום׳ יבמות (נ״ד .ברה״ע) שכ׳ ע״ז ,ואין מצוה
להציל חברו דאדרבה חייך קודמין ,הרי בהדיא שעמדו ע״ז
וכתבו חדא דמסברה דמאי מזית גרידא אי״צ להציל בקו״ע,
ועוד דכאן אפי׳ דין ודאי של קדימה ומ״מ ילפינן מזה.
ולפי״ד נראה דמבואר מאד ,דכיון דנתבאר דאין כל
הילפותא על האיסור של הרוצח והנערה ,אלא
דמאי חזית הוא יסוד בסברה ד א י ב ו ד נפש לא נאמר עליו
וחי ,ע״ז כ׳ התום׳ דהני מילי בקו״ע דבעינן כח דחי׳ מקרא
דוחי ,אבל בשוא״ת ,כיון דגם נפשו נפש היא א״כ מסברה
דמאי חזית אין עליו דין שיהרג דנפשות שקולין ובזה הוא
דנחלקו על הרמב״ם דהרמב״ם ס״ל דכיון דליכא וחי במקום
איבוד נפש שוב ליכא התירא לעבר ,ולא איכפ״ל בשוא״ת או
קו״ע ,והתום׳ ס״ל דנהי דמצד וחי י״ל כנ״ל ,דבלי גזה״כ,
במקום דכל האיסור מצד איבוד נשמה וזה שקול עם איבוד
דנפשי׳ ,כה״ג מסברה אין עליו חיוב מס״נ דמאי חזית כר.
ועוד דחייך קודמין ,וחזי׳ מס שנתבאר ,דל״ש חייך קודמין
אלא לקו״ע ,ועל זה ילפינן לגבי עריות.
כללו של דבר דלרמב״ם במקום איבוד נפש אין היתר לשום
עבירה ,ולתום׳ אין היתר לשום מעשה ,אבל
עבירה בלי מעשה שייך להתיר מצד סברה דמאי חזית גופא,

וכן עריות דילפינן מיני׳.
יד) ומשה״ק הגר״ח מבן פוטירא ,דמשמע בהדיא דלולא
גזה״כ יש דין מס״נ גם על רציחה בלי
מעשה ,דסא רק הצלה היא ,הראוני שבספרא מבואר שם
דגם בן פוטירא לא דריש אלא מקרא דחי אחיך עמך ,דמשמע
לי׳ עמך כמו אתה כן הוא .ודוק.
טי) שיטת הבעהמ״א דבהנאת עצמו מותר לעבר בצנעה
גם על עריות ,וצ״ע הא ילפינן מרציחה דאיסור
זה לא נדחה ,דהתם פשיטא דגם כה״ג שייך מאי חזית.

ונראה ,דכשנתבונן ברמב״ם (פ״ה מיסוה״ת) ,חזינן דהצווי
על יהרג ואל יעבר ילפינן מלא תחללו את שם קדשי
ומונקדשתי בתוך בנ״י ,ואם עבר ולא נהרג עובר ע״ז ,ולגבי

ער
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ואהבת לא כ׳ כלל שעובר ,וכן לגבי עצם הלאו פטור משום
אונס .והיינו דנהי דילפינן מואהבת דגם בכל נפשך ,והיי׳
מס״נ ,אין זה אלא לומר דגם עבודה זרה בכלל ונקדשתי,
אבל עצם העשה דואהבת אכתי לא ביטל ,ורק דלא השלים
המדה שהתורה דרשה ממנו שיקיים אפי׳ בכל נפשך.
ולפ״ז י״ל דס״ל לבעהמ״א ,דכל היכא דנעשה להנאת עצמו
ל״ה בכלל חילול ה׳ ,ונהי דהוה בכלל עבירה ,אבל
חילול ה׳ אין כאן ,אלא בנעשה לשם עבירה ולא להנאתו,
ולכן אינו מצווה למס״נ .וע׳ בר״ן מה דילה״ק ולתרץ
מסוגיין ,אבל עד״ז מובן עיקר סברת הבעהמ״א ,ומ״מ
ברציחה פשיטא דל״ש זה משום מאי חזית ,וצ״ב דנימא ממנ״פ
אם ילפינן רק במקום דשייך הטעם ,לא נילף כלל אעריות,
ואם מ״מ ,גם נילף להנאתו ,ויתכן דכיון דברציחה העבירה
מצד האיבוד נפש ,שוב לעולם הוה בכלל עצם העבירה והדר
דינא דגם בכלל ציווי דונקדשתי ,וכמו במתרפא שמבואר בר״ן
דעיקר האיסור הוא שעושה ישראל להנאתו ,גם אם בלי זה
ימות ,מ״מ הנאת העובר זו עצם העבירה וכמו לשם העבירה,
וכיו״ב י״ל ברציחה האיבוד נפש ,משא״כ בעריות ,גם אם
ג״כ חמור כרציחה ,אבל עצם שם העבירה להנאת העובר
ולא ליךנאת הגוי ,והיינו הנאת "1אחרים ,וכה״ג דנעשה
בלי כונה דעצם העבירה ,וגם איהו לא כיון להעביר ,שוב
לא קאי ע״ז צווי דחילול ה׳.
ובעיקר הקו׳ על בעהמ״א מהמתרפאין ,נראה דיל״ת עפ״י
מש״כ האחרונים (ע׳ או״ש ועוד) בחילוק
׳*הרמב״ם שבמתרפא חייב ובנאנס ועבר ולא נהרג פטור,
דהתם המעשה באונם ,משא״כ במתרפא ,אע״פ שהגורם
הפקו״נ אבל המעשה ברצון ,ולפ״ז י״ל דלבעהמ״א ס״ל דלעולם
באונס ליכא מבירה ,אלא דבהנך ג׳ ילפינן מקרא דלא תחללו
דחייב במס״נ באופן דהוה חילול ה׳ וכנ״ל ,ולא כן להנאת
עצמו ,אבל בלי אונם הרי לא נאמר ע״ז קרא דוחי ,וגם אונס
*
ל״ה ,שוב חייב מס״נ בכל ענין .ודוק.

דף כ״ה ע״ב
רד״ה ניתן להצילה .ניתן רשות לרואה שהוא רודף אחריה
שיצילנה ממנו בנפשו של רודף כדכתיב ואין מושיע
לה ,הא אם יש מושיע צריך להושיעה בכל אשר יכול אפילו
בהריגתו וכו׳ .צ״ע בלשון רש״י ,דפתח ברשות וסיים בחובה,
דמעיקרא אמר ניתן רשות ,ומשמע דל״ה חיוב ,ובסוף כתב
דצריך להושיעה וכו׳ ,וצ״ב.

וברמב״ם (רוצח פ״א ה״ו) כתב בהדיא "הרי כל ישראל
מצווין להציל הנרדף מיד הרודף אפי׳ בנפשו של
רודף" ,עכ״ל.

הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת ורבא
אמר אסורה וכו׳ ורבא אמר ע״כ לא קא א״ר
שמעון אלא היכא דלא אפשר ,אבל היכא דאפשר לא .מצינו
בזה סברה לל״ק דהיתר דר״ש בדבר שאינו מתכוין אינו אלא
בלא אפשר ,וכן מצינו הו״א בגמ׳ שבת (כ״ט ע״ב) דבקטנים
דאפשר בהגבהה בלי טירמא ,אסור .וצ״ב הא יסוד ההיתר
דדבר שאינו מתכוין ,הוא סברה מכח שעיקר המעשה הוה
מעשה גרירה ולא מעשה עשיית חריץ ,וכה״ג דלא מתכוין,
הוה כנעשה החריץ ממילא ,כמבואר באחרונים .אבל עכ״פ

אברהם

כיון דההיתר מכח דבר שאינו מתכוין ,־ וכמבואר בכ״מ
בגמ׳ ,מה איכפ״ל במה דאפשר בהגבהה ,בשלמא בפסיק
רישא מובן ,דהוה ממילא כמתכוין ,כיון דמתכוין לפעולה זו
שכלול בה הך מלאכה ,ע׳ משנ״ת בכתובות (ה׳ ע״ב) בענין
מלאכה שאי״צ לגופה ,אבל בכה״ג דל״ה פס״ר ,וגם אינו
מתכוין ,מה גרע במה דאפשר ,הא אין כאן ענין אונס ,אלא
גדר דבר שאין מתכוין■ .ואולי אינו אלא חומרא דרבנן .וצ״ע.
ואולי י״ל דהכל תולה בשם המעשה ,ובאופן דאפשר
בהגבהה א״כ אין זה הבאה בעלמא ,וי״ל דגרירה
ל״ה שם בפנ״ע ,אלא דבאופן שא״א בהגבהה ,א״כ שם
המעשה הבאת שולחן מכאן לכאן ,וענין חריץ ממילא אתא,
אבל באופן שאפשר בהגבהה ,ואיהו עביד בגרירה ,שוב אין
שם המעשה הבאה בעלמא ,אלא גרירה ,דהוה פעולה שדרכה
בחריצין ,ושוב היכא דהוברר שנעשה חריץ ,י״ל דהוא עשה
מעשה עשיית חריץ .ועד״ז בע״ז ,שאם זהו דרכו להגיע ,א״כ
נחשב שהולך למקום פלוני וממילא בא הנאת ע״ז ,משא״כ אם
אפשר בדרך ב׳ ,א״כ מקרי הליכה על יד ע״ז ,וכמעשה
לקיחת הנאה.
ועי״ל■ דאם נודע שאפשר לילך במקום אחר ,ומ״מ הולך
כאן ,א״כ בזה שמכוין הליכתו במקום שעומד לבא
הנאה ,הוה כמכוין ,משא״כ אם זהו הדרך ,הוה כממילא
ונ״מ בין ב׳ הביאורים ,באופן שאיכא דרכא אחרינא ולא נודע
לו ,דלדרך א׳ תולה אם איכא או ליכא ,ובדרך ב׳ אם נודע.
ובסבאה נראה ,דגם אם נודע לא מקרי עי״ז מתכוין ,דמ״מ
לא מתכוין להנאה ,וכן בגרירה .וצ״ב בכ״ז.
איכא דאמרי וכו׳ כי פליגי דלא אפשר וקא מיכוין ,ואליבא
דר״ש דאזיל בתר כונה כו״ע לא פליגי דאסור ,כי
פליגי אליבא דר״י וכו׳ ,וצ״ע מה ההיתר דאביי ,ומה
איכפ״ל במה דלא אפשר ,כיון דלאו אנוס הוא ,אלא דהך
מטרה שרוצה עבורה להגיע למקום פלוני לא יוכל לבא ע״י
דרך אחרת ,ולתום׳ אם יכול רק ע״י טירחא גדולה ,ומהר״ם
חלאוה כתב דאין בדרך הזו אותה טירחא כדרך הב׳ ,גם אם
ל״ה טורח גדול-,מ״מ מקרי דלא אפשר וצ״ע מה ההיתר בזה.
ובע״כ צ״ל דההיתר מצד דעי״ז שם המעשה הוה הליכה
למקום פלוני על דרך שנתבאר לעיל .וס״ל לר״י דשוב לא
מקרי מעשה עשיית מריץ או חרישה או לקיחת הנאה ,א״כ
מי יימר דר״ש חולק ע״ז ,הא לא מצינו בדברי ר״ש אלא
קולא בדבר שאינו מתכוין ,אבל מהיכי תיתי לאביי לומר דיש
היתר לר״י דאינו היתר לר״ש ,מאחר שאין שום רמז בדברי
י״ש להחמיר ,וצע״ג.

תד״ה לא וכו׳ ומיירי כגון דל״ה פסיק רישא ,ומבואר
ברא״ש דכיון דיכול לסתום נחיריו ל״ה פס״ר ,וכבר
תמה בק״ש ,הא מאחר שלא סתם ,א״כ באופן זה הליכתו
הרי היא בגדר פסיק רישא.
ולכאו׳ צ״ל דכונת הרא״ש דל״ש לומר דהליכה הוה לקיחת
הנאה ,כיון דמצד ההליכה שייך שלא יקח הנאה,
ויסוד פס״ר ,דעי״ז מקרי עשיית חריץ ,וכל כי האי נעשה
בידים מצד עצם המעשה ,אבל בנדו״ד עצם ההליכה היא רק
הליכה ,ומה שלא סתם נחיריו ,בזה הוא דבאה לו הנאה
ממילא ,אבל אין זה עצם מעשה ההליכה ,ובזה שאני
מגרירה ,דאם יגביה ל״ה גרירה ,וכל גרירה בקרקע דהוה
בי׳ פס״ר ,א״כ זה עצמו מעשה עשיית חריצין והוה חרישה
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בידים ,אבל בהנאה שבאה לו בהליכתו ,אין זה מעשה לקימת
הנאה ,דמאיליו באה לו .ואכתי צ״ע בזה.
ובעיקר דברי התום׳ י״ל דכה״ג שפיר הוה פס״ר ,וכונתם
באופן דיתכן שלא יורגש ,ותולה ברוח אם יבא
מצפון או מדרום ,וכיו״ב .ודוק.
וילהס״ת לפי ל״ב ,אם ההיתר דאביי אליבא דר״י הוא גם
בפסיק רישא ,דלכאו׳ י״ל דכל עיקר יסוד פס״ר
אינו אלא דעי״ז הוה בכלל מתכוין עי״ז שמכוין לעצם המעשה,
שבו כלול בע׳׳כ גם המלאכה ,ולפ״ז י״ל דבהיתר דר״י ,דזה

מתמת דלא אפשר ,והא אפי׳ במתכוין מותר ,א״כ גם בכה״ג
דהוה פס״ר ,מ״מ שם המעשה הוא הליכה ,וכשנ״ת ,וא״כ
גם אם בשעה זו ממילא גם יהנה לא איכפ״ל ,או .דנימא דכל
היכא דהוה פס״ר ,ממילא גם שם המעשה מצד עצמו
מלאכה ,כיון דכלול בזה .שו״ר בפנ״י דס״ל כצד א׳.
ונראה דזה תולה במחלוקת הט״ז ורע״א (יו״ד פ״ז ס״ו),
המבואר אצלנו בכתובות (ה׳ ע״ב) בענין מלאכה
שאי״צ לגופה ,דשיטת רע״א דכל דבר שלעושה המלאכה הוה
ספק אם זה פס״ר או לא ,דינו כספק דאורייתא ,דהוה ספק
פס״ר ,ולט״ז ס״ל דכל שנועל דלת באופן שלא נודע לו אם
יש שם בע״ח שנצודו ,הוה דבר שאינו מתכוין ול״ה פס״ר.
ונתבאר דפליגי בזה ,דלט״ז עגין פס״ר דעי״ז שנודע לו
שבכלל מעשה דידיה גם המלאכה ,ממילא הוה כמתכוין ,דזה
כלול בכונת המעשה כנ״ל ,ולרע״א ס״ל דאי״צ כונה כלל,
דבכה״ג דהוה פס״ר מקרי דעביד בידים ,דכן עצם המעשה
שעושה ,וכל ההיתר דאינו מתכוין אינו אלא באופן שמצד
עצם המעשה יתכן שלא יעשה ,א״כ הוה מידי דממילא ,בזה
אם לא מתכוין מותר.
ולפ״ז י״ל דלר״י ג״כ הוה בכלל מלאכה ולא מהני מה דלא
אפשר ואינו מתכוין דכל ההיתר הוא מצד דעביד
מעשה אמר אבל בפס״ר ל״ה מעשה אחר ,לרע״א ,אבל
לט״ז ,דענין פס״ר בא לכלול שכונה וכל שאינו כלול בכונה,
לא איכפ״ל בפס״ר ,א״כ ה״ה י״ל דלר״י דכונה לא מעלה
ולא מוריד ,כיון דבלא״ה מתכוין ,מ״מ אין זה שם המעשה,
דכיון דלא אפשר בלי הך הליכה ,א״כ מקרי ההנאה דבר
הבא מאיליו ,וכן בגרירה .ודוק.
*

בחפץ חיים (הל׳ נה״ר ס״ו באר מים חיים ס״ק י״ד)
הקשה על מה דאיתא בב״ב (נ״ו ע״ב) גבי נשים
העומדות על הכביסה ,אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא,
ופירש רשב״ם אע״פ שעוצם עיניו לא היה לו להתקרב בהאי
דרך דקי״ל הרחק מן הכיעור וכו׳ ,והקשה החפץ חיים הא
קי״ל כל״ב ,דבאפשר ולא מיכוין שרי לר״ש דקי״ל כוותיה,
וא״כ גם אם אפשר לילך בדרך אחר ,כיון שהולך בדרכו
ואינו מכוין ליהנות מע״ז מותר ,וא״כ אפי׳ ברואה מותר,
כ״ש אם עוצם עיניו ,ומ״ט קרינן ליה רשע .וע״ש מה שתירץ
דעריות חמירי טפי כיון דנפשו של אדם מחמדתן.
ונראה דל״ש כלל לעניננו ולק״מ ,דבשלמא באיסוה״ג,
דנתבאר באחרונים דהאיסור הוא לקיחת הנאה,
וכל דאינו מתכוין הוה כבא מאיליו( ,ע׳ ברכ״ש כתובות
סי׳ ז׳ וט׳ ,ושע״י ש״ג פכ״ה ,וק״ש ח״ב סכ״ג) בכה״ג י״ל
דאין זה 'מעשה איסור ,אבל התם הא האיסור הוא הרהור
בעריות ,דההרהור בעצמו האיסור (ע׳ משנ״ת בכתובות
— מ״ו ע״א — בענין הרהור) א״כ ל״ש כלל לומר דהוה
כנעשה מאיליו ואין זה שם המעשה האיסור ,אלא כל שיש

אברהם

עז

לחוש שיסתכל ,הרי עליו לחוש שיבשל בחטא ,שהרי אם יסתכל
לעריות ומהרהר הרי זהו עצם החטא .ודוק היטב.

בפני יהושע תמה ,כיצד י״ל דבלא אפשר ולא מתכוין לכו״ע
שרי ,הא לעיל מסקינן דאסור להתרפאות בעצי אשירה
אפי׳ במקום סכנת נפשות ,והא כה״ג לא אפשר בלא״ה,
ואין כונתו ליהנות מע״ז אלא להתרפאות ,מיהו כתב בעצמו
דלהתרפאות הוה מתכוין ליהנות ,מיהו תמה לל״ב דכל דלא
אפשר מותר לר״י גם במתכוין לאביי ,וחילק בין הנאה הבאה
מאיליה והך דמתרפא בידים ,ולפמשנ״ת לעיל בסמוך ,הא
בע״כ כן הוא דזה כל עיקר יסוד סוגיין דאין זה מעשה של
לקיחת הנאה ,משא״כ בלוקח בידים ,דלבד מה דהוה גם
פסיק רישא הא הוה מעשה בידים.
ומיהו בעובדא דריב״ז שהיה יושב בצלו של היכל ודורש כל
היום ,צ״ב דמבואר בגמ׳ דלא אפשר ומבוין ושרי
לאביי ,והא אין זה הנאה הבאה מאיליו ,כיון דמכוין ליהנות
מצלו של היכל ,הא 3ע״כ שהלך לצל ולכאו׳ דומה ללוקח הנאה
בידים ,ולא עבר שם וממילא נהנה ,מיהו כיון שדרש שם י״ל
דהיה מקום גדול לדרשה ,והוא הלך לדרוש ,וממילא נהנה
מהצל ,וכן הצבור בא לשמוע ,והנאה ממילא איתא ,אבל
ליהנות מצל לא היה צריך לבא לשם ,ואע״פ שבחר במקום
שיש צל ,אבל לא בא ליהנות מצל ,אלא בא לדרוש ,ושפיר י״ל
דלא מקרי מעשה ליהנות.

דף כ״ו ע״א
תד״ה שאני ,מבואר ברש״י ותוס׳ דבמעילה איכא היתר
דשלא כדרך הנאה .וצ״ע מזה על יסוד הגר״ח (הל׳
מעילה) דאיסור מעילה הוא איסור גזילה ,דעיקר דין דשלא
כדרך הנאה אינו אלא בגדרי איסוה״נ ,אבל פשוט דאין לזה
שייכות לגדרי גזילה ,ומשמע דגם איסור מעילה הוא גדר

איסוה״נ כשאר איסוה״נ דנתרבו מאיסורי אכילה ,בלשון
אכילה .וצ״ע.

תד״ה לאותן ,משמע בתום׳ שבאו לפרש כיצד יתכן דאפשר,
והיינו לגבי התוספת ריח שבא ע״י קירוב ,וע״ז

איסורא איכא ,ומשמע דבפנים בכל ענין איכא ריח ואין נ״מ
במתקרב ,ומיהו לר״ש לכאו׳ אסור לכוין להריח ,ולפ״ז צ״ע
מש״כ דלאהיתה כלה צריכה להתבשם בירושלים משום ריח
הקטורת ,והא אסור לכוין להריח ,ואולי אה״נ ,אלא דלא
היה צורך ,כיון דבלא״ה האויר מלאה ריח הקטורת וצ״ע.

דף כ״ו ע״ב
אבידה לא ישטחנה וכו׳ לצורכו אבל שוטחה לצורכה וכו׳
נזדמנו לו אורחין לא ישטחנה בין לצרכו בין לצורכה,
ופרש״י אע״פ שלצורכה הוא ,והיינו לא אפשר ,הואיל ומתכוין
להתכבד בשל חבירו באורחין חשיב ליה גזל ואסור .עכ״ל.
וצ״ע מה שייך בגזלה דינים של דבר שאינו מתכוין ,וע׳ ק״ש
שעמד ע״ז ,וכתב דדוקא בז״נ וזל״ח אמרינן דכה״ג מותר,
אבל פשיטא דבחסר אפי׳ חייב להציל כשחבירו מחסר ,כ״ש
שאין להפסידו.

רסב

ברכת

אברהם

ב״מ נ״ח ע״א

><,*/־<!* /ז/ל/א ר

נתיבות (ש״ג סק״ג) דכזה בכלל דין שבועת נוטלין.
ונראה די״ל דכיון דקיי״ל ישנו לשכירות מתחילה ועד סוף
(אישות פ״ה ה״כ) וסתמא דמילתא ששמר
מעיקרא ואין ע״ז ריעותא ,מה עוד שעשה כן על פיו,

ובודאי אין דורש ע״ז עדים כ״ז שליכא שוס ריעוחא ע״ז
שלא שמר ,א׳׳כ כבר נתחייב לו ממון ,אלא דע״י הפשיעה
מפסיד שכרו כשלא החזיר ,י״ל דזה ל״ה ככל תנאי בעיקר
החיוב .וכתובה שאני דלא ניתנה כתובה לגבות מחייס לכן
הוה כאיני יודע אם נתחייבתי אבל ספק אס הפסיד בפשיעה
דומה לאיני יודע אם פרעחיך ,והוה גדר אין ספק מוציא

ק/7

-ו־/7

-

גם שס נאמר דצריך כפרה אע״ס שלא היתה מעשה עבירה,
וצ״ל דכיון דעשה מעשה על דעת שיהא מעשה עבירה גרע
ממחשבה גרידא .ומ׳׳מ לא נראה דעונשו חמור כל כך
שיורדין לגיהנוס ואין עולין ,דמשמע שם רק דצריך כפרה

על כונתו.
ואולי י״ל דכאן האיסור הוא המידה רעה של לבייש
חבירו ,וסגי בזה ,דבזה עבר בידים .ואכתי צ״ב.

דף נ״ט ע״א

מידי ודאי בברי ושמא וע׳ מ׳׳מ (שאלה פ״ב ה״ח) ,וכ״ש
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני

הכא דאיכא ברי.

תכירו ברבים וכו׳ .ע׳ משנ״ח בפסחים (כ״ה ע״א)
בענין יהרג ואל יעבר אות ד׳.

תד״ה נשבעין וכו׳ שוקל לו את שקלו וכר ,ע׳ משנ״ח
בנדרים (ל״ג ע״א) ד״ה אלמא.

דף

נ״ט

ע״ב

רד "ה נוחנין לו שכר שבת שנבלע בשכר שאר הימים ואינו

תד״ה לא בשמים היא וכו׳ שאני הכא שבא לחלוק על דברי

מפורש לשבת .ע׳ משנ״ת בחדושי כתובות (ס״ד
ע״ב) על תד״ה מחזי ועוד פס ד״ה בשו״ע.

תורה דכתיב אחרי רבים להטות וכו׳ ,לכאו׳ צ״ע
הא מצינו שדנו בגמ׳ (כתובות כ״א ע״א) דס״ד דהלכה
כרבי ואפי׳ מחבריו ,ומצינו באמת מ״ד בעירובין (מ״ו
ע״ב) דהלכה כר׳ יוסי מחבריו ,ומשמע דזה כלל שם,

דף נ״ח ע״ב

והטעם נתבאר אצלנו היטב בברכ״א לכתובות (כ״א ע״א)

רד"ה דדש ביה כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו
מתלבנות ומ״מ זה להכלימו נתכוין .עכ״ל .וצ״ע הא

ד״ה פשיטא ,דשייך גדר כתנאים ואמוראים דאינו בגדר בר
פלוגתא וא״כ יתכן שכן הכריעו בשמים דאינם בר הכי
לחלוק על דברי ר״א .וצ״ל דר״ג ס״ל דל״ש כן בבן דורו,

קי״ל דבישראל אין הקב״ה מצרף מחשבה רעה למעשה
(קידושין ל״ט ע״ב) ,והרי מאחר שלא הוכלס אין זה אלא
כמו כסבור לאכול בשר חזיר ועלתה בידו בשר טלה .ומיהו

פרל,

חמישי

דף ס׳ ע״ב

וע״ז נאמר אחרי רבים להטות ,ול״ש כלל הלכה כמותו בכל
מקום נגד רבים אלא בדבר מסוייס מכת ראיות .ואכתי צ״ע
בזה.

איזהו

נשך

אומר חמש ולוה אומר שלש .למה לא נקט ג׳ או ד׳ ,ופירש

דכיון דד׳ דינרין הס סלע ,א״כ מסייע לי׳ שטרא למי שלא
במתני׳ סלע בה׳ דינרין .הפנ״י ומובא בתורע״א ,פי׳ מה

דלא אמר ב׳ דינרין בג׳ וכיו״ב ,קמ״ל דלא חימא

דמאחר דדינרין הן מטבעות אחרות מסלעים הוה כמקח
וממכר ול״ה רבית דאורייתא ,קמ״ל כיון דשניהם מטבע
הוה הלואה.

ונראה דמזה
לשלם
או סלע ודינר,
דנקט לשיעור

מוכיח דעתם דחוב הכתובה בדינרין חייבין
בדינרין ,וא״כ יש נ״מ מזה אס כ׳ ה׳ דינרין
דאל״כ בלא״ה אין הפירוש שחייב דינרין אלא
החוב ואין קפידא אס כ׳ סלעים או דינרים.

ונראה דמשמע מזה נגד מה שכתבו בשם הגר״ח ז״ל במה
דאיתא נגמ׳ לעיל (7׳ ע״ב) סלעים דינרין מלוה

אמר ד׳ .ע״ש בסוגיא.
וזה לא אתי שפיר אא״כ נימא דגם אם כתב ד׳ דינרין
יכול לשלם סלע ,דאל״כ הא י״ל דכתב דינרין מפני
שרוצה דינרין ולא סלע

וזה דלא המו שהוכחנו מהפנ״י

והגרע״א.

תד״ה איזהו וכו׳ ונראה כפי׳ ריב״ן דפירש ק׳ מעות
בשתות מנה שהוא ד׳ סלעים וד׳ מעות וכו׳ .וצ״ב
מי יימר דאח״כ כשיש ק״כ בדנקא זה נחשב שהחזיר אותו
שויות ותולה בדנקא והיינו בדינרין ,אולי האיסרין הס

:שח

י׳צחה

יתרו

..שם ;.ולא •זו גלכד .אלא שחלק ,ממצוות

והם בועטים בה כמבואר בגמ׳ שם ,וסופם

:החוה״ק הם תענוגי,בשרים.כגון עונג שבת
מום טוב "להתענג בתענוגים ברבורים ושליו

יוכיח על תחילתם שאין הם כלים המוכשרים

.לקבל .חורה וטהרה ,על כן "בתוך

בגי

ודגים ותרנגולים •מפוטמים" ואהרון אחרון

ישראל .לא ינחלו נחלה" לא בעלמא הדין ולא

חביב מה שאהוב להם ביותר "שתות יינות

בעלמא דאתי. .

מבושמים ותפנוקי מעדנים בכל שלש פעמים"
ואחרי בל הדברים הללו עשו את חשבון ^•;-ועיין עוד מעין האמור בעיניו כפיית
•הנפש שלא היחה הצדקה למה שדחו את
ההר באריכות גדול .בספרי זכר יצחק עה״מ
הצעת הקב״ה על אחר ,והרי יש בה דברים
הנמצא עדיין בכתויביים ,וכן הדרוש והאגדה
•,נעימים .ולכך באו עכשיו בתביעה "כלום
על "עשרת הדברות" כי כאן קצרתי רק
 .כפית עלינו את ההר בגיגית".
מפני כבוד הפרשה וכבוד התורה אביא רק

אמנם

במה מאמרים מעט מזעיר ,ויעזור לי הבורא

הקב״ה בוחן כליות ולב יודע
(אה^ח [1234567

,שגם כשבאים בתביעה לקבל את התורה,

אין זאת בתמימות • של כלל ישראל .,ולא

עולם ,כי עמך מקור החיים־ ובאורך נראה

אור.

קרב זה אל זה ,אלא שרוצים .לקבל מה
..שמוצא הן :בעיניהם ולברור מהתוה״ק "חלקים

נח.

נבחרים" ולהשליך ולהניח את־ד,דברים הקשים
ע״י תוכו אכל וקליפתו זרק .זאת איננה

עשר׳ הדיברות

קבלת התורה ,ואיננה קבלת עול מלכות
שמים [ועל דרך שראיתי בפ״י שמפרש את

מקובל הוא שעשרת הדברות נקראים

הנאמר בפסח "כל בן נכר לא יאכל בו"

(שמות י״ב ,מ״ג) אותו שהוא מנוכר לאביו
שבשמים ,ובא לטעום מהבשר הצלוי של
הבהמה ,היו לא תהיה "לא יאכל בו". .אם
יבוא .ביום הכיפורים להתענות עם אתיו,

■אזי הלילה •מלרחק אותו ,אדרבה "אנו מתירים
להתפלל עם העברינים ,יען שישלו רצון

ביחיד בטעם התחתון ,ובציבור בטעם העליון.

ואף בניקוד חלוקים בין יחיד לציבור .שביחיד
נקרא "לא

תרצח"

[הצד״י נקודה פתח]

ואילו בציבור נקרא "לא תרצח"

[הצד״י

נקודה קמץ] .ומפורסם בזה מאמרו הנפלא

של הגר״א זצ״ל בזה.

פנימי להתקרב להקב״ה ,לא כן אותו עבריין

שבא למלאות .כריסו• במעדנים בתואנה שרוצה

להשתתף בחור •ממה ,שם בא הציווי "לא

ולפענ״ד י״ל דהגה יש ענפים לעוון
המר של "רציחה" בפועל ממש והוא ענין

יאכל.בו"] ואעפי״ב נותן להם הקב״ה מצוד,

הלבנת פנים שדימוהו חז״ל לרציחה :יען

-קלה של סוכה וחקב״ה מוציא חמה מנרתיקה

דסליק סומקא ואתי חיוורא .ובשני אופנים

ברכת יצחק  -ב פרקש ,יצחק ( )1עמוד מס
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7
זיז^

־ור׳<?

וי/יר

׳ 3אין

(י>ו״ק^

>£/׳<־/

^0//ו/׳נ/

.ברכת

יצחק

יתרו

שם

נעשה העניו של הלבנת פבי חבירו :א .ע״י

הקומץ פיו ואיננו מספ^על דלותו .והמשכיל

שיפתח פיו וימטיר בלשונו דברים קשים
כגידים על חבירו ,על דרך שנאמר "יש בוטה

להיטיבו ,אשריו.

כמדקירות חרב" .ב .גם כשפיו קמוצה ,אמנם

בסבר פניו הזועפות אשר מקבל הוא בהם את

נה.

פני חברו ,בזה ישגה את זיו פניו של חבירו,
ע״ד אמרם ז "ל עקימת שפתיים הוי מעשה וכן

וידבר אלוקים את בל 'הדברים .האלה
לאמר (פרק כ׳,־א׳))'.

ע״ד דאמרי אינשי "כי באפם הרגו איש"
שברמיזות שבאפם יכולים להרוג .ואל שני

ענפים אלו ירמזו הנקודות בבחינת לא זו אף

מה מלמדת

אותנו י תיבת" .לאפר" ז

זג• והיינו שלא לרצוח בפתיחת הפה ,ברם אף

בספה״ק שפתי כהן פירש ענין נפלא בזה,

^"לא עם קמיצת הפה ,שפעמים אף בקמיצת הסה

דאפשר יעלה על הדעת שמפני אזהרת התורה

יורד הוא לחיי חבירו בסבר פניו הזעומות

"לא תוסיף עליו ולא תגרע" א״כ יקמוץ פין

והזועפות.

ושפתותיו מדיבורי תורה ומלדרוש בת לכי<

מפרשת תוה״ק "לאמר׳.׳ דאדרבה ראוי לומר
•^3--- ,בתוה״ק חידושים וכוונות ־ עמוקות ,ולפענח
<
•
עיין מה שכתבתי בכיון זה על מנהג
גנוזות ,לעשות לה ציצים ופרחים והיא הודה

שלשלת קרעצענוב בס׳ ואתחנן שבשעת קה״ת
חוזרים על מלת "ואתחנן׳,׳ פעמיים בקמץ

תחת הנו״ן ופעם אחד בפתח .שמה הסברתי

כוונתי המנהג עד״ז — והשם יעזור שאזכה
להוציא לאור מה שעדיין בכתובים המה.

והדרה של תורה .ולא נאמר הלאו דלא תוסיף
אלא על המוסיף במ&ות בגון ה׳ פרשיות

בתפילין וכיו״ב .עכד״ק.
או אפשר לומר שבמלת "לאטד" בא
להורות כפי שסי׳ הרמב״ן בפ׳ וארא ,בכל

וי,ש להטעים עסי״ז שביחיד .קוראים
לא תרצח בפתח ,שמזהירים על רציחה

התורה שנאמר .מלת לאטר להורות על בירור

העניו ,ואינו מסופקת ,ואינו ברמז עכ״ל.

ברם עדיין נשאר לנו להבין למה אמר הקב״ה

בפתיחת הסה ■,אמנם כאשר נמצאים בציבור
שם החובה כפולה להיזהר .אפילו מקמיצת

דבריו הק׳ בל׳ וידבר (קשה כידוע) ולא בל׳

הסה בפנים זועפות וכנ״ל.

״ויאמר״ בל׳ רכה' ונעימה -י עיין .להלן
בם׳ תשא עה״ס "ואתה דבר אל בגי ישראל"

•׳ומעניו לענין באותו ענין נציג כאן
מסגי חיבת הקודש מאמר החוזה מלובלין
זיע״א "משכיל אל דלן׳ נקוד דל בקמץ,
רומז להשכלה שצריכים להיטיב עם דל
ברכת יצחק  -ב פרקש ,יצחק ( )1עמוד מס
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שהבאתי מהספר הק׳ "צמח ה׳ .לצבי"• וקחנו

משם — ויתברר להמעיין מה הוא זה ענין
מור — ואך למותר יחשב לחזור על דברים
שכבר אמורים.
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ברכת

ראובן שלמה

שו״ת ח״ט סימן מא

קכט

סימן מא
חיים ברכה ושלו׳ וכל טוב סלה אל מעלת כבוד היקר והחשוב והנכבד מאד

הרב אברהם נחמן ב״ר זאב שליט״א .בענין הא דאיתא בסוטה דף י׳ ב׳ נוח

לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן
מתמר וכת׳ תוס׳ הא דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות דיהרג ואל יעבור משום

דעבירת הלבנת פנים לא מפורש בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות.

ושאל מע״כ אם הלבין חבירו ברבים וחבירו מחל לו האם צריך גם תשובה
דמרש״י יומא פ״ז א׳ משמע דלא צריך ואם צריך האם דינו כעבר על כריתות

ומיתות ב״ד דתשובה ויוה״ב תולין ויסורין ממרקין כיומא פ״ו א׳

ראשית נבאר הא דשאל מע״כ אם לאחר

זה פשוט דגם אחר שמחל לו חבירו

הנה

צריך

שמחל לו חבירו צריך גס חשובה

והוסיף

וכפרה.

א'

פ״ז

מע״כ

משמע

שמחל

דלאחר

לו

חבירו

איסור הלבנת פנים ,או כל איסור של צער

וראיה

לחבירו.

כבר מחול לו גם משמים .דאיחא שס רמי

יוה״כ

ליה רב יוסף בר חבו לר״א עבירות שבין

רע,

חטא

על

וזה

לזה

אומר

מהא

דאומריס

שחטאנו

לאחר

בהונאת

לפניך

שמחל

בוידוי

לו

חבירו,

כתיב

דבלי מחילת חבירו אין יוה״כ מכפר .הרי

ופללו

חזינן דגם לאחר מחילת חבירו צריך תשובה

אי הכי אימא

וכפרה שעבר על איסור .וכן משמע ביומא

סיפא ואם לה׳ יחטא איש מי יתפלל לו,

דף פ״ו ב׳ רב רמי כתיב אשרי נשוי פשע

הכי קאמר אס יחטא איש לאיש ופללו,
אלהים ימחול לו ,ואם לה׳ יחטא איש מי

כסוי חטאה וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח,

לא קשיא הא בחטא מפורסם ,הא בחטא

יתפלל בעדו תשובה ומעשים טובים.

שאינו מפורסם .רזב״ט אר״נ כאן בעבירות

לחבירו אין יוה״כ

אדס

בש״א

ב׳

אס

ופי׳

לו.
אי

יחטא

רש״י קס״ד ופללו לשון תפלה ופיוס
הוא שהקב״ה מפללו ומפייסו ומכפר

למקום .ופירש״י ב״א לחבירו יגלה

ונתן

אלהיס

מאן

דקרא

סיפא

בשביל

המקום

למקום

ליפרע

מי

דיין

לשון

יתפלל

אין

וכי
הימנו.

הכי

ופללו

והאי

ישפוט

הדיין

בפלילים

הכי דפללו

אימא

איש

לאיש

שבין אדם לחבירו ,כאן בעבירות שבין אדם

ומתרץ

לשון

מכפר והא

אלהיס דיינא.

אלהיס ,מאן

~

דמרש״י

יומא

דף

תשובה

וכפרה מה

שעבר

על

ביניהם.

לו

שלוחין
קאמר

כתב פ״ב מתשובה

נינהו

שיתודה

ברבים

ישפטנו

עבירות

שבינו

משפט
מי

שיבקשו

ממנו

הרבה
הכי

נמי

שימחול

להם

אמנם

וכך

והריני

לו.

אבל

לרבים

הרמב״ס

ה״ה ושבח גדול לשב
להם

ומגלה

לבין

חבירו

לאחרים

ואומר

חטאתי

לפלוני

ועשיתי לו

ויודיע

היום שב

פשעיו

ומתנחם

כך

עכ״ל.

דפילול דקרא לשון פיוס הוא והכי קאמר

ומשמע דגם במחל לו חבירו בעי להתודות

אם יחטא איש לאיש ופללו לחבירו וריצהו,

ולומר הריני שב ומתנחם .ואולי גם רש״י

ומשמע מגמרא ורש״י

כוונת

האלהיס ימחול לו.

דלאחר שמחל לו חבירו מחל לו גס ה.,

מיירי

שכבר

מחל

לו

חבירו

אלא

רש״י שיבהשו ממנו שימחול לו בלב שלם.
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קל

ברכת

ראובן שלמה

שו״ת ח״ט סימן מא

במ״ב סימן תר״ז סק״ט ובשעה״צ

כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים

שס סק״ה שמדייק מרמ״א דפסק
כרב דלא4,מחלק בין עון דבין אדם למקום

צריך

אדם

מבירו ברבים בין

קטן

לו

בשם

שהוא

בוש

לפניו

דבר

שהוא

בוש

[ועיין

ובין

עון דאדס

לחבירו

רק

מפורסם

בין

דמוחר לפרט החטא ברבים לאינו מפורסם

ודעת

דאסור

דבין

כר׳׳נ

הרמב״ס

אדם

לחבירו שרי לפרט החטא ברבים].

והא

מיומא

מע״כ

דהביא

איש

אס יחטא

ימחול

לו,

ופללו

לחבירו

ופירש״י

אס

פ״ז

א׳

ופללו ,אלהיס

לאיש

איש

יחטא

ימחול

האלהים

לו

להזהר שלא
בין

לעוה״ב,

לבייש

ולא יקרא

גדול,

יספר

ממנו,

ולא

ממנו

עכ״ל.

הרי

דהלבנת

הרמב״ס

כתב

פנים אין בו מלקות .דאע׳׳פ שיש בו לאו

דף

לאיש

אין

חלק

לפיכך

לא תשא עליו חטא כדכתב הרמב״ס מגמ'

ב'

ט״ז

ערכין

מנין

בחבירו

לרואה

דבר

מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח

לו.

הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת״נ

הכוונה דכיון דחבירו נתרצה לו על הצער

תוכיח מ״מ ,יכול אפילו משתנים פניו ת״ל

שציערו ,ימחול לו גס ה׳ על צער חבירו.

לא תשא עליו חטא .ואפ״ה כתב הרמב״ס

אבל מה שעבר על איסור תורה שלא לצער

דאין בו מלקות על לאו דהלבנת פנים.

וריצהו,

את חבירו צריך לשוב בתשובה ולהתודות.

ועתה

שבהלבנת

וכיון

בעני! שאלת מע׳׳כ כיון דר תוס׳

הלבנת

דעבירת

פנים

הוא

ביהרג

ואל יעבור ,האא עבירה זו הוה דינו כהא

הוא

פנים

מיתת

בו

שאין

דאע״פ

אין

ולכן

פשוט

דהלבנת

פנים

ב״ד,

תוס׳

שכתב

מלקות

כש״כ

ברבים הוי כג׳ עבירות דיהרג ואל יעבור.. ,
אוצר החכמה:

דאיתא ביומא דף פ״ו א׳ עבר על כריתות

מ״מ

אס

ומיתות ב״ד ועשה תשובה ,תשובה ויוה״ב
תולין ויסורין ממרקין .או דילמא כיון דלא

כעבר

על

מפורש על זה בחורה כרת או מיתה הוי
דינו

כעבר

על

לא

תעשה

ועשה

תשובה,

דתשובה תולה ויוה״כ מכפר.

הנה

דעות ה״ח המוכיח את חבירו תחילה לא
ידבר

לו

תשא

עליו

קשות

עד

חטא,

כן

אמרו

מצות ל״ת שאין בה כרת ולא מיפת ב״ד
ועשה תשובה ,תשובה תולה ויוה״כ מכפר
ובאלו

נאמר

כי

ביום

הזה

יכפר

עליכם.

שנאמר

ולא

ובסימן

חכמים

יכול

הרמב״ס דהלבנת פנים ברבים הוא ביהרג

עליו חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים את

ישראל

ומיתות

תעשה ,דתשובה חולה ויוה״כ מכפר .וכדכ׳

והצלחה

וכל

כריתות

ב״ד,

דתשובה

ויוה״כ תולין ויסורין ממרקין כדאי׳
דף פ״ו א׳ ,אלא הוה דינו כעבר על לא

אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא

שכן

תשובה

ביומנו

ואל

ברבים,

והתודה

הרמב״ס פ״א מהל׳ תשובה ה״ד עבר על

על עבירת הלבנת פנים אין אפילו
מלקות ,כדכתב הרמב״ס בפ״ו מהל׳
שיכלימנו

עשה

אין דינו

אע״פ

שהמכלים

את חבירו אינו לוקה עליו עון גדול הוא,

הבא

יעבור.

רבה

יבואר

בכל

בכל

אי״ה

למה

וברכה

הכבוד
העניניס

וטובו כל הימים באהבה

לא

רבה

דורש

ובלב

הזכיר

מרובה

שלומו
ונפש

חפיצה מנאי ש .באאמו״ר ש .ה .שלזינגר
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־

ברכת

הלא

ראובן שלמה

שו״ת ח״ט סימן מב

סימן מב
מע״כ היקר והנכבד בהא דאיתא בסוטה דף י׳ ב׳ נוח לו לאדם שיפיל עצמו

לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכת׳ תוס׳ דלא חשיב ליה בהדי ג׳
עבירות דיהרג ואל יעבור משום דאינו מפורש בתורה .ושאל מע״ב בפני כמה
אנשים נקרא רבים ולמה לא הזכיר הרמב״ם דהלבנת פנים יהרג ואל יעבור
והאם מותר לחלל שבת למנוע הלבנת פנים ברבים

הנה בענין בפני כמה אנשים נקרא מלבין

מה

שכתב נחל אשכול דאין אף אחד מן

ברבים .כ׳ פמ״ג בספר תיבת גומא

הפוסקים שיביאו דין זה להלכה חון

חקירה ה׳ וז״ל ומסתברא דרבים הוי כל

מתוס׳ סוטה .הנה ז״ל רבינו יונה בשערי

שלשה דהיינו הוא ושנים עמו ובייש

תשובה שער ג׳ סימן קל״ט אבק הרציחה

שיש

לאחד משוק הוי רבים כמו בטומאה דר״ה

הלבנת

ספק טהור היינו שלשה .ויש רבים עשרה

האודם ודומה אל הרציחה וכן ארז״ל ב״מ

מ״מ כאן בשלשה נמי כדאמרן עכ״ל.

דף נ״ח ב׳ .והשנית כי צער ההלבנה מר

ולמה לא הזכיר הרמב״ס

פנים,

כי

פניו

ונס

יחורו

מראה

פנים

ממות על כן ארז״ל ב״מ נ״ט א׳ לעולם

ברבים יהרג ואל יעבור .הנה ז״ל

יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

רמב״ס פ״ג מחשובה הי״ד כל אחד ואחד

חבירו ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות

מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו אע״פ

חמורות ,אכן דמו אבק הרציח׳ אל הרציחה

דהלבנת

ולא ירצח

ודומה

שהן מישראל אין להם חלק לעוה״ב ,ויש

וכמו

עבירוח קלוח מאלו ואעפ״כ אמרו חכמים

אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש

שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה״ב וכדאי
הן

להתרחק

מהן

ולהזהר

בהן,

ואלו

הן

שאמרו יהרג

פני חבירו ברבים.

היא

שנאמר

ולמדו זה

מוצאת

וגו׳,

ולא ילבין

מענין

הנה

לזה
תמר

כי אע״פ

המכנה שם לחבירו והקורא לחבירו בכינויו

שהוציאוה לישרף ,לא גילתה כי היתה הרה

והמלבין פני חבירו ברבים והמתכבד בקלון

מיהודה שלא להלבין פניו .ועוד אמרו ב״מ
נ״ח

ב׳

כל

היורדים

לגיהנס

עולים,

חוץ

חבירו והמבזה ת״ח והמבזה רבותיו והמבז׳
את המועדות והמחלל אח הקדשים עכ״ל.

משלשה שיורדים ואינם עולים המלבין פני

ומבואר דרק ברגיל בהן א״ל חלק לעוה״ב.

חבירו ברבים והמכר שם רע לחבירו והבא

ולא כחב שיש בו דין יהרג ואל יעבור.

על א״א .הנה ט דמו המלבין פני חבירו

רכתב נחל אשכול ח״ב עמוד קי״ח דתמר

ברבים והמכנה שם רע לחבירו בשגם הוא

מרוב
השמיט

חסידותה

הרמב״ס

דין

כן,

לפיכך

מהלכה,

וס״ל

עשתה
זה

מלבין

פניו אל הבא

העבירות

שיהרג

על א״א ,שהוא מן

עליהן

ואל

יעבור.

ועוד

דלגבי בן נח רשאי להחמיר בזה דלא כתיב

אמרו שם נ״ט המלבין פני חבירו ברבים

אף

א״ל חלק לעוה״ב .ומה שלא אמרו כן על

אחד מהפוסקים שיביאו דין זה להלכה חוץ

הרוצח שא״ל חלק לעוה״ב ,ט המלבין פני

מחוס׳ סוטה דף י׳ ב׳ עכ״ד נחל אשכול.

חבירו איננו מטר גודל חטאו ,ואין נפשו

ביה

וחי

בהם

משא״כ

בישראל.

ואין
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קלב

ברכת

ראובן שלמה

שר״ת ח"ט סימן מב

מרה לו על עונו כמו הרוצח ,על כן הוא

דמזה אין ראיה דא׳׳כ גס ביזוי המועדות

רחוק מן התשובה .הרי כתב כתוס׳ סוטה.

במכות דף כ״ג א' דהוי כעובד

אמנם

דאמרינן

המאירי בברכות דף מ״ג ב׳ כתב

ע״ז לא יעמוד בפני פ״נ .אלא ודאי דלשון

וז״ל לעולם יזהר אדם שלא ילבין

כאילו שדברו בו רז״ל הרבה פעמים אינו

פני חברו ברבים ,דרך צחות אמרו נוח לו

שוה בכל אלא במקצת ולכן אין ללמוד מזה

שיפיל

לאדם

כבשן

לתוך

עצמו

האש

ואל

ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר עכ״ל.

גס להלבנת פנים במקום פקוח נפש.

ומוסיף

בג׳׳צ

ומשמע שזו דברי אגדה ואין למדין הלכה
יעקב ב״מ נ״ט א׳

וז״ל אע״ג דאשת איש חמיר טפי מהלבנת

בברכות

פנים ,שהרי באשת איש יהרג ואל יעבור,

נוח

משא׳׳כ

במלבין

לו

לאדם

נוח

מחוייב

פני

חבירו,

שיפיל

מ״מ

ומיס

גנובים

חבירו

שאין

ובספר תיבת

ואל

חבירו

עונש

דאשת

מה שפי׳ רש״י בב״מ נ״ט א׳ היא מוצאת

כ״כ,

לסמ״ג

אע״ס

היא

אותה

מוציאין

לשריפה

לא

פני

חמור

הוא מעצמו יודה עכ״ל ,לכאורה אין ראיה

במלבין
לכן

שהיו

מוצת ע״ש

כר .דלפי

אמרה להם ליהודה נבעלתי וכו׳ ואס יודה

הוא וא״ל חלק לעוה״ב עכ״ד עיון יעקב.

גומא

ילבין

ברבים

מג״ל

עצמו

שימסור

פגי

לתוך

כבשן

ולא

משא׳׳כ

יצרו תוקפו

מ״ג ב'

אר״י

משוס

רשב״י

שיהא

איש בעוה״ב אינו חמור כ״כ דיצר אלבשיה
ימתקו,

האש

פקוח

נפש

שהרי

לאדם

לו

חבירו

אמרינן

במקום

דף

ברבים

אינה

מתמר דכתיב

עצמו

עצמו,

להרוג

רק

דאמרינן

פני

דהלבנת
מותרת

מאגדה .וע״ע בעיון

אכן

מטעם

אחר יש

לדון

ה,

חקירה

הקשה על תוס׳ איך שייך למילף
מתמר דעל הלבנת פנים יהרג ואל יעבור,

שנוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ולא

ילבין

חבירו

פני

להורגו

חבירו

שהרי

אמרינן

גס

ברודף

אחר

דף

ע׳׳ד

בסנהדרין

א׳ שאס יכול להצילו באחד מאבריו אסור

וא״כ

להורגו,

ה׳׳נ

ודאי

בתחילה

היתה

הרי ע״פ מה שכתב
ב׳ דאס אומרים לאדם הנח עצמך להשליך

צריכה לרמז לו שמא יודה ,ואולי אס לא

על התנוק ואס לאו תהרג מותר דאדרבא

הי׳ מודה באמת היתה מצלח עצמה ע״י

חוס'

בפסחים

כ״ה

מאי חזית דדמא דחברך סומק טסי דלמא

שפרסמה

שממנו

אכן

הרה.

זה

לא

שייך

עושה

רק לפי׳ רש״י שבעת שהיו מוציאין אומה

מעשה .ובתמר היתה רשאה להציל עצמה,

שלחה שאז עדיין היה פנאי לשלוח אס לא

ולפנים משורת הדין עבדה והגיח בצ״ע.

היה מודה .ולכן גריס ר״ח בכתובות ס״ז

דידך

דמא

אולם

סומק

טפי

בשו״ת בגין ציון סימן קע״ב כתב
וז״ל אס מותר להציל עצמו ממיתה

היה

ע׳׳י

שמבייש

כבר

הערתי

לפי

3׳

המלבין

ה״ה

וכמו
בהלבנת

הנה
חבירו

שוה

שברציחה

פנים.

מודה

מיד

היתה

נשרפת

ולא

היה

הקודם

ב״מ נ״ח

תרצה לפרסם אס לא יודה ,ועכ״ס מוכח

ברבים

כאילו

הלבנת

פני חבירו

יהרג

ואל

אלא

שהיתה

קרובה

לאש

כבר

שאס

לא

סנאי עוד לפרסם ,והצדקת רמזה זה שלא

בסימן

דאמרינן

מה

פני

שופך דמים א״כ

לרציחה

כל

מוצת

לחבירו.

כל

שאינו

דשם

יעבור

כתבתי

מזה שהלבגת פנים חמיר מפקוח נפש.

ומוסיף

שוב ראיתי שהדבר מפורש במוס׳
סוטה דף י׳ ב׳ שכתבו האי דלא

חשיב ליה בהדי ג' עבירות

שאין עומדים
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ברכת

פנים

הלבנת

במורה

מפורשת

אינה

ולא

נקט אלא עבירות המפורשות עכ״ל .והנה
מה

שכתבו .במוס׳

מפורשת

בתורה

דהלבנת
קשה

קצת

דאס

הנח

ואס לאו תהרג מותר

להשליך על התנוק

כו׳ כל שאינו עושה מעשה .ובתמר היתה

פנים

אינה

רשאה

להציל

עצמה

ולפנים

שהרי

הוא

עבדה

והניח

בצ״ע.

ותמהתי

משורת

הדין

היאך

שייך

עליו חטא כמש״כ

הרמב״ס ה ,דעות פ״ו ה״ח וכ׳׳כ הסמ״ג
והחינוך .וצ״ל דכוונתם דהלשון דלא תשא

הפוסקים הובאו סי׳ קנ״ז אס לא במתכוין

~-אינו מורה כ״כ מפורש אהלבנת פנים כמו

לעבור על דת אסור למסור עצמו בעבירות
שדינם

יהרג

ואל

דיעבור

מתחייב

ונקרא

תמר אס

לא היתה

ג׳ עבירות .אכן מדברי רבינו יונה למדנו

בנפשו ,והיאך מסרה

תירוץ אחר שכ׳ בשערי תשובה שער שלישי

מתחייבת מן הדין .גם מה שהקשה מדברי

דעל הלבנת

התוס׳ לענ״ד ל״ק שהרי שם הטעם מפני

פני חבירו יהרג ואל יעבור ,רק

שהוסיף

שהוא אינו עושה מעשה ,אבל בהך דתמר

אבק

רציחה.

הרי אס היתה בשב וא״ת לא היתה יכולה

ולכן אין קושיא למה לא קחשיב בכלל ג׳

להציל עצמה אלא רק במעשה של הלבנת

דברים שהרי גס אבק ע״ז כגון להתרפאות

פנים ,ואיך מדמהו למניח עצמו להפיל על

בעצי אשר׳ ואבק ג״ע לעמוד לפניו ערומ׳

התינוק .והיה יכול להקשות יותר איך יליף

ולדבר עמה ג״כ לא קחשיב באפי נפשייהו.

מיהודה הלא הוא רצה לשורפה שלא כדין

סימן

שהוא

_

בפסחים

אומרים

לאז$

עצמך

בזה דלפניס משורת הדין עבדה ,שהרי לכל

בכלל הלאו דלא תשא

-
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בפני פ״נ ע״א וג״ע וש״ד משום דעבירת

קלג

כמו

כר

קל״ט

רציחה

בכלל

התוכן׳
דמקרי

השכם

ולכן ק״ל על הפוסקים ביו״ד סימן קנ״ז

ונחשב

שלא הזכירו רק אבק ע״ז להתרפאות בעצי

אבל גס זה לא קשה שהרי יהודה בעצמו

אשרה וכן אבק ג״ע לספר עמה ולא ג״כ

לא הי' הורג אותה רק ע״פ ציוויו היתה

אבק דשפיכות דמים .ואולי נרמז זה במה

נהרגת

שכתב הרמ״א
וש״ד

אע״ס

שם

וכל איסור ע״ז

שאין

מיתה

בו

וג״ע

רק

לאו

בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור .ולא נתבאר
היאך

משכחת

דמים,

אבל

לאו

לפי

אצל

בעלמא

הנ״ל

א״ש

שפיכות

דמלבין

פני

רודף

ולענין

דברי התוס׳

ופרשת

דרכים]

שע״ס

הדין

התוס׳

יעבור,

מוסרת

עצמה

למיתה

ולכן

היתה

דהלבנת פני חבירו ברבים יהרג ואל יעבור.

ומוסיף

דתיבת גומא הביא דברי רמב״ס

דעות

שכתב

שלא

לבייש

חבירו ברבים בין גדול בין קטן ,וכתב מה
שכתב

הרמב״ם

קטן

מסברא

הוא דהורג

שהוא בכלל

עכ״ד .ולענ״ד קש׳ הרי מה שנחשב כרוצח

על

הוא משוס דאזיל סומקא ואתי חוורא וזה

שיהודה

שמה

שייך

אלא

שהקשה

למילף

מתמר

שם

רצה לשורפה דעל הלבנת פנים יהרג ואל

הרי

שפיר

ילפינן

מתמר

ורבינו יונה וכתב ג״כ שי״ל

דרציחה.

היאך

זה

נקרא

קטן בן יומו חייב ה״ה לבייש דכרוצח הוא

דלא חשיב הך דהלבנת פנים

אבזרייהו

לא

רודף

להציל

עצמה בדמו[ .לקמן יובא בזה דברי מנ״ש

חבירו הוא לאו דלא תשא עליו חטא.
ואח "כ כותב בנ״צ ומצאתי
לפמ״ג חקירה ה׳

והבא

הלכות

בחיבת גומא
שהביא ג״כ

להרגך

להורגו.

על

פי

מה

שכתבו

התוס׳

לא

שייך

שכתב

בקטן

הרמב״ס

בן

יומו.

ולכן

נ״ל

קטן לא מסברא כתב כן

אלא ע״פ הגמרא דב״ק דף פ״ו דאמרינן
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קלד

שם

ברכת

לקטן

יש

בו

דעת

לו
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ומסקינן

בושת

דהיינו

לו

דגוח

שהוא דרך צחות .וכנראה

לאדם

וכן

שסובר שהן דברי אגדה ואין למדין הלכה

נפסק ברמב״ם הלכות חובל פ״ג ובטוש״ע

מאגדה .ומציגו כעין זה בשלהי מס׳ ב״ק

בשיש

ליה

דמכלמי

ומיכלס

ח״מ סי׳ ת״ך ,ולקטן כזה נתכוון הרמב״ם

דא״ר

3מש״כ בה׳ דעות שלא לביישו ברבים .ויצא

פרוטה

לנו

לפ״ז

דאס

להציל עצמו

יכול

ממיתה

ע״י שיבייש גדול או קטן דמרגיש בבושה

יוחנן

הגוזל

כל

נוטל

כאילו

חבירו

את

ממנו,

נשמתו

שוה

ואפ״ה

מותר להציל עצמו בממונם של אחרים ואין

רואין

אותו

כהורג

אחרים

עצמו.

להצלת

עצמו

אולם דברי המאירי הס לא כהתוס׳ הנ״ל.

למיתה ולא יביישו ,אבל מפני קטן שאינו

וגס שע״ח לרבנו יונה כתב בשער ג׳ אות

יהרג.

וכמו

שני

בפני

מרגיש

אמרינן

ואל

יעבור

לו דין גדול דהמבייש

וישן יש

חייב

חייב

ישראלים

בבושה

למסור

כמבואר

ובפוסקים

בב״ק

את הישן
שם

וא״כ

קל״ט

דאבק

הרציחה

פנים,

הלבנת

שאמרו כי יהרג ולא ירצח דומה לזה אמרו

שיפיל

עצמו

האש

לכבשן

ולא

ילבין

פני

ה״ה־־״־לענין שיהרג ואל יעבור לביישו כיון

חבירו ברבים .ופנ״י ב״מ מסתפק אס הוא

שמכיר בבשתו לכשיקץ ואזיל סומקא ,ומכל

רק היתר או חיוב למסור נפשו להריגה.

זה לא ראיתי מבואר בפוסקים עכ״ל בנ״צ.

ומוסיף

מג״ש אף שאין להעלות כלל על

ולפי בנין ציון מודה גס רמב״ס דהלבנח

הדעת שיהא מותר להרוג הרודף

ברבים הוא ביהרג ואל יעבור .וא״כ

להלבין פני חבירו כמו שמותר להרוג רודף

צ׳׳ע

למה

לא

הזכיר

התורה

ה״ב

זה

הרמב״ס

בפ״ה

אחר

חבירו להרגו .אבל יהא

מותר

לחלל

עבירות

שבת כדי למנוע הלבנת פנים ,והוא ק״ו

שיהרג ואל יעבור .ומציגו שהפר״ח בהגהות

אס מותר לחלל שבת להציל אדם ממיתה,

מיס_חייס על הרמב״ס אהא דכ׳ הרמב״ס

דחמור

מיסודי

פ״ה מיסודי התורה

יהרג

הלבנת

ואל

יעבור,

פנים

בהדי

כש׳׳כ

דשרי

להציל

מהלבנת

פנים

ה״ב דבשלש עבירות

יותר משריפת ג׳ נפשות בכבשן האש .וגם

גס

ק״ו הוא מתמר שההלבנת פנים היה רק
לומר על יהודה שנתכוין לבוא על גויה

כתב

ומביא

שלש

פר״ח

דברי

דה״ה

הסוס׳

בסוטה.

ולא ביאר למה לא הזכירו הרמב״ס.

פנויה אשר רק ב״ד חשמונאי גזרו איסור,

ובשו״ת מנחת שלמה ח״א סי׳ ז׳ לאחר

[עי׳ חידושי הר״ן סנהדרין פ״ב דיש כרת
גס בצנעה] ,כש׳׳כ הרודף להלבין חבירו

י׳ ב׳ דהא דלא חשיב הלבנת פגים ברבים

ברבים בעלילות שקר וכזב .וכיון דכולן לבד

בהדי ג׳ עבירות שאין עומדים בפני פקו״ג

ממאירי פירשו הגמרא כפשוטה א״כ יהא

שמביא דברי התוס׳ בסוטה דף

ע״ז
פנים

וג״ע
אינה

ושפ״ד

מפורשת

משוס

דעבירת

בתורה.

מביא

הלבנת
דברי
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מותר לחלל שבת להציל מהלבגח פנים.

ומוסיף

ברם צ״ע הלא ודאי שרי לחבוע
גדול

וחשוב

גניבת

ממון

העדים

חייבים

להעיד,

ואס

מאדם

פר״ח בהגהות מיס חיים אהא דכ׳ רמב״ס
ובדומה,

וגס

בה׳ יסודי התורה פ״ה ה״ב דבג׳ עבירות
יהרג ואל יעבור ,דה״ה נמי הלבנת פנים

ימנעו מלהעיד משוס חששא דהלבנת פגים

כדכתב התוס׳ בסוטה .ומוסיף מנ״ש דאף

עוברים בלאו אס לא יגיד אע״ג דאין לך

שהמאירי כ׳ בברכות מ״ג ב׳ אהך מימרא

הלבנח פגים גדולה מזו ,וגס גומרין דינו
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ברכת

קלה

!ייכז׳גע“!

של בן טובים

המשפחה,

ואין

וגס

בממון

רק

דיין

חבירו ,ה״ה אסור להציל עצמו ע״י הלבנת

תובע

את

פנים דאחריס שלא כדין .אבל כמו ברודף

חבירו שגנב ממנו חפץ והנתבע יודע
שהחפץ נמצא בביתו של זה שהוא דן אותו

להפסיד ממון חבירו או אפילו לקטוע אבר

אסור

מותר להצטדק ולהראות להס שהחפץ הוא

פנים ,ומשוס דאף אס אסור להציל עצמו

טובא

למיתה

והלבנת

פנים

לומר דשאני

בעל

ולא

-

אס

זילותא

ע״י קטיעת אבר של חבירו שלא ברשות,

התס

דין,

אף

לכל
שיהודה

הלא

יש

היה

אחד

אס

יש

ס״ד

לחלל

דאסור

להציל

להצילו,

שבת

עצמו

גס בהלבנת

כך

אצל הדיין אע״ג שעי״ז ילבין פניו ברבים.

באיסור

אלא די״ל דעובדא דתמר שאני מפני שהיא

למנוע אחרים מזה אין הית׳ לעבור עביר׳,

עצמה גרמה לכך שעשתה מעשה להכשילו

ורק משו' פקו״נ ממש אמרה תורה שמות

ולכן גרע~טפי ,אבל מפשטות דברי הגמ׳

לחלל שבת ולהרוג את הרודף אפי׳ בשבת.

והראשונים לא משמע הכי .וכיון שכן צ״ע

ולדעת הכפות תמרים ביומא פ״ב שסובר

תמר להציל

לקלקל אבר של חבירו להציל עצמו

הלא ברור

שאם היתה יכולה

דשרי

גזל

או

פנים

בהלבנת

מ״מ

כדי

עצמה ע׳׳י חילול שבת היתה חייבת לעשות

ממית׳ ,נרא׳ דה״ה דשרי להלבין פנים כדי

כן ,וע״י הלבנת פנים אמרינן מוטב להפיל

שלא יהרג ,אבל כל זה דוקא כשהגוי אונס

עצמה לכבשן האש ,ולא שמענו שיהא מות׳

אותו

לאו יהרגוהו,

לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים.

אבל אס הגוי רוצה להרגו אלא שמצא דרך

לכן

כתב

דכיון

דחז״ל

קורין

להלבין

ואומרים

שאם

את

הצלה ע״י הלבנת פנים שלא כדין ,אפשר

טענתה של תמר בשם הלבנת פנים,

דיהרג ואל ילבין וכמ״ש מוטב שיפיל עצמו

מנ״ש

צריכים לומר שמצד הדין היה אסור לתמר

לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.

לגלות הדבר ולהלבין פניו ,ולכן אף שהיתה

ואח׳׳כ

כתב מנ״ש אולם נרא׳ דיש מקום
לדון

יכולה להציל אח עצמה בכך אפ״ה מוטב

מותר

שיהא

לעבור אדרבנן

להלבין פנים שלא כדין.

אבל

אפילו בקוס ועשה להנצל או להציל אחרים

בדבר אמרינן יקוב הדין

את

מהלבנת פנים ,וכמ״ש בברכות דף י״ט ב'

ההר ואין לחוש להלבנת פנים דידיה ושל

גדול כבוד הבריות שדוחה לאו דלא תסור.

שתמות ולא

מי

שמחויב

משפחתו כיון דדינא הכי .רק צריכין למצוא

ובשבועות

טעם למה היה אסור לתמר לגלות האמת

בסהדותא וזילא ביה מילתא כתב שם הוס׳

ולהציל עצמה ,וגס צ״ע דיהא מותר לחלל

אהא דאמרו שם דלעכין איסורא אין חכמה

שבת להציל אדם מהלבנת פנים שלא כדין.
וכת׳

מנ״ש נראה דאסור לעבור אפי׳ על

שבות

דרבנן

מעצמו או מאחרים,

למנוע

הלבנת

אע״ג שהוא

גס

ל׳

ב׳

הבריות

צורבא

ואין חוששין לגדול כבוד

ואין תבונה וגו'
לדחות

גבי

מרבנן דידע

ל״ת

בשוא״ת,

משוס

דאין

פנים

בזה גנאי כ״כ .אבל בהלבנת פנים ברבים

מציל

גס לענין

דאיכא

צער ובזיון טובא יש

לדון

בכך את המלבין מעוון חמור שאין לו חלק

דאורייתא

לעוה״ב ,והא דשרי שריפת ג׳ נפשות כדי

אפי׳ בקוס ועשה ,ועיין גס בשו״ע או״ח

שמבואר

סי׳ י״ג ס״ג דאס נודע לו בשבת כשהוא

באחרונים שאסו׳ לאדם להציל עצמו ממיתה

פסול לא יסירנו

למנוע

הלבנת

פנים,

היינו

דכמו

בכרמליח

בשב

ואל

שהטלית

תעשה וכש״כ בדרבנן

שעליו

ברכת ראובן שלמה <שו״ת> ־ ט :שלזינגר ,ראובן שלמה בן שמעון הלל ( }94{)80עמוד מס 153הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קלו

ברכת

ראובן שלמה

שו״ת ח״ט סימן מב

1
כבוד

אלעזר אר״ח בן נח שבא על אשתו שלא

הבריות אע״ג דעובר על תרי דרבנן חדא

כדרכה חייב שנאמ׳ ודבק ולא שלא כדרכה,

שנושא משא בכרמלית וגס לבוש בבגד ד

וביבמות

כנסות בלא ציצית ,וע״ע באו״ח סי' של״ט

שלא כדרכה שמשו ,וא״כ לא קנו את תמר

ס״ד לענין חוסה בשבת דשרי משוס ביוש

לאשה מאחר שבאותה ביאה נתחייבו מיתה,

עד

מעליו

חתן

לביתו

שיגיע

סברא הוא דכמו שמותר

וגס

וכלה.

דגדול

לטלטל בשבח קיסס מוקצה לחצוץ בו שיניו
לא

אס

להסן

יכול

היה

קיסס

מאתמול

דומיא

ל״ד

דף

ב׳

קדושין

אין

דלדידן

אמרינן

דער

ואונן

בחייבי

תוססין

מיתה ,וא״כ לא חשיבא כלתו דיהודה.
וכל

זה בבן נח ,אבל ישראל קונה בביאה

כמבו׳ סי׳ שכ״ב במ״כ סקי״ד משו׳ גדול

^^3גס שלא כדרכה .ותמר היתה סבורה

אדרבנן

שדין בן נח יש להס לסני מתן תורה ולא

אסילו בקוס ועשה כדי למנוע הלבנת סניס

קנו אותה לאשה .וזה כוונת המאמר בהכר

הבריות,

כבוד

מעצמו

או

שרוצה

לבזות

לעבור

דשרי

ה״ה

דדומה

דאסשר

מאחרים,

בגדיו

לסשוט

למי

בישר

בשרוהו,

בהכר

לאביו

המאמר

דזה

בשוק

סובר דלא יצאו מכלל בגי נח ,וא״כ בדין

שהוא גנאי גדול דלכאור׳ נראה דהוי בכלל

היה אומר יוסף שהיו אוכלים אבר מן החי

בשב

מסרכסח ,דאף שמותר

אדס

(אוצר החכמה!

כבוד

הבריות

לאו

שדוחה

דאורייתא

במה

שהיו אוכלים

ואל תעשה ודרבנן אסילו בקוס ועשה וה״נ

לישראל מ״מ לבני נח אסור משוס דלדידהו

בהלבנת סניס ,והדבר צריך הכרע עכ״ד.

במיתה

תליא

וזהו

מילתא.

בהכר

שאמרו

הא דכ ,מנ״ש דצריכין למצוא טעס

בישר דכל טעמו של יהודה במכירת יוסף

למה היה אסור לתמר לגלות האמת

לסי שיהודה הי׳ מחזיק עצמו שיצא מכלל

ולהציל עצמה ,הלא שרי לתבוע מאדס גדול

בן נח לגמרי ומותר מסרכסת ,ויוסף שהיה

גניבת ממון וכדומה .אלא די״ל דתמר כיון

אומר שלא יצאו מכלל בני נח היה סוגם

שהיא עצמה גרמה שעשתה מעשה להכשילו

בכבודם

דן

גרע טסי ,ומוסיף דסשטות הגמ׳ וראשונים

גמור.

לא משמע הכי .הנה אדרבה כעין זה כתב

בדין ולא יצאו מכלל בגי נח ,בהכר בשרוהו

א׳ דהקשו המסרשיס

החותמת

והנה

סרשת דרכים דרוש
בענין
ידע

חמר

עס

שהיתה

יהודה,

דיהודה

נהי

כלתו ומשו״ה בא

לא

עליה ,אך

תמר הצדקת מי התיר לה להכשיל לאותו

שלא

וכדי

שאמרה

לו

אותו

להורות

תמר

ומה

והסתיליס,

אדרבה

היה

אותם

ליהודה
נא

הכר

טענה

היא

תגדל חמת יהודה
לבא

על

כלתו.

בדין ישראל

טועה

שהיה

למי

להציל

נסשה,

במה שהכשילה

אלא

דטענת

תמר

מאיר

היתה דלסני מתן תורה לא יצאו מכלל בני

דאמר כל העריות שישראל מוזהרין בני נח

נח ,ולא חשיבא כלתו דשמשו שלא כדרכה,

צדיק

שיבא

על כלתו.

ובסרט

לרבי

נמי מוזהרין ,ויליף לה מרבוייא דאיש איש,

יהודה

חרה

אסו

ומשמיא

הסכימו

לדעתה

דיצחה

בת

קול

לשורסה

ואמרה ממני יצאו הדברים כבושים ,משמיא

דהא

איכא

תרתי

שזנתה

לא היו מחטיאין את יהודה לבא על כלתו.

ועוד שהיה

הזנוח

עס חמיה כר .וראיתי

והא דשאל מנ״ש הרי כולם לבד ממאירי

לאחד מחכמי אשכנז שכתב דטעמא דתמר

סירשו הגמ׳ בסוטה י׳ ב׳ כסשוטה,
וכדכ׳ תוס׳ ושע״ת ש״ג וסר״ח ,א׳׳כ למה

א׳׳כ
באש,

איך

לא

לריעותא,

הוא דאמרינן בסנהדרין דף ג״ח ב׳

א״ר

#
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ברכת

לא

מותר

יהא

שו״ת ח״ט סימן מב

שבת

לחלל

אדם

להציל

דבנודע

של שקר.

פסול

נראה לומר דדין יהרג ואל יעבור בהלבנת

כבוד

הבריות

של אמת

פנים ברבים ,הוא רק

וכש״כ

שרוצה

על המלבין

לגרום לחבירו אבק רציחה של אזיל סומקא

ואתי

חוורא

ע״י

ליהרג

ולא

לעשות

שפתיו,

עקימת

דמוטב

יסירנו

משא

שנושא

אף

בכרמליח

תרי דרבנן

על

לבוש

וגם

דגדול

לביתו

שיגיע

שעובר

כנפות בלא ציצית,
שרי חוסה

בכרמלית

בשבת

עד

דטליתו

בגד

ד׳

וכן בסימן של״ט ס״ד

משוס ביוש

בשבת

חתן

וכלה.

באבק

וגס סברא הוא דכמו דמותר לטלטל בשבת

רציחה ,דלגבי העושה בשפתיו אבק רציחה

קיסם מוקצה לחצוץ בו שיניו אס לא היה

שלא

יכול להכין מע״ש משו׳ גדול כבוד הבריות

אמרינן

לחבירו

שפתיו

עקימת

למסור

דצריך

נפשו

לעשות בשפתיו אבק רציחה לחבירו.
לגבי הנפגע משפתיו של חבירו ,לא

כמבו׳ במ״ב סי׳ שכ״ב סקי״ד ,ה״ה דשרי
לעבור אדרבגן גס בקום ועשה כדי למנוע

התירה תור' לחלל שבת ,דאי' ביומא

הלבנת פנים ,דאפשר דדומה להרוצה לבזות

השבת

אדם לפשוט בגדיו בשוק שהוא גנאי גדול

תורה חלל שבת אחת כדי שישמור

דהוי בכלל כבוד הבריות דדחי איסור תורה

שבתות הרבה ע' מה שביארנו בשו״ת ח״ד

בשב וא״ת ודרבנן אפילו בקוס ועשה וה״נ

אבל

ב׳

פ״ה

אמרה

סימן

בני

ושמרו

ל״ב.

וזה

לא

את

ישראל

שיין

בהלבנת

פנים.

ואפי' לפי מה שה' שו״ת חת״ס או״ח סי׳
אין עיקר הטעם

ס״ג דבפיקוח נפש
שישמור שבתות

הרבה,

וכיון

דמנ״ש עצמו מסיים שהדבר צריך
הכרע .נראה לומר דשאני כל אלו

כדי

עיקר הטעם

אלא

בהלבנת פנים ,והדבר צריך הכרע עכ״ד.

הדברים

שהזכיר מנ״ש

דהותר מסגי כבוד

כדי לקיים נפש אחת מישראל ,וכ״ה מנ״ח

הבריות איסור תורה בשוא״ת ואיסור דרבנן

וכ״כ

נקום ועשה ,משוס דבשעה שעובר האיסור

ביה״ל סי׳ שכ״ט ס״ד ד״ה אלא דמחללין

ידוע בודאות שיש צער ובזיון וע״י האיסור

מצוה

ל״ב

מוסך

אוח

השבת

שבח על הצלת חרש

ל״ט,

ושוטה ,דלא כהלכות

קטנות ח״ב סי' ל״ח שמסתפק בזה .מ״מ

שייך

כל זה

בהצלת

הגוף

מאיבוד לגמרי,

ולא מהצלה של אזיל סומקא ואתי חוורא.

ומה

שכתב מנ״ש לבסוף דיש לדון שיהא

מות׳ לעבור אדרבנן גס בקוס ועשה

מסלק

בודאות

הצער

והבזיון.

אבל

למנוע

הלבנת פנים ע״י איסור תורה בשוא״ת או

ע״י איסור דרבנן

בקו״ע ,דבשעה

שעובר

האיסור לא ידוע בודאות מה יגיד המלבין

ואיך יבוייש האיש .וכן הא דכתב מנ״ש מי
שרוצה

לבזות

אדם

לפשוט

בגדיו

בשוק

להציל מהלבנת פנים ,כדאיתא בברכות י״ט

דהוי גנאי גדול וכבוד הבריות ודוחה איסו׳

דלא

תורה בשוא״ת ודרבנן גס בקוס ועשה .זהו

ב׳

גדול

כבוד

הבריות

שדוחה

לאו

תסור .וכיון דהלבנת פנים ברבים הוא צער

רק

ובזיון טובא יש לדון גס באיסור דאורייתא

אבל באינו ידוע שיכול לבצע זממו ,אין זה

י״ג דבגנאי

דומה להא דהותר מפגי כבוד הבריות .בכל

בשוא״ת כמבואר

.

י״ג

לו

לא

מהלבנת פלס

.

ראובן שלמה

קלז

במ״ב

ס״ס

בידוע

גדול הותר איסור תורה בשב וא״ח .וכש״כ

הכבוד

איסור דרבנן גס בקוס ועשה כבשו״ע סי׳

כה״י

שהוא

וברכה
מנאי

ש.

אלים

מרובה

ויכול

דורש

באאמו״ר

ש.

לבצע

שלומו
ה.

זממו,

וטובו

שלזינגר

ברכת ראובן שלמה <שו״ת>  -ט :שלזינגר ,ראובן שלמה בן שמעון הלל ( }94{ )80עמוד מס 155הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ברכת

קלח

ראובן שלמה

שו״ת ח״ט סימן מג

1

סימן מג
חיים ברכה ושלו׳ וכל טוב סלה אל מעלת כבוד בני היקר והחשוב והחביב

הרב יעקב שליט״א .בהא דאיתא בשו״ע סימן רצ״ט ס״י אסור לעשות שום

מלאכה קודם שיבדיל ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר

המבדיל בין הקודש ובין החול בלא ברכה וכתב מ״ב סקל״ב שום מלאכה

אפילו משתחשך כיון שלא הבדיל עדיין חל במקצת קדושת שבת עליו ואסרו
חז״ל במלאכה ודי בלשון זה לענין עשיית מלאכה שהוא להכירא בעלמא

ללוות את המלך .ושאלת א״כ איך מותר לנסוע במוצאי שבת עם נהג חילוני

שלא אמר המבדיל בין קודש לחול
הנה

שאלה

על

זו

שמעתי

מאדם

אחד

אולם

שרצה לומר דמי שמחלל שנת ועדיין

כמריו כמוצאי

עומד

שייך

לא

שכת

אצלו

נראה דאמירת שכוע טוב לא הוה

כלל כאומ׳ המכדיל כין קודש לחול.

ראשית דגס

כתכ כיה״ל סימן

גכי קידוש

ענין הכדלה כין שכת לחול .אולם אין זה

רע״א ס׳׳כ סוף ד״ה דאיתקש וז״ל והנה

זכר

ראיתי כחידושי רע״א שמסתפק דאולי יוצא

משוס

נכון

שהכדיל

על

המכדיל
חוכה

כל

כין

כין

קודש

לחול,

ואיכא

יהודי

לומר

ככל

מוצ״ש

דהרי

הרמכ״ס

כתכ

מי

שמחלל

וקידוש

עכ״ל

כיה״ל.

קודש

לחול.

כמריו

ועומד

לעשות

הכדלה

המ״ע כאמירת

הקכ״ה

חוכה

שכת

שחוכח

הוא

וגם

כמוצ״ש

תשוכה

איכא

עליו

כמוצ״ש

ולומר

המכדיל כין קודש לחול.

ומה

שאמרת

כשם

חכס

אחד דאס אומרים לנהג שכוע טוכ

והוא

עונה

שכוע

כעינן

טוכ

הרי

זה

כאומר

כשו״ע סימן רע״א אהא דכתכ שס מג״א
סק״א

גכי

כקידוש

שאמר

כתפלה

הכדלה

דנעינן

זכירת

כיציאתו

וא״כ ־צם

ממש

שכת

ולא שכוע טוכ.

ותו דשאני אמירת שכתא טכא דמזכיר יום
ענין שכת וחול .ונהי דיש כזה כרכה לימי

היוס
סגי

דמדאורייתא
דקרא

כתיכ

וכדי

להשיכ על שאלתך נראה לומר לסי
מה שכתכ מ״כ כסקל״ד דדי כלשון

המנדיל

כין

קודש

לחול

כלי

שם

ומלכות

לענין עשיית מלאכה שהוא להכירא כעלמא
ללוות

את

המלך.

ויסוד

זה

כתכ

רש״י

זכור את יוס השכת והרי זכר אותו וקידוש

כשכת דף ק״נ נ׳ .לפי זה יש ליישכ היטכ

כמקום סעודה רכנן תקנוהו כמ״ש סי׳
רס״ט .וכתכ על זה רע״א דלכאורה לאו

שאלתך דהאיסור מלאכה קודס שיכדיל אינו
מחמת

דוקא תפלה אלא כל שמזכיר שכת ואומר

מוכה על הגכרא לעשות היכרא ללוות שכת

שכתא טכא ג״כ יוצא דמ׳׳מ הזכיר
ע״ש .ולכן גס כהכדלה כאומר הנהג שכוע
שכת

טוכ הוי כאומר המכדיל כין קודש לחול.

•;

השכוע אכל אין כזה ענין שכח וחול.

המכדיל כין קודש לחול .וכהא דכתכ רע״א

קידוש

לשון

שכתא

טכא

כלכד.

ולפלא

השכת .אכל כאמירת שכוע טוכ לא מזכיר

שאלתך

ליישכ

*י

איסור

שכ

ואל תעשה .אלא איכא

מלכתא וחוכה זו מעככו מלעשות מלאכה.
ולכן

אדם

חילוני

שחילל

שכח

ולא

עשה

היכרא כמוצ״ש ללוות שנת מלכתא,
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ג

^,2

ספריית
יד הרב הרצוג ירושלים

ספר

גדרי המצוות לפי
טעמיהם
ח'א

בו מבוארים
גדרי המצוות לפי מה שיוצא
בו מהטעמים
הן המפורשים'בתורה והן הטעמים שאמרו בגמרא
והן טעמים שאמרו ראשונים

חובר ברצון אבינו שבשמים ברוך הוא וברוך שמו
על ידי

זלמן נחמיה גולדברג

משוגג והנה זה ודאי שהמצוה להפריש מאיסור מדובר גם בעובר במזיד ,וכמו שהוכחנו מגמ׳ ב״ק גבי עכד

שחוזר לשפחתו ומסתמא מדובר שהוא מזיד וכן הדין בשו״ע חו״מ סימן תכ״א סי״ג "וכן הדין ברואה אחד
מישראל מכה חבירו ואינו יכול להצילו אם לא שיכה המכה יכול להכותו כדי לאפרושי מאיסורא והרי בודאי

מדובר במכה מזיד ואם כל זה יכול להכותו לאפרושי מאיסורא ,וכן מה שסיים שם הרמ״א וכן מי שהוא תחת

רשותו ורואה בו שהוא דבר עבירה רשאי להכותו וליסרו כדי להפרישו מאסור ואין צריך להביא לבד" ע״כ
ובודאי מדובר במזיד לכן נראה שלהפריש מאיסור חייבין גם למי שעובר במזיד אבל האיסור לסייעו אינו כן וגם

צריך לומר כסברת הטורי אבן שהבאנו באות רצ״ד שאפרושי מאיסורא הוא חייב רק ביכול להפרישו אבל כל
שאינו יכול אינו חייב ומותר לסייעו ג״כ ובזה סובר הדגול מרבבה שאסור לסייעו מדרבנן אבל כל זה במסייע

לשוגג אבל מותר לסייע למזיד והנה יש לומר טעם פשוט למה אסור לסייע לשוגג ומותר לסייע למזיד שבמזיד

לא ישמע לו וגם אם לא יסייע יטול בעצמו ולכן מותר לסייע אבל לסייע לשוגג הרי בידו לגלות לו ואז לא יקח

בעצמו ולכן אסור לסייע אכן א״כ קשה שכל מסייע לשוגג יעבור לאו דלפני עיור שהרי זה כתרי עברי דנהרה
דהרי אם יגלה לו לא יטול מעצמו ואסור מן התורה זולת אם נאמר שכיון שאם לא יעשה כלום לא יסייע ולא
יגלה לו יטול מעצמו ולכן אינו עובר בלאו דלפני עיור שאינו אסור אלא בעושה מעשה אבל לא באינו מגלה וכמו

שכתבנו לעיל במצות לפני עוור ולכן אינו אסור אלא מדרבנן ולא מן התורה וצ״ע.

א.

שייך למצוות תוכחה ובספר מאור ישראל מהג״ע יוסף שליט״א שבת הביא מהרבה אחרונים

שכתבו להוכיח שגם נשים בכלל ערבות ממה שמצינו שנענשה אשת ר׳ חנינא בן תרדיון על שלא מיחתא בבעלה

ואם נשים אינם ככלל ערבות אינם חייבים בתוכחה שהטעם של מצוות תוכחה הוא משום ערבות ולמדו כן
מתרגום אונקלוס שתרגם הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא לא תקבל חובה דיליה ,ולענ״ד נראה

שהדברים רחוקים מסברה ואדרבה נראה שלכן כל ישראל ערבים משום שחייבין בתוכחה וכיון שלא מיחו מעלה
עליהם כאילו הם בעצמם חטאו ואין כוונת ולא תשאו עליו חטא לומר טעם המצוה של תוכחה אלא בא לומר

האמת שבזה שתוכיחו לא תשאו עליו חטא לא תענשו בעוון השני.
א.

ודעת האחרונים ניתן להבין לפי הירושלמי שכל ישראל הם כגוף האחד וראובן הפוגע בשמעון

הרי זה כיד ימין שהכתה ליד שמאל שבודאי יד שמאל לא יחזיר לימין כן הוא ענין של כל ישראל ערבים
והתוכחה היא תוצאה מזה אבל קשה א״כ למה בנסתרות אין נענשים וכמפורש בתורה הנסתרות לד׳ והנגלות לנו

ולבנינו והדעת הסוברת שחייבים בתוכחה גם במקום שגלוי לכולם שלא יקבלו מהם א״כ ברור שאין תוכחה
תוצאה מערבות אלא ערבות תוצאה מתוכחה ולכן יתכן שגם במי שאינו בערבות ישנו בתוכחה אלא שלא העניש
};תורה לנשים כאלו הם עצמם חוטאים וכן בלא הוכיחו במקום שגלוי שלא יקבלו מהם.

מצוה

ו־מ
שלא
א.

להלבין

פני

אדם

מישראל

מצוה רמ .שלא לבייש את חבירו וזהו הנקרא מלבין פני חבירו ברבים ובספרי מנין שאם

הוכחתי ד׳ וה׳ פעמים שיחזור ויוכיח תלמוד לומר הוכח תוכיח את עמיתך יכול אפילו לחפניו משתנות ת״ל ולא
תשא עליו חטא עכ״ל ונראה שכל זה שאסור להוכיח כשפניו משתנות גם אחד ד׳ וה׳ פעמים היינו רק בשיש

לומר שיועיל עוד תוכחה אבל כל שאין תקוה שמועיל התוכחה שמוכיחין בצנעה מותר וצריך להוכיחו בפרהסיה

וו״ל החינוך מצוה רל״ז "ועוד אמרו רבותינו ז״ל ב״מ כ״ג א הוכיח תוכיח אפילו מאה פעמים ואמרו שם בספרא
יכול מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא וזה מלמד שבתחלת התוכחה שראוי להוכיח בסתר

בלשון רכה ודברי נחת כדי שלא יתבייש ואין ספק שאם לא חזר בו בכך שמכלימין החוטא ברבים ומפרסמין
חטאו ומחרפין לאותו עד שיחזור למוטב עכ״ל וצריך לומר שיתכן שאף שלא שמע וקיבל תוכחה עד מאה
פעמים עדיין צריך להוכיחו בצנעה וצריך לומר שמדובר שרואין שיש תקוה שיקבל אבל ההיתר והחוב לביישו

ברבים מדובר שרואין שאין תקוה שישפיע עליו בצנעה אלא ברבים .וזה שכתבה תורה ולא תשא עליו היינו

שאסור לבייש כל אדם מישראל ולכן אסור לבייש גם חוטא כשאין צו^רך בביוש והרי זה דומה למה שכתבה

תורה לא יוסף על לט מלקות שמחויב זה שחייב מלקות ומזה נלמד שאסור להכות כל אדם מישראל כך אאיסור
ביוש ויש לעיין במי שגלוי שלא יקבל תוכחה אם מותר וצריך להוכיחו ברבים כיון שהביוש לא יועיל א״כ אין בו

צורך אכן נראה שמותר וגם צריך שלפי מה שכתבנו באות רצ״ג בטעם מצוות תוכחה להסוברים שגם במקום

שלא יקבל יש מצוה תוכחה וכתבנו שהוא גדר שזה כבוד שמים שיש מוחים ומוכיחים על עבירה גם כשאין בו
תועלת שיקבל וא״כ גם זה לביישו ברבים בכלל הצורך\לדעת הסוברים שאין מצוות תוכחה בידוע שלא יקבל

מ״מ אין איסור לביישו מאחר שהוא רשע ואין איסור לבייש רשע ואף שכל שניתן להוכיחו בצנעה אסור לביישו
כרבים ולא אמרינן רשע הוא ומותר לבייש רשע זה אינו שכל שלא הוכיחו עדיין אינו בכלל רשע להתיר לביישו

והרי זה כאיסור שנאה לישראל שנלמד מלוו תשנא את אחיך כלבבך ומ״מ כל שהוכיחו ולא קבל מותר לשנואתו

אכל כל שלא הוכיחו אסור לשנאותו וכמו שמבואר בחינוך מצוה רל״ח וז״ל ונוהגת מצוה זו בכל מקום וכו׳
והעובר עליה וקבע שנאה בלבו לאחד מכל ישראל הכשרים עבל על לאו זה ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה

אבל בשנאת הרשעים אין בו איסור אלא מצוה לשנאתן אחר שנוכיח אותם על חטאם הרכה פעמים ולא רצו
לחזור בהן שנאמר הלוא משנאך ד׳ אשנא ובמתקוממך אתוקטט עכ״ל הרי שמה שהתורה תורה וגם מצוה לשנוא

רשע היינו רק לאחר שהוכיחו הרבה פעמים ונראה שהרבה היינו עד שנתברר לו דלאיקבל ממנו תוכחה ואז

מותר לשנאותו^קאבל כל שעדיין יכול שיקבל ממנו תוכחה לא הותר לשנאותו וכן מבואר בחרדים וכן בתניא
ובאמת זהו פשט הפסוק לא תשנא אחיך דבלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא והכי נמי איסור

ביוש שכל שיש אפשרות להוכיחו בצנעה אסור לביישו וממילא נלמד איסור ביוש לכל אדם.
א.

רחצ) וברמב״ם פ״ו מדעות ה״ח המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו

שנאמר ולא תשא עליו חטא כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיח ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עלי^זטא מכאן
שאסור לאדם לההליב את ישראל וכש״ב ברבים אע״פ שהמכלים חבירו אינו לוקה עון גדול הוא כך אמרו
חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא לפיכך צריך אדם ליזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין'ג
^דול בין קטן ולא יקרא לו שם שהוא בוש ממנו במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדבר שמים

אם לא חזר בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור

למוטב כמו שעשו כל הנכאים בישראל עכ״ל׳ויש לומר שלכן הכניס הרמב״ם שמקללין אותו לרמוז שאסור
לבייש אחד מישראל ואיסור קללה אחד שאינם נוהגים ברשע אבל כל זה אחר שהוכיחו אבל לפני שהוכיחו אסור
לביישו וגם אסור לקללו ולפי זה יוצא ששנאה ביוש וקללה שמותר לרשע כל ההיתר לאחר התוכחה אבל לפני

תוכחה אסור וברמב״ם פי״ג מרוצח הי״ד השונא שנאמר בתורה [לפרוק מחמורו הרובץ] לא מאומות העולם
אלא מישראל והאיך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר לא תשנא אחיך בלבבך אמרו חכמים כגון שעבר

עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאתו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו וכו׳ עכ״ל הרי שההיתר שנאה
אינו אלא לאחר התראה והיינו תוכחה שקרא לה הרמב״ם התראה בסימן שרשע שמותר לשנאתו היינו.

א.

כתב התומים בסימן ז׳ סקי״ט וז״ל יש לדקדק במה שכתב ששונא פסול לדון דקשה קושית

הגמ׳ אטו בריין רשיעי עסקינן הא כתיב לא תשנא אחיך בלבבך וע״כ צ״ל כתירוץ הגמ׳ דראוהו עובר על דבר
תורה א״כ [ששונא כזה פסול לדון] קשה הא קיימל״ן סנהדרין שראו באחד שהרג הנפש או שאר עבירה שחגיבין

עליה מיתת ב״ד אם ראו ביום הם נעשים דיינים ואיך אפשר הא אוי להו שונאים שראו שעבר עבירה גדולה כזו

ואם שונא פסול לדיני ממונות כש״כ לד״נ וצריך לומר דהא דאמרינן הרואה בחבירו דבר עבירה מותר לשנאתו
היינו שיש לו בלאו הכי תערומות עליו מחמת דבר הרשות וענין עולם הזה רק מחמת שאסור לשנאותו אותו אבל

ברואהו עובר דבר עבירה אז הותר לו הרצועה לשנוא אותו והא דאמרינן דשונא פסול לדון לא חזי ליה זכותיה
היינו בשונאו שהרע לו וטבע החומרי לשנוא ובזו אינו מניח לו להפך בזכותו אבל אם אין שונא לו מחמת ענין

עוה״ז רק מחמת ענין שמימי והוא שנאת הנפש וחפצי שמים בזו מותר לדון כי בזו מכל מקום וחפש זכותו
וידבוק בדרכי הקב״ה החפץ בהצדיק רשע ומצדד למאד בזכותם וכו׳ עכ״ל ונראה שדעת התוס׳ פסחים קי״ג אינו

סובר כהתומים שכך כתבו שם ד״ה שראה וא״ת דב״מ ל״ב אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי

לכוף את יצרו והשתא מה כפית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו וי״ל כיון דהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתיב

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין לידי שנאה גמורה עכ״ל ונראה ששנאה גמורה היינו שיבוא לשנוא
אותו לא בגלל העבירה שעבר ושנאה כזו אסור הרי דלא כהתומים אכן תוס׳ ב״מ ל״ב ב׳ כתבו שמה שאמרו

לכוף את יצרו מדבר בשונא שלא מחמת עבירה ,וחולק על תום׳ פסחים וזהו כהתומים שמותר לשנוא לרשע כמו
שמותר לקלל שאינו נוהג ברשע.
א.

קיימלן המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא כך מבואר בגמ׳ נ״ט וכן פסק

הרמב״ם פ״ג מתשובה הי״ד ובפ״ו מדעות ה״ח ולא נתפרש מקור הדברים מהיכן למדו כן אם מקבלה למשה

מסיני או שלמדו מקראי ויש לומר שלמדו כן על פי שכתב בשערי תשובה לר״י שער שלישי סימן ק״מ וקמ״א.
שלכן חמור יותר מלבין פני חבירו ברבים מבא על אשת איש שמסתמא אינו חוזר בתשובה

מעבירה של מלבין פני חבירו שאינו מבין חומר האיסור וא״כ יש לומר שזה שאמר להם דוד המלך הבא על אשת
איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב שאני עשיתי תשובה

ואתם אינכם חוזרים בתשובה ואף בעשה תשובה מיתתו בחנק שאין תשובה פוטרת מעונש ב״ד ונתבאר הטעם

בנובי״ק אור״ח סימן לה ומעתה יש לומר שרוצח אין לו חלק לעוה״ב אמלא עשה תשובה ואף שברוצח
וברמב״ם פ״ח מתשובה ה״א שבמקום שנאר הכרת תכרת הנפש ההיא מפי השמועה למדו הכרת בעולם הזה
תכרת בעולם הבא ולכן יש לומר שלמד שגם רוצח אין לו חלק לעולם הבא או מטעם שהוא יותר חמור מחייבי

כריתות שנאמר בהם הכרת תכרת או שנלמד מפסוק אדרוש לנפשותיכם וכיון שהלבנת בנים הוא אבזרייהו

דרציחה וכמו שנתבאר בגמ׳ ב״מ שם וברבינו יונה שלכן יהרגו ואל יעבור על הלבנת פנים כמו ברציחה וממילא

יודעים שאין לו חלק לעולם הבא אכן מה שפסק הרמב״ם שגם המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא
והוא מירושלמי חגיגה פ״ג ה״א וכן פסק החינוך במצוה רמ״ג קשה והרי מתכבד בקלון חבירו אינו אבזרייהו של
רציחה שהרי הטעם שהמלבין פני חבירו ברבים נחשב כרציחה מבואר בגמ׳ דאזיל סומקא ואתי חוורא והרי זה

שפיכת דם אבל במתכבד בקלון חבירו אינו כן וכן מבואר ברמב״ם פ״ר מתשובה ה״ד וז״ל "ומהן חמשה דברים
העושה אותם אין חזקתו לשוב מהם לפי שהם דברים קלים בעיני רוב בני אדם ונמצא חוטא והוא ודמה שאין זה

חטא ואלו הן וכו׳ ד) המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיעו לו
בושת ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא

מכובד וחבירו בזוי וכו׳ עכ״ל .הרי שאינו מבייש חבירו שאזיל סומקת ואתי חוורא וא״ב אינו אבזריהו דשפיכת
דמים ואין זה הטעם למה אין לו חלק לעולם הבא וכן נראה קצת שהרמב״ם לית ליה סברת רבינו יונה שהמלבין

פני חבירו ברבים אינו יודע חומר החטא ולכן אינו חוזר בתשובה .עוד יש לעיין במה שכתבו תוס׳ סוטה ו׳ ב׳

במה שאמרו במ״מ שנוח לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים והקשו א״ב למה לא מנה
בהדי ג׳ עבירות שיהרג ואל יעבור ותרצו שעבירת הלבנת פנים אינו מפורש בתורה ולא נקט אלא עבירות
המפורשות ע״כ וקשה והרי הלבנת פנים מפורש בתורה ולא תשא עליו חטא ונמנה במנין תרי״ג ואולי אינו

מפורש להדיח שזה הכוונה לא תשא עליו חטא וצ״ע.

לאפמוטינן שלא ילבין פניו ברבים והיינו נדברים שנין אדם לחנירו אכל במיצי דשמיא מוכיחו נם
ברבים כתו שעשו הנביאים לכל ישראל והכי משורש נת״כ ע׳ש וק״ל :שש א״ל טול קישט מבין עיניך
א״ל סול כו׳• משורש פ״ק דנ"ב ע״ש  :שם אם יש נדור הוה מי שיודע להוכיח .פרש"' שיודע להוכיח
דרך כבוד שלא נו׳ ע״ש י וצפי זה הך דאר"י כו׳ שהרבה פעמים לקה רני עקיבא כו׳ וכ״ש שהוסיף ני
אהבה נו׳ אינה ראיה לכאן כלל אלא אדלעיל קא■ אתקבל הוכחה נמו ר׳ עקיבא שקיבל הוכהה ועי״ל
דה״ע מ׳ שיודע להוכיח דהיינו שיודע שאין להוכיח אלא אה המקבל תוכחה וצא הלן שאינו מקבל
תוכחה ולפי זה שפיר מ״תי ראיה מר׳ עקיבא ומהאי קרא דאל תוכח נו׳ וכה״ג מ״תי לה מהאי
קרא ביבמות ס"ס הנע״י יעיין בחדישינו שס :שם תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה■ פירש״י שלא
רצה להוכיחו שלא ישנאנו עכ״ל והתוספות פירשו ענוה שלא לשמה פי׳ משוס נאוה נו' שלא לש״ש
אלא לקנות שם עכ״ל ולא שיין זה לתוכחה לשמה נס עונדא דחיית׳ מרב הונא יח״א נר רב לא
שייך לזה כלל דרג הונא ודאי לא עשה כ; משוס נאוה נם לפרש״י ק״ק הא דלא א״ל בפניו לאו
משוס שלא 'שנאנו הוא דהא הכה אותו אלא שהיה חש עליו דלא ליכסף בפני שמואל ונ״ל
לפרש דה״פ דאיוה עדיפא אס תוכחה לשמה שיוכיח הבירו נס אס מביישו או ענוה שלא לשמה
עדיפא דהיינו שלא יוכיחו כדי שלא יתבייש והשתא מ״תי שפיר מרב הינא שלא רצה לאומרו
בתוכחה לחייא נר רב בפני שמואל נדי שלא ליכסף דהיינו ענוה שלא לשמה וק"ל :שם למ״ד
עד הכאה דכתיב להכותו ולמ״ד עד קללה כו׳ י צ״ע למ״ד עד הנאה ניחא דמצינו שהוכיח
•ונתן את אביו קודם שבא להכותו נדנתיב ויען יהונתן גו׳ ולמה יומת מה עשה אבל קודם
נזיפה דהיינו ויתר שאול ביהונתן וקודם קללה נמי שא״ל לנשתך ולבושת ערות אמך לא מצינו
שהוכיחו יונתן וי״ל דמשמע להי דאי לא הוה מוכיחו מקודם לא היה נא עליי בנזיפה ובקללה
וקי׳ל :שם ולמ"ד עד נזיפה הא כתיב הכאה וקללה כו׳ י ר״ל נתר הכי כתיב קללה והכאה
ומשני שאני התם דאנב חנינות,׳ נו׳ מסר נפשיה ספי ויש לדקדק דא״כ עד נזיפה נמי ליכא
נם עד הכאה וי״ל כיו;
צמילף מיני' מה״ס דהא אגב חנינות•׳ מסר נפשיה כ״כ
דיהינחן מסר נפשיה עד הכאה מסברא אית לן למימר באיש אחר לכל הסחות
פד נזיפה י ונתזס׳ ולמ״ד עד נזיפה נו' וא"ת למ״ד כמי עד קללה הנתיב הנאה

שדה צלפים
פרק

דף ג

דף ל <7״ב
דת לא ע״ב

נמה קשה אבקה של שביעית נו׳ י מפורש כל המניא פ״ו

חולש מעותיו צלישנה כו׳ • פרש״י מלשון חלשים
דמפרש התם לישנא דפוריא וגורל כמו חולש על
י
שייך הנא ועי׳ נרמנ״ם פ״א נמו ויחלוש יהושע
|7״ב אפשר נא דוד ולא עשו סכות כן׳ • ולא קאמר נא
שמואל ושאול ולא עשו סכות ואפשר דנימי הזי
י
טרודים במלחמה ולא אפשר להם לעשות כולם סכות כזה שבימי <
הסיכה אבל דוד בסוף ימיו היה לו מנוחה מכל אויביו סניניו
עשה סכות כזה לכל ישראל אצא מקיש כו׳ וק״ל  :שם דנע׳ רחמי
ואנין זכותא עלייה! כי סוכה כי׳ • מפורש פ׳ ד׳ מיתות דאג;
עזרא וסיעתו נעו רחמי על יצרא דע״ז ונטלוה ומשום דעון נו
קאמר דחנין עלייהו האי זכוחא דתפלת רחמים נא״י דלא ציתי
וקאמר ליהושע נמי היה צו לבקש רחמים על
זו שמגינה
עשה כן ולכך נפחת לו היז״ל שהוסיף לו משה בבקשתו רחמים <
מרגלים נזכותא דא״י ודו״ק :
מלמד שהחזירן ירמיה נו׳ וני מה טיבו של יאשי׳
נספר מלניס הניא דרש זה על כל ערי שומרון
י
מונח ספי ותלמודא נמי אפשר שסמך ע"ז וק"ל  :שם מהבא נ
כפרש״י במו קצין ומשמע ליה דעל •אשיה ניבא הושע שיהיה קצין
דס"ל במ״ד ס״פ חלק י׳ שנסים אין עתידים לחזור אבל למ״ד שי
לחזור פשטיה דקרא קאי על מלך המשיח לעתיד שימלוך עליהם נו
וכן במהרה נימינו אמן סלה  :הררן עלן־ המוכר שדהו וסליק

דת לב

דת לג

על מסכת ערכין מאת הרב הגאון כר מו״ה

א דף ב נרא חרש שועה וקטן נידרין זנערנין .הרא״ש ננ׳ק '"ח סי' ה' :ע־ב הכל היינין נתקיעת
שופר וט׳ .הרא׳ש נר״ה פ״ד סי' ז' :שם הכל נשירין לקרות את המגילה לאחו" מאי לאתו"
נשים  .הרא׳ש במגילה פ׳א סי׳ ו׳ :
ע״ב הכל חיינין בציצית נהנים לויס וישראלים.
ע׳א ככל חיינין בזימון .הרא׳ש ננרטת פ׳ו פי׳
כרא״ש ננוה פ׳ט הי' כה :שש וסני נהנים הואיל וליתנכו נמצוה וין .הרא׳ש נהל' תפילין סי' ית:
ע׳א הכל מצערפין לזימון .הרא׳ש ננרכות פ׳ז םי׳ נ׳:

דף ד
דף ו ע׳א

פרק המוכר שדהו

י':

סלע זו לצדקה עד שלא באתה ליד גנאי מותר לשנותה .הרא׳ש ננ׳ק פ׳ד פי' ג'1 .ננ'נ פ׳א סי׳ נע:
עיב ישראל שהת.דנ מנורה או גר לנהכ׳נ אסור לשעתה  .הוא׳ש ננ'נ פ׳א פי׳ כע  :שם רי׳א ניוד
ומעריך ומקדיש ואם כזיק תייג .הרא׳ש בקידושין פ׳י סי׳ עו:
האשם שישנה על המשני ומתה נשנת מניאין סכין ומקרעין את כריסה וט' .היא׳ש ניומא פ׳רז סי׳ •נ:

דף ז ע״א
פרק ב ע׳ב
דף י ע״ב י׳ה ויה׳כ ואיקרי מועד ואיקווש כעשיית מלאכה לימא .היא׳ש נר״ה פ״ו שי׳ יד.
דף יב ע׳ב ושני׳ נמוצאי 1׳ מי משכחת לה .היא״ש נע״ו פ׳א ם■׳ 1׳ :
דש יג ע׳ב אלא בארן היו עומדין וראשיהן נין יגל׳ הלויסונו׳ .הרא״ש כמגילה פ׳ג סי' עו:
פרק ה דף כא ע׳א הקדישו הדי ט מעלה שני להקדש  .היא׳ש ;,וריס פרק ה׳ סי׳ נ׳ וננ״ק
היו בידיו ה' סלעים ואמר ערכי עלי וט׳ .הרא׳ש בכתובות פ׳י סי' עו:

סי׳ •'  :ע׳ב האי מאן דמשר מודעא אניטא וט' .הרא־ש בגיהוץ פ׳י סי׳
פרק  1שם שוס היתומים שלשים יום .הרא״ש ננתומת פי׳א סי' יא:
דף כב ע״א אין נזקקין לנכסי יתומים אא״נ פיתם דנית אוכלת בהן .היא״ש נב
יע :שם אר'פ פריעת נ׳ח מצוה זיתמי לאו נני מיענד מצום נינהו5.
ע׳ב ורנה אר״נ אפילו נ׳ח נמי ונו׳ .הרא־ש כנתונות פ׳ע שי׳ כב :שם לנר מג
הרא״ש ננ׳ק פ'׳ סי' א׳ :
רף כב ע־א המקדיש ננשיו והיה עליו כתונת אשה .הרא׳ש ננתונו׳ סי׳א סי' כג
לנכסי׳ וקא גרש לוניחהו .היא׳ש ננ׳ב פ״י סי' מה  :שם הקדש צ׳ מ
עוד דינר וט׳ .הרא״ש ננתונות פ׳ע שי' נו .וננורים פ״ה סי׳ נ' :שם אע׳ס שאמר
וט׳ .הרא׳ש ננ״מ פ׳ט סי' מו :שם המקדיש נכסיו מעלי! לו תפילין .הרא׳ש
דף כד ע״א אחד המקדיש נכסיו ואחו המעריך עצמו .הרא־ש ננ׳ס פ״ס סי׳ מז:
ושעתו .הרא׳ש נקדושין פ׳א הי' ת:
פרם ח רף כח ע־ב שור זה עולה אומיין נמה אדם רוצה לישן בשור זה וט׳
נג .ונמש׳ חולין פ׳ג סי׳ מג :
1

דף כט ע־א
פ׳ה

דף ג ללב גמרא נהנים לוים וישראלים  .עי׳ ת׳ אזלא כתג אזלא ליה קדושתיה .,ע׳ ח' חות יאיר פי' ע׳ו
שאגת ארי׳ דיני תפילין סי' ל׳ז .ודיני ריש עלה נ׳ו נתב וטנעת שחקוק נראשו שם .אפשר לא
ציצית סי׳ נ׳ס :רשיי ו"ה ומי ענווה .איש ואשתו  .יועיל שיקיף ראשו אלא גס הסובב אח האצבע מקומו נקרא:
צ׳ע במם' נוכה נ׳ה נ׳ דאנל חייב בסונה  .וע' נזה ח׳ ע״ב תזס׳ ו׳ה ני פליני .שמא יחול מיד .ע׳ לקמן
שער אפרים סימן ליו ועי׳ נם' עיקרים שלי עיקר אונן
דף כ׳ ע׳א :
ואבל ענב ה׳:
דף ן ע׳א גמרא סשישא גופא היא .ע׳ ינמות ע׳ח
א׳ אלא א׳א עוני ירן אמו היא ט' :שם
דף ד עיא גמרא נהי דזר בהד כהן י עי׳ ש״ע או׳ת
םיי קצין סוף ם'ג וננ׳י שם סף ויה כדי שימות הולד תחילה י״ל משום ולס" שעה דעונר לא
והפעם :שם כל דאיתיה נשקלים .עי' נהרע׳ב פיא מ״ד חיישינן .אנל זולת זה גס עוני אף שלא עקר אסור
ושקלי; ו׳ה וקטנים ושעה׳־מ ריש כל׳ שקלים :תום׳ ו״ה להורגו .ועי׳ תום׳ נדה דף מיו סוף ע׳א ות׳ מוות יאיר
והן .וננרגזת דף מ׳ט "1ל דף מיה נ'1א ו״ה אכל טנל  :פל׳ג עלה ליו ע׳א  .ועי' נהר־! פ׳ •והיה רנ״ו נ׳ ו׳ה
דף ו ע־א ושי■ ר׳ה לא שנו .סלע וו עלי לצדקה  .׳ :1—-- ----------------ר.נ נה׳ג__________________ :
עי׳ לקמן נ׳ נ׳ רש״י דיה ה'נ דקאמר דמי :רף טז עיב רש׳״ דיה ופניו משתנין  .שיוניחנו
חוס׳ ד׳ה אם אסר  .משמע דעונו טכניס איתיה נו'.
נרנים  .ואילו נינו לנין עצמו  .הא
ואליה לא היה מכני הפרשתו כדאי תא נמנתות דף סין כסמוכיחו סד נזיפה והנאה ודאי ■לניט פניו .ונ׳ז נונר
ע׳א גני עונו נוכניי שהפריש פער חמור ומודיעין איתו שנינו לחנירו י אנל נדני שנינו למקום נם נרנים יוכיחנו
שהוא סטר .וגוזז יעונו נו וע״״ש :שם דיה ינוד  .אחר שלא קנל תוכחתו נינו לניט .ועי׳ נרמנ׳ם .וע׳
ינעקומו מיהא  .עי׳ שנת קע׳ו א׳ אגב נתב הוא וקדיש
מ׳ שער אפרים כיי ס׳ה עלה ל״א ריר:

בצלאל רנשבורג

זצ״ל

ההוא גנרא ואתרמינהו לנכסי נפומנדית* .הרא׳ש נע׳ו פ׳א סי׳ יג :ע
בזמן שהיונל עהג  .הרא־ש כקידושין פ׳א סי׳ נא :סליק

דף יח ע׳א נמרא אינה משתלמת1• .י׳ נחום׳ ננ׳ק
פ׳ הנחל עצים צ׳ט א' דיה אלא וננ׳ש סק־ח
סינן ל׳ח  :ע־ב רש־י ו׳ה מעת לעת .ואותה שעה .ע׳
לקמן ל׳א א׳ תו׳ה מיום ליוה:
דף כ ע׳א גמרא ש־מ מלוה על פה .׳ עי׳ לעיל דף ו׳

מנכסי יתומים .עי' פ׳ הנזק׳
ק  :ע״ב גמרא ומעמידי!
אינו כן וע' ש׳ע פי׳ י*,י ס'1
אשי .דח״נ מודה ממלוה ע
ק׳י ס׳ס לדעה ראשונה ונס

ע'נ נחד׳ה ני פליג׳ :רש'• ו׳ה ערך 0צ".

ונר שהנשמה תלוי נו .עי' תמזרה נ׳ו א׳ תו׳ה האומר :
ע׳ ב יש'׳ ו־׳ה ה׳נ וקאמו וסי ולא כוו ומים  .עי׳
לעיל  '1א' רש'׳ ד־ה לא שנו ומותר לשנותה  :חום׳

1

ו"ם אמר  .נוף השיר  .עי׳ נסמוך נד־ה הא :

דף כא ע׳א תוס׳ ד׳ה אע׳ס .וא׳ל נית זה .ננ'מ
סוף פרק השואל :שם ד׳ה נ׳ דייר .צ׳ל
הן כוגיא ט' .עי' נם' שעה׳מ פ׳ג מאישות קרוב לסיף
כ'נ ויה ונהיות׳ נענין זה :
דף כב ע־א גמרא אלא לרב אשי קשיא .עי׳ ת־
מהרי׳ע ח'נ מלק יו'ו סל׳ט 1צ״ע
נתשונתו שם סי׳ מ׳ה ו׳ם אינרא :שם אין נפרעין

רף כב ע״ב
דף כז ע״א

תום׳ ו׳ה נו
נ׳מ צ׳ ע׳א
מתני׳ אמר א
דף כ׳ח ריש
ע
משנה

1׳ .

רף כרו ע׳ב וש׳י ו׳ה אל
זה .ע׳ ":ך
שם ננליון  .וע׳ ם׳ מקור ח■
דיה ועתה
דף ליא ע־א מתני׳ אח מד
סי׳ ׳•נ סע■
ס" נ׳ה ס׳ק י׳ ומ ׳ע

קפח

?׳וז

מכת״י >
א*גר □בוז״׳
דרוש וחידוש רבי עקיבא? איגר
£י/ו ^]'\\
<זי>)

.

'<10ר
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ולא פירש אם משוס דלאו חמור מעשה או משוס שיעבור

בכדי שלא יעבור לא מצאנו ,וא״כ ק ,איך אמר יפיל עצמו

בקו״ע ממור ,ונ״מ בלאו הבא מכלל עשה ,וכן בלאו

למוך כבשן אש ,אע״כ אינו אלא חומרא ,ולהחמיר ע״ע

שאב״מ ,ועיין במנחות במוס ,דף מ״ח סוף ע״א ובמג״א
ס״ס תל״א ור״ס רס״ט ,ועי ,ס׳ משנת חכמים בפתיחה,

רשאי אף להרוג א״ע .וע ,ש״ך יו״ד סי ,קנ״ז ססק״א.
תו נ״ל בישוב קושית המוס ,די״ל מה דבכל עבירות

ויל״ד מהגה״ה א ,בשו״ע יו״ד סימן קנ״ז ס״א מדלא

יעבור ולא יהרג ,היינו בבא עליז לעבור עבירה

כתב דין זה לקמן אחר שכתב ודוקא כשאומרים לו לעשות

ואס לא ישמע לו יהרגנו ,דאז א״צ להציל העבירה עם

מעשה וכר א״צ ליהרג ,משמע דבאינו בקו״ע א״צ

נפשו ,אבל להיפך בבא להרגו ,אלא שזה יודע שאס

לעבור[ .וראה עליון חידושי רבינו שם בד״ה צריך].

יעבור עבירה יניח לו ,בזה אפשר אינו רשאי להציל

הלכה ב... .,וגלוי עריות.

נפשו בעבירה ,דומה לחילוק שבש״ע חו״מ סימן רצ״ב

נ .ב .ובערוה דרבנן פשוט דיעבור וא״י ש״ך יו״ד

ס״ח בין מציל עצמו בממון חבירו לבין מציל ממון

סקנ״ז ס״ק י ,,ובת ,זרע אברהם עלה ל״ז ע״ד

חבירו בעצמו ,וגבי תמר באו עליה לשורפה ואלו

ד״ה איך כתב דגם חייבי לאוין כל שא״ב כרח או
•זח ב״ד דאינו דומה לנערה המאורסה יעבור וא״י

אמרה שמיהודה הוא ,הי ,מצלח עצמה בעבירה

דהלבנת פנים ,וזה אסור בכל עבירות .אך ממ״ש

[וראה בגליון חידושי רביגו שם].

בהלכה וי״ו מבואר דרשאי להציל עצמו בעבירה .אך

ושפיכות דמים.
נ .ב .התוספתא הביא בהרא״ה כתובות דף י״ט ר״מ

למ״ש בהפלאה י״ט א ,בתד״ה דאמר מר דאף דרבא
דס ,בע״ז נ״ד ע״א דבצנעה גס בע״ז יעבור ,מ״מ
חלוק משאר עבירות ,בהא דאינו רשאי להציל עצמו

אומר אף הגזל .וע ,בגמ ,בכתובות י״ט ע״א

בעבירה דע״ז ...דהלבנת פנים ג״כ עד עבירה דע״ז

דגדחו דבריו.
אבל שלש עבירות אלו.

לא בא ואינו חייב להציל עבירה ............אלא דחמורה

נ .ב .לאפוקי בן נח כמ״ש בהלכ ,מלכים פרק י ,ה״ב.

משאר עבירות ,וא״כ להציל ............ומשום הכי לא

יהרג ואל יעבור.
נ.ב .הטעם לקמן הלכה ד.,
ובתש׳ בשמים ראש סימן ש״א הקשה כיון דאין אנו

1

מצי לחשבה בהדי הגי ג ,עבירות .דהן צריך להציל

בגפשו ,מסא״כ עבירה זו דהלבנת פגים.
ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור.

רשאין לדון ד״נ ,מה לי לדון על העבר או
•העתיד ,ואיך נחתוך הדין עליו שהוא חייב הריגה.

נ .ב .בת ,דבר שמואל סימן ס״ג נסתפק אס אשה או
קטן מצטרף למנין עשרה ,וכן נסתפק אס

בתום" סוטה דף י ,ע״ב דאיכא עוד ,חדא הלבנת פני

הנאנס עצמו נחשב בכלל עשרה ,ובספר לב שלם מלה זה

תבירו ברבים ,והא דלא חשביה בהדי ג ,משוס

במחלוקת הפוסקים לענין דבר שבקדושה דתרוויהו

דאינו מפורש במורה (..................מיס חיים) .ורבינו
לקמן פ״ו ה״ח מדיעות הביא דנוח לאדם שיפיל עצמו

מקרא דונקדשתי נפקי .ונסתפק בפלוגת ,אי נימא

יהרג ,דאם יעבור איכא עשה ול״ת ולא יחלל ,ואם יהרג

לכבשן אש ואל ילבין פני חבירו ברבים .ולכאורה נ״ל,

כשאינו מחויב איכא רק עשה דוחי בהם ,או לא ספק

דמש״ה לא חשבי דהאי נוח לו לאדם ר״ל רק מצד חסידות

נפשות להקל ,ועמ״ש בגליון הלכה ט[ ,ראה בחידושי

שיחמיר על עצמו ,וע״כ ל״א חייב אדם שיפיל .אך רבינו

רבינו בגליון שו״ע סי׳ קנ״ז על ש״ך סקנ״ד].

הא ס״ל לקמן ה״ד דאינו רשאי להחמיר ע״נג (ועל

בעשרה .אינו ר״ל בפניהם אלא שידעו מהעבירה.

התוס ,סוטה ,באמת ק״ל דהא לשיטתם בע״ז כ״ז ב ,סוף

ש״ך יו״ד ס ,קנ״ז סק״ד.

ד״ה יכול דרשאי להחמיר ,שפיר יש לפרש כך ,ומי ,דע״ב
צ ,לפרש כך ,דהא על החיוב אין ראי ,מתמר דדילמא היא

נ .ב .של תורה .וז״ש מצוה מן המצות .גס מדפתח

החמירה ע״ע .ועי ,מל״מ כאן הל ,ר' .גס לכאורה הוא

בהל ,א ,וכתב "מכל מצות האמורות בתורה .,,ס׳

מוכרח ,דע״כ לא מציגו אלא שיניח עצמו להרוג מהאנס

מעשה רוקח .דלא כפ״ח ,ואינו ראי ,די״ל מצוה מן

ולא ישמע לו לעבור ,אבל שיהא הנאנס חייב להרוג עצמו

המצות ר״ל ביו עשה בין ל״ת לא כהר״ן בכ״מ .ובהלכה

הלכה ג .,או מצוה מן המצות.

דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר <מכתב יד> איגר ,עקיבא בן משה עמוד מס 210הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ןאוצר החכמה1

גלי ו ן מהרש "א על ה רמב" ם

שנה

בתוס׳ סוטה דף י׳ ע״ב דאיכא עוד ,חדא הלבנת פני חבירו ברבים ,והא דלא חשבי׳ה

(....................מים חיים) .ורבינו לקמן פ״ו ה״ח
בהדי׳ ג׳ משום דאינו מפורש בתורה
מדיעות הביא דנוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן אש ואל ילבין פני חבירו ברבים .ולכאורה נ״ל,
דמש״ה לא חשבי דהאי נוח לו לאדם ר" ל רק מצד חסידות שיחמיר על עצמו ,וע״כ ל״א חייב
אדם שיפיל .אך רבינו הא ס״ל לקמן ה״ד דאינו רשאי להחמיר ע״ע( .ועל התום׳ סוסה ,באמת
ק״ל דהא לשיטתם בע״ז כ״ז ב׳ סוף ד״ה יכול דרשאי להחמיר ,שפיר יש לפרש כך ,ותי׳
דע״כ צ׳ לפרש כך ,דהא על החיוב אין ראי׳ מתמר דדילמא היא החמירה ע״ע .ועי׳ מל״מ
כאן הל׳ ד׳ ,גם לכאורה הוא מוכרח ,דע״כ לא מציגו אלא שיניח עצמו להרוג מהאנס ולא
ישמע לו לעבור ,אבל שיהא הנאנס חייב להרוג עצמו בכדי שלא יעבור לא מצאנו ,וא״כ ק׳
איך אמר יפיל עצמו לתוך כבשן אש ,אע״כ אינו אלא חומרא ,ולהחמיר ע״ע רשאי אף
להרוגא״ע .וע׳ ש״ך יו״ד סי׳ קנ״ז ססק״א.
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תו נ״ל בישוב קושית התום׳ די״ל מה ובכל עבירות יעבור ולא יהרג ,היינו בבא עליו

•*-

לעבור עבירה ואם לא ישמע לו יהרגנו ,דאז א״צ להציל העבירה עם נפשו ,אבל להיפך בבא
להרגו ,אלא שזה יודע שאם יעבור עבירה יניח לו ,בזה אפשר אינו רשאי להציל נפשו

בעבירה ,דומה לחילוק שבש״ע חו״מ סימן רצ״ב ס״ח בין מציל עצמו בממון חבירו לבין
מציל ממון חבירו בעצמו ,וגבי תמר באו עלי׳ה לשורפה ואלו אמרה שמיהודה הוא ,הי׳ מצלת
עצמה בעבירה דהלבנת פנים ,וזה אסור בכל עבירות .אך ממ״ש בהלכה וי״ו מבואר דרשאי

להציל עצמו בעבירה .אך למ״ש בהפלאה י״ט א׳ בתד״ה דאמר מר דאף דרבא דס׳ בע״ז
נ״ד ע״א דבצנעה גם בע״ז יעבור ,מ״מ חלוק משאר עבירות ,בהא דאינו רשאי להציל עצמו
בעבירה דע״ז  . ..דהלבנת פנים ג״ב עד עבירה דע" ז לא בא ואינו חייב להציל עבירה
...............אלא דחמורה משאר עבירות ,וא״כ להציל .................ומשום הכי לא מצי לחשבה
בהדי הני ג׳ עבירות .דהן צריך להציל בנפשו ,משא״ב עבירה זו דהלבנת פנים.

ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל ייהרג ואל יעבור .בת׳ דבר שמואל סימן ס״ג
נסתפק אם אשה או קטן מצטרף למניז עשרה ,וכן נסתפק אם הנאנס עצמו נחשב בכלל
עשרה ,ובספר לב שלם תלה זה במחלוקת הפוסקים לענין דבר שבקדושה דתרוויהו מקרא
**

דונקדשתי נפקי .ונסתפק בפלוגת׳ אי נימא יהרג ,דאם יעבור איכא עשה ול״ת ולא יחלל,
ואם יהרג כשאינו מחויב איכא רק עשה דוחי בהם ,או לא ספק נפשות להקל ,ועמ״ש בגליון
הלכה ט׳[ .ראה בחידושי רבינו בגליון שו״ע סי׳ קנ״ז על ש״ך סק״ד].

בעשרה .אינו ר״ל בפניהם אלא שידעו מהעבירה .ש״ך יו״ד ס׳ קנ״ז סק״ד.
הלכה ג׳ .או מצוה מן המצות .של תודה .וז״ש מצוה מן המצות .גם מדפתח בהל׳
א׳ וכתב "מכל מצות האמורות בתורה" .ס׳ מעשה רוקח .דלא כפ״ח ,ואינו ראי׳ די״ל מצוה
מן המצות ר״ל בין עשה בין ל" ת לא כהר" ן בכ״מ .ובהלכה א׳ כתב מצור ,מה" ת לאשמועינן
דאף במצוה מהתורה יעבור וא״י וי״ל הכ״מ ממ״ש "והתימא וכו׳ ואפשר וכו׳ שזו מל״ת היא"
משמע קצת כס׳ מעשה רוקח .ועי׳ ש״ך ס׳ קנ״ז ססק״י .ועל הכ״מ קצת קשה למה קרי

מצוד ,קלה.
כפף משנה בד״ה ...והמימא על רביגר .אולי י״ל במילתא דאית ליד ,תקנתא לא
קא חשיב ,דהא כ׳ בהג״א [כתובות דף ג׳ ].ריש כתובות דאם הב״ד עוקרים המנהג לית ביה
משום ערקתא דמסאני׳ה( ,ועי׳ בס׳ פי׳ שם בגט׳ על התום׳ ד״ה תקנתא) ,מיהו אינו מספיק
דמ״מ הי" ל להביא הדין שבגמרא והיינו בעוד שלא עקרו הב״ד[ .ראה בגליו :רביגו לשו״ע
סי׳ קנ״ז].
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גמי

מערכת הא

כח הלבנת

פנים רטי כש״ד מ״ש מ מ
רח׳ן וכטטת דס״ז יכימת
דת נ טטס ר י ע״ב יע״ש עכ״ז אע נ דב׳ן נצטוו
סל ש״ר מ'מ לא הוי ש״ר ממש כיי ׳לחייב עליה
כ״נ מיתה היב שבית יעקב ח״א חת'מ סי' קס״ד
וכתב עוד ■ם דישי־אל המצווה לנוי שיבייש יילכין
פני סכייו ישיאל ביבים חייב המשלח והיי הוא כגלל
חטי שהעליל בשקי יחשב שמוסי ניט ואף אם
הנוי עושה סרכי מאליו מצוה להצילו מקלכנת פנים
דהוי נכלל לא תעמוד על רם ייען מכ׳ש לצווח
לעט׳ם על זס דהוי בכלל מסור שמיס" ניש לצערו
ולביישו כינים ודינו חמור מסור לכ״ד לקונסו נפי
מגדר מילתא ויקי־ פדיון נפט יע״ש ומזה ידון אדם
לעושה כזיק והלבנת •נים לישראל בפני סעיש״גדאיכא
חילול ס' וחילול הטיח ויותי יגיל עונשו אס מטבחי
נם הנוים שכעיכאוח יוסיט לחעוא להלבק פניו
ברכים ע״ד אני קצפתי מעט והס עזרו לי־עס וככר
האיכחי בזה בחט* לט״ר מר  .ואי אחרינןיהיג
ואל יעטר כזה רסוי כש״ר עיין להחיס' כסיט• ד״ז
ע״כ ד״ה הנח שכתבו רהא דלא חטב ליה בהדי ג׳
עכייות שאין עומרים בפני פיקיח נפש עז ג״ע וש׳ד
משום רעביי־ח הלבנת פנים אינה מפרישת בקורס
ולא נקט אלא עכירות כמפויטת יע׳ש יעק להיב
כנין שלחה רצ״ר עיר מ׳ש ע׳ר הטס׳ ות״ש כטף
הספר דקי״ג ע׳א משי להביא יאימן רחשיה •טי
פש״ד ויהי־נ ואליעטייע׳ש * ויש לעמוד ע׳רדמלנר
דל ,תזיל דהוי כאלו ש׳ר איט ש*ר ממש וכאש־ טכיח
הריכ*ש ז׳ל בחט' סי' קע״א וס׳ש בעניותי כסה״ק
לב חיים ח״א י־סיי כ׳ט ונס מצאט חכי• לט־כ שבית
יעקב כנז׳ל ועיק מ״ש מוייט הרב מכרי׳ן זל כס׳
פני סכין ס״ב רקס׳ו ע״א סעיף ז׳ יע׳ש וכתנא
דכ׳א סא*ר פח״י איתא רמאה חטפים ולא אחר מגלה
פנים יע׳ש:
אי קונה נמכר עיין לחידכ״ו
סח' סימן תקכס ועיין כס
שבט מימין סי׳ כ׳ס וסי׳ ס״ן וסימן פ׳ב ור׳ז יננ׳ש

כט המאה
ל הליכה

הוי הפסק א״ח סיי ח׳ סעיף י״ג
וגסי' קס׳ו כמג״א ובסימן קיר
סעיף ג' ובבאס׳ט סי' ח׳ סקט״ו כיח יעקב סימן
ט׳ז הלק״ט ח״א סי' ס״ר כית הלל י׳ד סי' רפ׳ט
סק׳א חק ליעקב א׳ח סי׳ חל*כ סק״ט יע״ש פתח
הדביר ח׳א דף יק׳ב ע״ב ושיער־ הליכה בכמה
מקיי לענק מי שנשכע שלא לילך עיין ,מטה יאודם
א״ח סי' כ' סק׳ו והיב הפי־ישה בא׳ח טמן קס״ז
פסק ראם מפסיק כין ביכה לעשית המצוה אפילו
כל שהוא חטב הפסק יע״ש ועיין אירן היא לעולם
ח׳א דקי״ר ופתח הדביר <ז*ב דמ״ט וקנ׳ח תק״ל •
והרב טס' יו״ט פ׳ה רכי־כית מ׳א כתב וז׳ל לא
יפסיק כדיבור דאלו הליכה לא מציט בשים מקים דנקיא
הפסק כ׳פ ר׳ יונה עכ׳ל :

לא הליכה

לרבי מטה ט טי מטה כפני
עצמה עיין לט־נ׳י בפיק אלי
יזציאיח נכי הסכת אכירה ובחט' יכיז י/גז ח.ב
סימן נ״כ וכתשו׳ כית יעקב סי' ל* ס דנ׳ט ע ג
יש י ס' בא ע״פ וילכו ויעט מעיכי לב ח״א דיוש
י׳ג רכ״ו ע'כ ס־יב״ש סי׳ ק״א הייטכ׳א בתי'לסיכה

חיים

סו

לדכ״ס ע׳א ועיין בתט׳ בית יעקב ,סנ׳ל מליכה
להטיס להביא סיף לכיט ולהיות נהנה מיגיעו טי
מ-יה^הר־זויייקא יע׳ש ויש לעטר ע׳ר כיה ועיין
הדדכ׳ז פח' ט' ש׳א ועיין בב׳י א״ח סס׳י ימ״ס
וכשסקיס שם יעיין כאמת דר־ן פ׳א כשם ספטיס
ניטה בכיית בן המלאכה טטס בכיית ועע׳ש רבי'
כיב כמאירי ז׳ל כס' בית אמין פ׳ק משנס י' יע׳ש
ובמכילתא ס' יידו ע״פ ששת ימים תעמד זו מצית
עשה וט' יע׳ש יעיין כס' כיא״א ס' לן לן וכספר
כאי המים סימן ע״ם ג
בדיך מקי־י כל עוד שאיני טזר
לעייו״או שסוקכע מקים למקים
שהלך עיין לט־יק׳ש כס׳ עין לסם סימ סימן ר׳ן
והשיב על דכיי היש׳ך כתטכה ח כ סימן קס״ס
־־"ועס ש כס׳ד בעניותי כיזט' כת״א ובנימוקי ס־אב״ע
ז*ל כטב הילך כששה לא הוי אלא כסתחיל נמלאכס
התנא כס׳ מש״ל הל׳ שכירות פי׳ג ס ד ע'כ ואיתא
כשכי! כפ״ק ר ח עב דסליכה ע״י הדחק שמס
הליכה:
ברכיי המקל באבל הוא בפוסקים
והייט כצירוף הלכקא כבת־אי
אכל כאן שמיהיאנ׳ח שטא כתיא סיבא וחשש לדברי
רמט יחיאל סלכתא כאחיאי יאק לומר .הלכה כרכרי
המקל באבל סיב מה ג בס' כעי טי חיד׳ד סימן
יל״ט ור״מ יעיש ולעד ין להשיב תיא דביק שמק
טא המקל וקי׳ל רקבלט הוראותיו אפילו לסקל עיר
כה כי גם כרין ההוא אחיי ה־כ טט־אנ״ס נמצאו
כמה רבני האח־וניס שאשיר וקייש פסק מרן ובכן
הרין עטה דאין לפסוק כספית יביט יחיאל ישכת
איט עולה לחנק ז' למסת מתחילת המנין ושיתחיל
למנית מיום א' לענק אם שמע שמועה נךץכה כשבת
או טפלו ב׳ ימים טובים של גליית יום ו ויום ז*
כנין ז' של פסח או שמעות ומת כיום ראשון לו מק
או כתק־ ס־נל שאו יום שכת טי יום ראשון ,לאבילות
שיט המחלוקת שהביא ריב'ם כטור א׳ח סי' תקמ״ח
וז״ל שמע שמועה קרוכה כשכת כתב כסמ״קרשכת
עילם ליום ראשק ולמרד קויע והו׳ל יום ו׳ יום ז'
וכיב יחיאל כתב רשכק איט שלה כתחילה המכין
אלא יחטל למסת מיו! א* וט׳ל יום שכת יום ז׳
וינהיג דברים שכצינעא מקצת סיוםע״ב ועל המחלוקת
זה פסק מין שם כא׳יח סי' תקמח וכיו״ר סי׳ ת כ
כפסק ההיז״ק ואידיו הרב פני -מכין ח־ב רמ׳ר
ע׳א שהביא רכיי סיב כעי טי ודחה רבדיו יע״ש

לב הליכה

גל הלכה

.יאיר'□

לער־ן כי מאחי כי הרב הנשאל כמעשה
ההוא היה סיב הגרול מרן זקני כע-
עק יהיסף ז־ל והרב כנס״נשם כתשו׳ טיה להחמיי
כשכרת רביט יחיאל ז״ל וכן עשה מעשה אק לט
להרהר אחריהם וטוטיהו צריכק אנחנו לפסיק ואציעה
לפנק מ״ש אצלי מס במ״א כתב מרן כשי ע סימן
ה׳ב העיף ז׳ השומע שמועה ק־־וכה כשכת השבת
ע,וה לו ליום 6׳ וכו׳ וכן כתב ט־כ כ׳ח בא׳ח סי
ר-מ ס וכיו״ר ט׳ ת׳ אמנם מיה״ר בעי טי ביו־ר
״,׳' רל״ט ושי׳ ר־מ חשש להחמיר כסבית רכיט יחיאל
דס״ל דשכת אינו שלה למנק ז׳ וכדעת שהיאנ׳ח
ח־כ סי־ נ״א ושכן דעט טטה ישנן פסק הלכס
למעשה יע ש וכן דעת סרב הת־ישס שם בירר ס״נן
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אזרחיים לכד וא״כ איח לן למימר כל דפריש מרובא קא פריש ,ואף
שלפענ״ד יש לפקפק בזה דאף אם רובם התחתנו בנישואין אזרחיים
עדיין לא אבדו כל ישראל באותו כמדינה החזקת כשרות שלכם כפין
מה שכתבו התום׳ ביבמות קי״ט ד״ה מחוורתא דלר״מ דחייש
למיעוטא איך משכמ״ל דמאי דרבנן ניחש שמא הוא מהמיעוט עם
האין שאין מעשרין ותירצו דאם הוא הוחזק כל עמי הארץ לא
הוחזקו עיי״ש ,והא אם רוב הצעירים באותה מדינה הוחזקו שלא
נישאו כדת מו״י מ״מ כל כצעירים פדיק לא הוחזקו בכך ויש עדיין
לכל זוג צעיר חזקת כשרות שבסתמא נישאו כדת מו״י כמו רוב
העולם ולא כרוב אותה המדינה וכעץ דכתב הש״ך ביחד סי׳
סק״ח בשם הד״מ דיש חילוק בין רוב הבא מכל העולם לרוב שאינו
רק בחלק מן העולם וכיוצ״ב כ׳ כאו״ז סי׳ תש״ס לעגין רובא מקדשי
והדר מסבלי דהוי רוב גרוע הואיל ורובא דעלמא אין חוששין בהכי
פיי״ש ,מ״מ אם יתברר על ידי בעלה כשני שהאשה הנ״ל לא היתה
בחזקת כשרות שהרי נתחתנה רק בגט אזרחי ומסתמא גם בעלה
כראשון לא הי׳ בחזקת כשרות אחרי שהסכים להתגרש בגט אזרחי
לבד יש להניח שהיו מרוב הצעירים באותה המדינה שהתחתנו ג״כ
רק בנישואין אזרחיים.
ועל כן נלפנ״ד שהמקיל בבן כאשה הזאת להכשירו מספק ממזר
דרבנן להתיר לו לישא אשה יש לו על מה לסמוך ובלבד
שיסכים עוד אחד מבעלי ההוראה המובהקים כגון הגאון ר׳ משה

לכבוד מאן דלא ידענא לי׳ אבל מכותלי מכתבו ניכר שבן
תורה ויר״ש הוא וראוי לברכה כש״ת מנחם בן — יעקב
נ״י יושב אוהל של תורה בישיבת פוניבזש בבני ברק יצ״ו.

(א) קבלתי מכתבו במועדו ולא נתפנתי להשיבו עד היום בדבר
שאלתו האס מותר לתת יד לאשה לשלו׳ כשהיא
מושיטה את ידה בראשונה ואם לא ישיב לה בתקיעת יד יגרום לה
עלבון ,והלבנת פנים ברבים והביא מדברי התוס׳ סוטה י״ט ומנחות
ס״א בשם הירושלמי רפ״ג דסוטה על הא דתנן כתם כהן מניח ידו
תחתי׳ ומניף ופריך הירושלמי ואין כדבר כיעור ומשני כהן זקן
ואפילו תימה ילד אין יצר כרע מצוי לשפה ,משמע שאין בכה״ג אלא
כיעור בלבד ולא איסור גמור משום לאו דלא תקרבו דילפינן מיני׳
איסור קירוב בשר לדעת הרמב״ם מדאורייתא ולדעת הרמב״ן
מדרבנן ואסמכינהו רבנן אקרא דלא תקרבו ,ועוד אי משום לא
תקרבו לא שייך לחלק בין זקן לצעיר וע׳׳כ דאינו איסור אלא כיעור
ואף זה אינו כשאינו נוגע אלא שפה מועטת ואפילו אם נאמר דלא
הותר לשעה אלא לצורך מצות הנפה יתכן שגם כדי שלא יבוא לידי
הלבנת פנים ברבים כוי נמי כמקום מצוה עכת״ד ובקש חו״ד בזה.

הנה מה שנראה מדבריו
בכלל האיסור משום
אלא כיעור איני יודע מה
שאר קירוב בשר ועי ,בב״י

דבעי למימר דתקיעת ידו בידה אינו
קורבה ושמה״ט לא קרי לי׳ כירושלמי
טעם יש לחלק בין קירוב ידו לידה בין
יו״ד סי ,קצ״ה בשם תשר הרמב״ן סי׳

קכ״ז הובא בש״ך שם ם׳׳ק כ׳ דמישוש הדפק אסור להרמב״ם מן

כתורה אע״פ שהדפק הוא סמוך לכף ידה ואין טעם לחלק בין
נגיעת ככף לנגיעת הדפק .ואמנם הש״ך מולק על הב״י אבל לא
משום דלא חשיב כקירוב בשר אלא משום דאיירינן התם לענין אם
רשאי רופא למשש דפק כאשה לצורך רפואה וס״ל להש״ך דאק איסור
דאורייתא להרמב״ם בקירוב בשר אלא כשעושה כן דרך תאוה וחבת
ביאה ולא כשעושה כן לצורך רפואה או שאר צרכים מבלי שיחכוין

הרשע

(אייי^)

להנאת הגוף בנגיפתה אבל לעולם אין חילוק בין נגיעת כף ל"
לשאר קירוב בשר .אם לא שנאמר כמ״ש בתשר פנ״י ח״ב סי׳
דגם קירוב בשר אינו מה״ת רק חיבוק ונישוק וכיוצ״ב הא נגיע5
בלבד לא דלא כהב״י וכש״ך אך מתשובת הרמב״ן הנ״ל מוכס ול6
כהפנ״י.
והא דקרי לי׳ הירושלמי כנ״ל ריו כיעור ילא איסור משים קירבה
הנה לפי״ד הש״ך הנ״ל א״ש בפשיטות דהא האי כהן נמו
לא קעביד דרך חיבה אלא לקיים כמצוה אך לדעת הכ״י כג״ל קשה
לכאורה וכבר כעיר בזה בשו״ת בית יהודה אה״ע סי׳ ל״ג שמדעי
הירושלמי אלו קשה על הב״י ועי׳ באוצה״פ סי׳ כ׳ אוח ג׳ ד״ה וט
מבואר במעיל צדקה וכו׳ ובהערה .אכן לפפנ״ד י״ל דהירושלמי ס״ל
כר׳ פדת בשבת י״ג ע״א דאמר לא אסרה תורה אלא קורבה דגילוי
עריות בלבד ואף שכמגילת אסתר בספר כמצוות מצוה שג״ג כשב
שגם ר׳ פדת ס״ל כמ״ש הרמב״ם מ״מ הב״י אינו סובר ק אלא
כמ״ש כה״מ בפ׳ כ״א מאיס״ב ה״א דר פדת פליג ,לפיכך שפיר
מצי הב״י למימר דהירושלמי דקאמר דבנגיעה ליכא רק משוס כיעור
משום דס״ל כר פדת ,אבל לכרמב״ם דאין הלכה כר פדת כוי כל
נגיעה בעריות איסור דאורייתא ולדעת כמגילת אסתר הנ״ל באמש
ס״ל התם כהש״ך עיי״ש.
אך א״ב שוב כקשה לכאורה לדעת הרמב״ם איך הי׳ הכהן מניס
ידו תחת ידה הא קפבר בלאו דלא תקרבו דע״ז לא מצינו לשרן
כדמשני בירושלמי ,ובאמת בתשובת מעיל צדקה סי׳ ס״ט כמובא
באוצה״פ הנ״ל הוכיח מזה כהש״ך אך לדעת הב״י צריך ישוג אבל
גס זה נכון לפענ״ד דהנה קושית הירושלמי הנ״ל צ״ב קצת דלכאמה
הוי מצי לתרץ בפשיטות דמאמר שמצות הנפה בסוטה מצוותה בכן
שיהי׳ ידו תחת ידה ע״כ גזירת הכתוב שאע״פ שיש בו ניעור
שרי יאטו קושיא לאלקינו ,אבל נכון הדבר דודאי לא יתכן לומר כן
שהרי הכיעור שבדבר הוא משום דעי״ז בא להרכורא ולידי טומאה
וכן כתב להדיא בתום׳ שאנן בסוטה שם וזה לשונו ובירושלמי פרין
אמאי לא חיישינן לה להרהורא וכר פכ״ל ,וא״כ הרי הכהן בא לידי
מכשול לעצמו בזה שמניח ידו תחת ידה ולא ניתן להאמר שציוותה
התורה שהכהן יטמא את נפשו בשביל תקנת הסוטה.
(ב) ואף את״ל דלא כתום׳ שאנן הנ״ל דמשום הרהורא פריך
אלא דפצם כנגיעה באשה הוי כיפור נמי שפיר פרץ
לפי מ״ש הריטב״א בחולין צ״ח ב׳ אהא דאמרי׳ התם בזרוע בשילה
חידוש הוא ופירש״י דהתיר לבטל איסור לכתחילה והקשו עליו הא
מן התורה אין איסור לבטל איסור לכתחילה ותירץ הריטב״א דאפיה
הוי חידוש מה שמצוותו בכך פכ״ד .ופשוט דטונתו דאע״פ שלא
אסרה התורה לבטל איסור מ״מ אינו דבר הגון וחידוש היא שציוסה
התורה לעשות דבר שאינו כגון אע״פ שאינו איסור ובזה ביאמי
בספרי דבר יהושע ח״א סי׳ ח׳ אות ג׳ הא דאיתא בירושלמי פ״ה
דמפ״ש ה״ג דרבנן הביאו ראי׳ דליכא למימר דמה דכתיב ואכ4תם
אותו בכל מקום היינו בעזרה דוקא דהא כתיב אתם ובתיכם ואין
אשה נכנסת לעזרה ,והקשו מהא על שיטת התום׳ בקידושין נ״ב ר
דמותרת אשה ליכנם בעזרה .וביארתי דמ״ש בירושלמי דאין א56
נכנסת לעזרה לאו משום איסורא קאמר אלא דאין דרכה לי655
לעזרה לפי שאינו דבר הגון מאחר שאנשים מצויים שם וכני6
בהגהות יעב״ץ בקידושין שם ולכן אם לא תהי׳ מצות אכילת
רק בעזרה קשה מה שאמרה התורה שגם הנשים יאכלוה שם הא *1

זה דבר הגון אפ״פ שמותרת ליכנם לעזרה.

י

ומנין זה נצחתי לנבוך אחד שטען כנגדי כשלא רציתי לקנל*2

נשים למה אין להאמק לנשים כמו לאנשים וכפרט.
אחרי שהם מתורבתים לא סחוח מאנשים וכשאמרתי לן ללאו נסי•
דחשידי לשקר פסולים לעדות אלא מגזירת החומה הי׳ קשם ״
לקבל .ואז אמרתי ודרשתי טעמא דקרא עפי״מ דאמרי׳ בשבועויז
ל׳ ע״א דאשה לאו אורחה שתבוא לפני ב״ד משום כל כבויא •7
מלך פנימה והנה אלמלי כיתה כשירה לעדות כיתה מחוייכם׳ל7
להעיד כמו אנשים אע״פ שאינו כגון ופיי״ש גתו^ ד״ה בל מוי*

דבר
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וניון שלא רצתה התורה שתכי׳ אשה מחוייבת לעשות דבר שאינו
מןן לכן גזרה עלינו שלא נקבל עדות נשים וממילא לא יהי׳ עליה
מצוה והארכתי בזה בקונטרס מיוחד ורב אחד ראה הקונטרס והוציא
ממנו דברים ומשה בו מאמר והדפיסו על שמו.
ולפיכך שפיר פריך בירושלמי דמאחר שהדבר כיעור לא יתכן
שציוותה התורה לעשות דבר כיפור וע״ז משני בזקן אין
כדבר כיפור כ״כ ואפילו תימר בצעיר כיון דאין יצה״ר מצוי לשעה
אין הדבר כיעור .ומעתה שוב לא קשה כא מ״מ קעבר על לאו דלא
חקרנו כקושית המפיל צדקה ואין ראי׳ מן הירושלמי כזה דבנגיעה
נעלמא ליכא משום לא תקרבו ,שכרי הלאו דלא תקרבו אינו מפני
שכדבר כיעור מצד עצמו אלא הוא גזירה שגזרה התורה שלא לקרב
לנגווה משום דעי״ז יכול לבוא לגלות פרוה של אותה הערוה שקרב
אלי׳ וכמבואר ברמב״ס רפכ״א מאיס״ב דקרא דלא תקרבו לגלות
כרותה ה״ק לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה וכן אמרי׳
נשבח דף י״ג דאמר עולא אפילו שום קורבה אסור משום לך לך
אמרי׳ לנזירא סחור סחור ולכרמא לא תקרב ,ולפיכך שפיר י״ל
ואותה הגזירה התירה כתורה במקום מצות הנפה דסוטה ולא נשאר רק
סה שהדבר מצד עצמו מכוער לזה שוב אמרי׳ דכדקאמר בירושלמי
ולא הוי כיעור ,אבל לעולם אפילו בנגיעה בעלמא י״ל דאיכא משום
לא תקרבו אפילו אינה דרך חבה כדכתב הב״י.
(ג) רעפי״ז הי׳ אפשר להסביר שיטת רש״י במנחות ס״א פ״ב
וכן משמע פשטות הברייתא שם בדף ס״ב סוף פ״ב
וקתני וכאשה כהן מניף על ידה וכן השולח קרבנותיו וכר דכא דאין
אשה מניפה בקרבנותי׳ רק הכהן בלבד לאו משום דאין קרבנה
צריך הנפתה אלא משום דהככן נפשה שלוחה והוי כאילו היא
מיפה וכן ס״ל לרש״י בקרבן עכו״ם ,ועי׳ ברש״ש שם שהקשה כא
נל מידי דאיהו לא מצי פביד שליח לא מצי משוי ונדחק לתרץ בדוחק.
ונלענ״ד דהנה בלא״ה צריך להבין אי קרבנן טעון הנפה למה אמרה
שורה "יניפו ע״י שליח דוקא מה שלא מצינו בכל כתורה שיהי׳
שליח עדיף מכמותו והלא מצוה בו יותר מבשלוחו ,אמנם בעכו״ם
יש לומר שלא רצתה כתורה שפכו״ם יפסוק בקדשים שיחשב כבזיון
קדשים אס עכו״ם יעסוק בו וכמו שאסרה התורה לעכו״ם לאכול
בקדשים על כן ציותה שכהן יניף בשליחותו ,אבל באשה אכתי צריך
נמס למה לא תוכל להניף בעצמה רק ע״י שלוחה דוקא וכל כהאי
שלתא דתמוה רשאין לשאול מה טעמא דקרא ולא תלינן בגזירת
ככתוב כמ״ש המרדכי בסו״פ הגוזל קמא לענין דשאלו מפנ״מ אמרה
מורה מודה במקצת וכר ,אך לפי הנ״ל יובן הדבר מאד דלא רצתה
כתורה שאשה תניף מאחר שהכהן נותן ידו תחתי׳ נהי דכיעור ליכא
נדאמר בירושלמי מ״מ קעבר על לא תקרבו על כן אמרה תורה שיכי׳
ככהן מניף על ידה בשליחותה ורק בסוטה ונזירה גזירת הכתוב הוא
5לא יועיל הנפת הכהן על ידה רק שתהי׳ ההנפה בעצמה והוצרכה להתיר
כקורבה אבל בשאר קרבנות לא התירה הקורבה רק התירה ההנפה
שליחות ע״י הכהן ,ומיושב ג״כ קושית הרש״ש דפד כאן לא אמרי׳ דמידי
ילא מצי פביד לא מצי משוי שליח אלא דגוף המעשה לא מצי פביד
אכל כאן הלא האשה מצי עבדא הנפה אלא משום דהככן נוגע בידה
פמנתה התורה אותה מלהניף כדי שלא יעברו על לא תקרבו אבל
שצם ההנפה אין שום איסור מקרי מצי עביד ,וכן עכו״ם שמה
שנמנע מלכניף הוא משוס דנוגע בקדשים ולא משום דעצם ההנפה
לא מצי עביד שפיר מצי משוי לכהן שליח.
י*פגם שהרמב״ם בפ״ט ממעכ״ק כתב כיתה אשה בעלת הקרבן
אינה מניפה אבל הכהן מניף שקרבנה טעון תנופה והיא
#ולס לתנופה ולעולם אין האשה מניפה אלא הסוטה והנזירה
"ך עכ״ל ,ומדכתב והיא פסולה לתנופה משמע דפצם התנופה
י 1אשה מצי! /עביד משום שהיא פסולה לכך ולפי״ז צ״ל לכאורה
גימכ״ס ס״ל כדעת כתוס׳ דאין ככהן מניף בשביל האשה
שליחותה אלא קרבנה בא בלא תנופה ע״י האשה כלל .ולכאורה אי
*בזה משום קורבה מנ״ל להרמב״ם לומר דפסולה לתנופה שמא
ינה משולה אלא כיון שפטורה מתנופה ממילא אינה רשאית להניף
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משום קורבה ,אך י״ל דבלא״ה צריך להבין לאתה עכין איצטריך
כרמב״ם לאשמעינן שהיא פסולה לתנופה אך י״ל דקמ״ל שאם
התנופה כדין הנפה שהכהן מניח ידו תחתי׳ אף ההנפה של ככהן
נפסלה משום חציצה כמ״ש התוס׳ בקידושין ל״ו ב׳ ד״ה מכנים וכף
דכיכא דאין גזיה״כ שהבעלים ג״כ מניפין הויא הנפת הבעלים
מציצה ונפסלה גם הנפת הכהן ,והיינו דקאמר שהיא פסולה לתנופה
כלומר שהתנופה שלה לאו כלום היא משום קורבה והתנופה שנעשית
לאו כלום היא .ולפי״ז י״ל דבאמת גם כרמב״ם ס״ל דמה שאמרה
תורה שאשה לא תניף הוא משום קורבה והתנופה נעשית ע״י הכהן
בשליחותה כפשטות לשון הברייתא הנ״ל ומ׳׳מ אם עברו והניפו
כאשה והכהן לא אמרי׳ דבדיעבד תכי׳ ההנפה כשירה ולא תהי׳ יד
כאפה חציצה דז״א דמאחר שאין גזיכ״כ שהאשה בעצמה תניף וסגי
לה בשליחות הכהן כו״ל חנופת כאשה חציצה לתנופת ככהן .כללו
של דבר דאין מדין תנופה ומדברי הירושלמי סוטה הנ״ל שום ראי׳
שאין בנגיעת יד אשה שלא בדרך תאוה וחבה משום איסור קורבה
דאורייתא.
(ד) איברא לדינא כבר הסכימו רוב כאחרונים לדעת הש״ך
דאין בנגיעה בלבד שלא בדרך חבה איסור דאורייתא
אפילו לדעת הרמב״ם ,אלא דמ״מ לא ברירא מלתא אי גם תקיעת
כף לאשה לשם נתינת שלום הוי כנגיעה בעלמא או שמא כיון
שתקיעת הכף היא אות ידידות ואכבה שמא כו״ל כנוגע בדרך חבה.
וראיתי באוצה״פ סי׳ כ׳ אות ג׳ שהביא בשם אגרות משה סי׳ נ״ו
שנראה שג״כ נסתפק בזה ח״ל ,ועי׳ אגרות משה סי׳ נ״ו שנשאל
מאחד מל דבר שראה שיש מקילין אף מיראי כ׳ ליתן יד לאשה
כשהיא מושיטה והשיב דאולי סוברים דאין זה דרך חבה ותאוה אבל
למעשה קשה לסמוך ע״ז עכ״ל ואין כספר תמ״י לראות אם מצטט
איזה מקורות לכאן או לכאן .ועי׳ עוד שם הביא מספר ובעוד יוסף
חי שכ׳ דהיכא דאוחזיס בכפם זה בזה בחוזק לאות חבת כשלום הוי
נגיפה בדרך חבה והביא מספר חסידים סי׳ תתר״ך שכתב לא יתקע
כיהודי בכף הנכרית ולא הנכרית בכף יהודי ואע״פ שהיד מעוטפת
בבגד סיג לגילוי עריות ,ומפרש בספר הנ״ל דבודאי ר״י החסיד
מדבר על השלף שפושין באחיזת כפים והא דנקט יהודי בכף הנכרית
או להיפך לרבותא נקט דלא תימא כיון שהוא מנהג ונימוס הנכרים
באותם המקומות ואם היהודי כי׳ נמנע מזה יתלוצצו בו לכך בא
להזכיר בזה גם ביהודי עם נכרית אבל יהודי עם יהודית פשיטא
דאסור עכ״ד וכן הביא שם משד״ח לאסור וכל אלו הספרים אינם
תח״י .ואף כי לבי מגמגם בדבר דממ״ש הש״ך בסי׳ קצ״ה דאף
לרמב״ס ליכא איסור אלא כשעושה כך דרך חאוה וחיבת ביאה וכף
וכמו שדרך לתקוע כף לאנשים שבודאי אינו מחמת חבת הגוף אלא
מחמת ידידות וריעות כך גם התקיעות כף לנשים יכול להיות בדרך
זה מבלי שיתכוין לחבח גופה כלל אלא כאהבת דוד ויונתן שאינו
תלוי בדבר.
ועי׳ במד״ר פ׳ ויצא עה״פ וישק יעקב לרחל כל נשיקה לתפלות
בר מן תלת נשיקה של גדולה נשיקה של פרקים נשיקה של
פרישות וכף ר׳ תנחומה אמר אף נשיקה של קריבות שנאמר וישק
יעקב לרחל שהיתה קרובתו עכ״ל ומפרש במת״כ שהיתה קרובתו
לפיכך לא הי׳ פריצות בדבר כי קרוב הוא עכ״ל .וצ״ב מה אהני מה
שהי׳ קרובתו להוציא מידי נשיקה של תפלות .אך נראה כיון דדרך
אדם לאהוב אח קרוביו ומנשק להם מתוך אהבת הקרוב ולא מתוך
אהבת נשים אין זה תפלות וה״נ אם תוקע ידו מתוך אהבת נפשה
של האשה ולא מתוך אהבת גופה וכמו שדרך אנשים ההאוהבים
זל״ז שחוקפין כפיהם זל״ז בשפת שאילות שלום או פרידה איני יודע
למה יגרע מכל נגיעה שלא בדרך תאוה וחיבת ביאה.
אלא שאין ממדרש כנ״ל ראי׳ רק דנשיקה של קריבות אין בה
משום תפלות ופריצות אבל אכתי י״ל דמ״מ אסור משום לא
תקרבו מאמר שהוא פכ״פ בדרך חבה ויכול לבוא לידי חבת ביאה
ואח״כ לידי גילוי ממש ,ויש להביא ראי׳ לזה מהא דאמרי׳ בשבת
י״ג א׳ עולא כי הוי אתי מבי רב הוי מנשק להו לאמוותי׳ וכף
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ופליגא דידי׳ אדידי׳ דאמר עולא אפילו שום קורבא אסור משום לך
לך אמרינן לנזירא וכף ,והלא האי נשיקה דעולא הי׳ נשיקה של
קריבוח אפ״ה קאמר דפליגא אדידי׳ דכל קורבה אסור אלמא דגם
נשיקה של קריבות הוי בכלל איסור קורבה והא דוישק יעקב לרחל
משום שלא היחה פרוה עליו והיתה פנוי׳ אבל לפרוה אסור אפילו
נשיקה של קריבות אע״פ שאינו בדרך תאוה וחבת ביאה ,והיינו ע״כ
לפי״ד הש״ך משום דעכ״פ היא דרך חיבה ואהבת נפש וא״כ ה״נ
תקיפת כף לכף משום אהבת נפש שפיר הוי כמו מתוך חיבת הגוף
ואסור אף לדעת הש״ך מדאורייתא כמו דאסור מדרבנן שאילת שלום
פן יבוא לידי חבת ביאה ה״נ אסור מדאורייתא קירוב בשר לשם
שלום דיבוא לחבת ביאה.
(זז) ברם לענין שאלתין דלא במושיט ידו לאשה איירינן אלא
באס האשה הושיטה ראשונה את ידה אי רשאי לתן
לה את ידו שלא להעליב אותה בכה״ג ודאי נראה דלא הוי דרך
חבה מצד האיש דהא אינו מתכוין לקרבה אלא דרך נימוס בעלמא
קעבד ודאי ליכא איסור דאורייתא לדעת הש״ך דלא גרע מנוגע
לרפואתה ,ומשמע מדברי הש״ך דגם איסור דרבנן ליכא שהרי הביא
לאי׳ ממה שהמנהג פשוט שרופאין ישראל ממשמשין דפק של אשת
איש אע״פ שיש רופאים אחרים וכן מוכח מהראי׳ שהביא הש״ך בשי׳
קנ״ז ס״ק י׳׳א לדבריו ממה שמצינו בש״ס בכ״ד שהאמוראים היו
מחבקים ומנשקים לבנותיהן ואחיותיה! וע״כ דשלא כדרך חיבת
ביאה שרי אפילו מדרבנן .ומ״ש בתורת השלמים יו״ד סי׳ קצ״ה וכ״ב
בעזר מקודש בסי׳ כ׳ מאה״ע שיכול להיות דגם שלא בדרך מבת
תאוה פכ״פ אסור מדרבנן משום שחשש התקלה קרוב שאולי כמעט
יהי׳ לבו נוטה לתאוה ויותפם באיסור דאורייתא פכ״ד ,לפפנ״ד אם
אמנם דכל ירא חטא צריך לחוש לכך מ״מ מאחר שלא מצינו בשום
מקום שגזרו על זה אין לנו לבדות גזירה דרבנן מדעתינו ואין לאסור
למי שסומך עצמו שלא יבוא לידי תקלה מלעשות כך וגם כי מ״ש
שחשש תקלה קרוב וכר צ״ע שלכאורה הוא נגד מ״ש בירושלמי הנ״ל
דאין יצר הרע מצוי לשעה וא״כ אין לחוש לתקלה אלא לזמן מרובה
ולא שעה מועטת כגון נתינת שלום וכיוצ״ב שאינם לוקחק זמן יותר
מתנופה שמוליך ומביא מעלה ומוריד.
וראיתי באוצר הפוסקים שם שאחרי שהביא דברי העזר מקודש
הנ״ל כ׳ ועי׳ בביאור הגר״א יו״ד סי׳ קצ״ה ס״ק כ״א
עכ״ל .וכפי הנראה שבא להעיר שבהגר״א שם איתא נמי כדברי
העזמ״ק דעכ״ס איסורא דרבנן איכא גם באינו דרך חיבה אכן
לפפנ״ד לא דקו רבנן בהא ,דהנה הגר״א שם קאי על דברי הרמ״א
בסי׳ קצ״ה סט״ז שחולק על מ״ש המחבר שם אשה חולה והיא נדה
אסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה וכתב הרמ״א ויש אומרים דאם
אין לה מי שישמשנה מותר בכל וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך
עכ״ל ,וכתב הגר״א שם בס״ק כ׳ טעמא דהמחבר דאפילו בפקוח
נפש אסור לעבור על לאו דלא תקרבו דהוי אביזריהו דג״ע זאח״כ
כ׳ בס״ק כ״א טעמא דרמ״א דהלאו הזה הוא דוקא אם מתכוין
בשביל ערוה אבל בלא״ה אינו אלא מדרבנן עכ״ל .והבין המלקט
אוצה״פ שבכל עריות קאמר הגר״א דמדרבנן אסור וחולק על משמעות
הש״ך הנ״ל אבל המעיין בדברי הש״ך שם יראה שגם הש״ך סובר
דאף לדעת הרמב״ם כשאין סכנה בדבר אסור לבעלה למשש הדפק
כשהיא נדה ,שהרי הפלה שם דגם הרמ״א ס״ל כהרמב״ם דקירוב
בשר אסור מדאורייתא רק דמתיר מישוש דסק משום דאינו דרך חבה
וזה דוקא כשיש סכנה הא באין סכנה לא וא׳׳כ פכצ״ל דעכ״פ מודה
הש״ך דמדרבנן אסור גם כשלא נתכוין דרך חיבה ,וא׳׳כ למ״ל
להמלקט הנ״ל להביא מהגר״א ראי׳ להעזר מקודש הוי לי׳ להביא
מהש״ך עצמו ,וגם על הפזמ״ק קשה שמסתפק בדבר הו״ל למפשט
מהש״ך ובאמת נראה שם דסובר שלהש״ך אפילו איסור דרבנן ליכא
וכמו שהוכחנו .אבל האמת היא דמ״ש הש״ך דבאין סכנה אסור
לבעלה למשש הדפק כשהיא נדה דוקא בבעל לאשתו נדה קאמר אבל
מי שאינו בעלה שרי למשש הדפק של נדה וכל עריות שבתורה אפילו
כשאין 'סכנה והיינו משוס דבעל לאשתו נדה אסרו רבנן נגיעה טפי

יהושע

מבשאר עריות הואיל ולבו גס בה כדאותא בתשובת הרשכ״א המובא

ברמ״א אה״ע סי׳ כ״א ס״ה לפנין דברים של חבה ,כ״ש נגיעת 5׳^
ממש דיש לאסור בנדה אע״פ שבשאר עריות שרי ובאמת כני
קיי״ל בנדה דלא יגע אפילו באצבע קטנה ולא יושיט מידו לידה שוס
דבר ואילו בשאר עריות לא מצינו כזאת ,ועל כן שפיר קאמר השץ
דמ״מ באין סכנה אסור לבעל למשש הדפק לאשתו נדה אע״ן
שהמנהג פשוט שרופאים ממשמשין הדפק אפילו כשאין סכנה וכייס
משום דבזה אפילו איסור דרבנן ליכא משא״כ לגני כמל לאשת,
נדה עכ׳׳פ אסור מדרבנן .והנה כי כן זהו ג״כ כוונת הגר״א
דמ״ש דבלא״ה אינו אלא מדרבנן דהיינו בדין דאיירי בי׳ לע5ץ
שהבעל ישמש לאשתו וימשש הדפק בזה אף שאינו בלאו דלא תקרבו
מ״מ אסור מדרבנן ,אבל במי שאינו בעלה כהנך רופאים הנ״ל 6ו
בשאר עריות אפילו איסור דרבנן ליכא.
אמנם לדעת הרמב״ן כבר העלה הב״ש בסי׳ כ׳ סק״א דס״ל דכל
עריות אסור מדרבנן אפילו נגיעה שאינה של חבה וע>1
באוצה״פ אות ה׳ וכיון שלא הוכרע בפוסקים דלא כוותי׳ ודאי יש
להחמיר כדבריו ,וגם כי נ״ל דאע״פ שהאשה הושיטה ידה תחילה
כיון שהושטתה היתה דרך חבה גם המשיב מתקרב דרך חבה כמיס
פנים אל פנים וגם כיון דהאשה מתכוונת דרך חיבה קעבר משום
לפני פור ועל כן השומר נפשו ירחק ממנה.
(ר) ולא אמנע מלהודיע מה שנלענ״ד דאף אם אין איפור
בקריבה שאינה של חבה מחמת הלאו דלא תקרבו מ״פ,
בזמה״ז אשר לדאבוננו הדור פרוץ ביותר והנשים אינם צנופוש:
כדבעי ובפרט אותן הנשים אשר שולחות ידיהן לגברים אע״ש
שעושות זאת בחמימות מבלי דעת שאין זה דרך צניעות ובנות ישראל
כשירות צריכין למנוע מזה מ״מ כיון שאינם יודעין דרך צניעות אסור
להתקרב אליהן ואפילו אם מחכוין לשם שמים ולא בדרך מנה,
וחילא דילי מהא דחניא במס׳ כלה רפ״א שאלו לר״א מה לשתוס
מיד הכלה כל זמן שבעלה מיסב עמה אמר לכם כל השותה פיו
ככלה כאילו שותה מיד זונה אמרו לו וכלא כל בנות ישראל יש להם
דרך ארץ אמר להם חם ושלף כל מי שאין התורה עוברת על פיו אין
בו דרך ארץ הכריז ר״א בן עזרו׳ בג׳ מאות שופרות ואמר כלה
אחת בנות ת״ח אמת בנות ע״ה השותה בכלה כשותה בזונה וסוד
אמר כל המקבל כוס מיד כלה ושותהו אין לו חלק לעוה״ב ,ובפסי
כלה בגמרא שם איתא במאי קמפלגי רבנן סברי כיון דבת ח״ס
היא מנהגא דאבוה תפסה ור״א אמר לך לעולם אשה כנעלה
כדתניא מעשה באשה אחת שנשאת לת״ח היתה מקשרת קשר של
תפלין על ידו מת ת״ח ונשאת למוכס היתה מקשרת קשר של מונס
על ידו עכ״5
והנה אם כי הדברים סתומים אבל זה נראה בעליל דהינא
דהאשה אין בה דרך ארץ כלומר שאינה מתנהגת בצניפוח
כראוי לאשה כשירה ליכא למ״ד שיהי׳ רשאי לקבל הטס מידה
וטעמא מבואר בגמרא שם משום הרהורא דאפ״ג דהרהור ל&י
כמעשה דמי מ״מ שאני אשת איש דחמירא טפי עיי״ש ,והתלמידים
לא שאלו לר״א אלא משום דקסברי דסתם בנות ישראל יש להם יי£
וצניעות ולא יבוא להרהר אחרי׳ בזה לבד שמקבל הכום מידה הואיל
ואין היא בהתנהגותה מגרת את יצרו ור״א השיב דמ״ו לסמוך גיי
שיש להן ד״א דכל שאין התורה עוברת על פיו א״ב ד״א .ולפי דמ*
הגמ׳ כנ״ל במאי קמפלגי וכף נראה קצת דאף התלמידים סברי דמז
עם הארך א״ב דרך ארץ ואסור לקבל הכום מידה ולא פליגי א"
בבת תלמיד חכם שנשאת לעם הארץ ,דרבנן היינו אותן החלמייי6
ששאלו קסברי דבת ת״ח יש בה ד״א כיון דמנהגא דאבוה ח^5
ור״א סבר כיון שנשאת לע״ה מנהג בעלה תפסה .ולסי״ז הא דהכיי*

ר״א ב״ע כלה אחת בנות ת״ח ואחת בנות פ״ה וכף ולא חילי! ח
נשאת לת״ח לנשאת לע״ה משום דס״ל כהתלמידים דלאו בננג*
תליא מלתא אלא באבוה והא דקאסר גם בבת ח״ח משום י665
היו פרוצים בזה כמ״ש בכסא רחמים שם פ״כ אסר אפילו בנוח י6"1
למגדר מלתא ,ובזה א״ש הא דהשמיטו הפוסקים דבר זה דאין

דבר

שו״ת סימן סו־"

בכלל מה שב׳ בש״ע אה״ע סי׳ כ״א ס״ח דאסור להשתמש
31אשה למזוג לו את הכום דהא הנא לאו משום שימוש באשה דברים
אשה לעשות לבעלה משום חיבה קאתינן עלה אלא משום
 ,שמקבל מידה הכום ,תדע דהא הא דאין משחמשין באשה כלל מייתי
■ :משמי׳ דשמואל ואמאי לא מייתי מברייתא דהכא ועוד דאכתי תקשי
 1לשיטת הרשב״א בתשובה שהביא הרמ״א שם דלא אסרו מזיגת הכום
* 6לא באשה נדה לבעלה מה יענה להך דהכא ,ועוד הא מבואר בגמ׳
ןקידושין דף פ׳ דאם מתכוין לשם שמים מותר השימוש וכאן מסתמא
מזכוונו לשם שמים לחבבה על בעלה .אבל לפי המתבאר אפשר
לומר דניון דאין זה דבר שנאסר במנין רק אמרו שצריך ליזהר בזה
משום הרהורא מאחר שאין בבנות ע״ה דרך ארן ור״א ב״ע שהכריז
ע׳ מאות שופרות לאסור גם בבנות ת״ח משום מגדר מלתא לא הי׳
6לא לדורו ובמקומו שהי׳ הדבר פרון לעשות אף בבנות ע״ה שא״ב
ורן ארן ,לכן אח״כ שפסקו עמי הארץ כמ״ש הפוסקים שאין דין
יל פ*ה בזמה״ז והיו כולם נשמעים לחכמי התורה איך להתנהג וה״ג
כל בנות ישראל בעלות דרך ארן וצניעות ועיקר המנהג לקבל כוס
מיו הכלה ג״כ נתבטל ע״י הכרזת ר״א ב״ע לא הי׳ צורך להפוסקים
להזכיר דבר זה.
 ,ולפיכך בזמנינו שפשתה הצרעת ורבתה הקלקלה שרוב בנות
ארן וצניעות ואפילו בנות בני תורה
ישראל אין בהם
י נכלל ואינני רוצה להרחיב הדברים בזה שידוע לכל קרוב מאד שבכל
התקרבות קצת לנשים אפילו באותן הקרובות שהתירו הפוסקים מידי
עבירה על לאו דלא תקרבו מדאורייתא או מדרבנן יצאנו מ״מ מידי
ג כרכור לא יצאנו ,ואלמלי הי׳ בידינו להעמיד הדח על תלה היינו
צריכין להכריז כמו שהכריז ראב״ע בג׳ מאות שפורא שכל המתקרב
.צ6שה אפילו אינו בדרך חבה הוא כמתקרב לזונה בדרך חבה בין
מוח צנועות בין בנות בלתי צנועות הואיל ומצויין הרבה נשים בלתי
צנועות ואיכא משום הרהורא אלא שמוטב שיהי׳ שוגגק ואל יהיו
נמידין .אבל עכ״פ מי שהוא יר״ש צריך להזהר בזה וכ״ש אשה כגון
זאת שמושיטה ידי׳ לגברים תחילה ודאי אין בה דרך ארן וצריך
; להתרחק ממנה ולא לקרבה בתקיעת ידו לידה אע״פ שמתכוין לשם
שמים ולא לחיבה.
(ז) רעל כן אין לו לחוש למה שמלבין פני׳ ברבים שהרי כתב
הרמב״ם בפ״ו מדיעותי ה״ח דמי שעובר עבירה שבין
אדם למקום אם לאחר שהוכיחו בסתר לא חזר בו מכלימין אותו
ברבים עד שיחזור למוטב ואין חוששין למה שהמלבין פני חבירו
נדנים אין לו חלק לעוה״ב ,וזה לא משום דרשע הוא דהא אפילו
רשע כל זמן שאינו מן המורידין אסור להלבין פניו וכיון דהוי כשופך
דסיס וכמ״ש בס׳ סדר משנה שם להגר״ז באסקאווין זצ״ל ,אלא
נממא דכדי להפרישו מאיסורא ולהחזירו למוטב מותר הלבנת פניו
(ואפ״ג דלאפרושי מעבירה שבין אדם לחבירו אסור להלבין פניו
פ״מ בעבירה שבין אדם למקום שפיר דמי ,והרמב״ס יליף ד״ז
פשוס דכך עשו כל הנביאים בישראל כמו שמסיים שם .ונלענ״ד טעם
כסילוק עפימש״כ בתום׳ יו״ט פ״ג דאבות משנה ט״ו בשם המדרש
שמואל והובא גם בפנ״י ב״מ נ״ט ע״ב דהא דהמלבין פני חבירו
נדנים א״ל חלק לעוה״ב ילפינן ממ״ש כי דבר ה׳ בזה והיינו אדם
^נרא בצלם אלקיס ,אלמא דמשום כבוד המקום שהאדם נברא בצלמו
אסור להלבינו ולפיכך שפיר הא דעובר על עבירה שבין אדם למקום
מותר להלבינו ובעבירה שבין אדם למבירו אסור להלבינו שהרי זה
יומם למה שאמרו גדול כבוד הבריות דהוי נמי טעמא משום דאדם
גיא בצלם אלקים ,ומבואר בברכות י״ט ע״ב דיש חילוק לעגין הא
7גוד הבריות דומה ל״ת שבתורה בין איסורא לממונא ,דהיינו בין
*ז שבין אדם למקום בין ל״ח פבממונא דהיינו בין אדם לחבירו
ימינן לה התם מקראי עיי״ש הרי דאין כבוד צלם אלקים דוחה
 8תעשה שנין .אדם למקום ,ואמרי׳ התם טעמא משום דכל מקום
*׳* חילול השם אין מכמה ואק עצה לנגד ה׳ דעדיף טפי שלא לכבד
סח הבריות אע״פ שנברא בצלם אלקים מלחלל כבוד אלקים עצמו
שיעבור על מצוותיו ,אבל במצוה שבין אדם לחבירו שפיר דמי

ייו

יהושע

רנה

לעבור המצוה כדי לכבד צלם אלקים לפיכך שפיר קאמר הרמב״ם
דמוטב להלבין פני צלם אלקים כדי להפרישו מלחלל שם אלקים במה
שיעבור על מצות שבין אדם למקום ,וע״כ מה שנאמר ולא תשא עליו
חטא דמינה ילפינן דאסור להלבין פניו כדי להפרישו לא מיירי אלא
בדברים שבין אדם לחבירו שכבוד הבריות דוחה אותו) .ומעתה
הדברים ק״ו השתא כדי לאפרושי מאיסורא מותר להלבין פניו כ״ש
שאק לסייע בידים לעשות איסור כדי שלא להלבין פניו וק״ו ב״ב
של ק״ו שאין לו לאדם לעשות עבירה בעצמו כדי שלא יתלבן פני
חבירו ,ואף אם אין גוף המעשה עבירה אבל מכיון שיכול לבוא עי״ז
לידי עבירה אין שום אדם מחוייב ליכנס לבית הספק שמא יבוא לידי
עבירה אפילו עבירה קלה כדי שלא יבוא חבירו לידי הלבנת פנים.
דבפרט בכגון נ״ד שהאשה פשעה בעצמה בזה שהושיטה לו ידה
ואיהי דאפסדא אנפשה שגרמה לידי כך שתתלבן פני׳ אין
אומרים לאדם חטא בשביל שחכה .על כן אני אומר הלכה למעשה
שבשום אופן לא יתקע כפו לכף אשה בין א״א בין פנוי׳ אע״פ
שהאשה פשטה ידה תחילה וכבר כתב הפת״ש בסי׳ כ״א סק״ג בשם
הריטב״א שאין להקל בדברים אלו אלא חסיד גדול ,ומי זה בזמננו
שיכול ליטול שם זה לעצמו וכל מקום שגדר ערוה מצוי׳ שם קדושה
במקום שקדושה שם ברכה מצוי׳ כמ״ש כי שם ציוה ה׳ את הברכה
חיים עד העולם.

יהושע מנחם אהרנברג

סימן טז
ב״ה ל׳ כסלו תשכ״א.
לכבוד ידידי הרב הגאון המפורסם ערוגת הבושם כש״ת
מוהרא״י ח״לדנברג שליט״א אב״ד בעיה״ק ירושלים.
קבלתי ספרו היקר ציץ אליעזר ויסלח נא לי על האיחור כי
בדעתי הי׳ לכתוב לו איזה הערות על ספרו ומחמת טירדא
בענינים אחרים לא נפנתי לעיין כל צרכי.
אך בדבר אחד לא אמנע מלהעיר אם כי גם בזה לא שמתי עיוני
היטב .במ״ש בענין יחוד עם מאומצים ,כמדומה לי שעייל פילא
בקופא דמחטא ובפרט כי לפענ״ד מ״ש הלבוש שאין דרכו לבוא עמה
לידי הרגל עבירה לאו משום דמתגדל ביחד דאטו בלא גידל האב
את בתו והאם את בנה כגון שנתגרשו בקטנותם יהי׳ אסור ,אלא
כוונת הלבוש כמו שמצינו בסנהדרין ק״ג ב׳ דאמרה לו אמו כלום
הנאה יש לך ממקום שבאת משם עיי״ש בפירש״י ,וה״נ אב מבתו
שיצאה ממנו וז״פ אלא שאין הלבוש תחת ידי .ומה שמביא מחזו״א
בטעמא דנדה מפני שרגיל בה ,פשוט שכוונתו כמ״ש בכתובות ד׳ ל״ש
אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו וכו׳ ,ואק לזה ענק בנתגדלו
ביחד כיון שלא נתרגלו באישות ,ומה שמדמה לגזירה שאין רוב
הציבור יכולין לעמוד תמוה לי ביותר ,ומ״ש שהדבר נמסר לחכמים,
אבל לא לנו נמסר ,ומ״ש דאין זה דרכי נועם לא הבנתי כלל.
אבל מה שהביא מאבות דר״נ פט״ז סוף ה״ג לפענ״ד משם ראי׳
להיפך ,שהרי זה נחשב שם לדבר גדול שעשה ר״א שכבש את
יצרו י״ג שנים וא״ת דכיון שגדלה עמו לא תקיף יצרי׳ כל כך מה
רבותי׳ דהא מעשה טפי מדר״ע ,אלא ע״כ דגם בכה״ג איכא תקיפת
יצר ולא דמי לאב עם בתו .ומה דקשיא לי׳ ר״א איך עביד הכי ,אין
אנו אחראין לר״א ובודאי עבד בדרך היתר אלא שלא נזכר שם הדרך
היתר מכיוון דלא קאי התם אלא לאשמעינן גדלותו של ר״א ואפשר
גם שהי׳ איזה שעת הדחק שלא אפשר אחרת.
איברא אם יש להביא הי׳ לו להביא ממ״ש המקנה בקידושין פ״א
ע״ב ע״ד רש״י שם ד״ה ודר עם אמו ועם בתו וכו׳ דאהני
אנשי כה״ג ,שכתב שם לתרץ הא דהוצרך רש״י לטעמא דאהני
אנכה״ג משום אחותו כמ״ש הפנ״י ואיצטריך נמי אפילו אם נימא
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לכבוד הב׳ המופלג בתורה ויר״ש כר",ר אברהם שטינברג
נ״י נו״ב להגאוז מבראד זצ״ל.

(א) כבר הסכימו כל רבני א״י בזמננו כי נתוח מתים בכל דרן
שהיא אסור לפי דין תורה ואפילו כדי להתלמד לרפאות
חולים מסוכנים לכשיזדמן לפניו ואין לערער ע״ז מאחר שכן היא
דעת גדולי מולם הנודע ביהודה במהדו״ת חיו״ד סי ,ר״י והחתם
סופר במיו״ד סי׳ רל״ו ,ואם יש לערער הוא רק על שהקילו ואמרו
שבמקום פקוח נפש מידי יש מקום להתיר ,ובאמת לפענ״ד ברור
שגם בכה״ג אין מקום להתיר ניוול מת ממש וכמו שהעלה בשו״ת
מין 5יןן סי׳ ק״ע  -קע״א וכ״כ הגאון מטשעבין בספרו דובב
מישרים ח״א סי׳ נ״ח ,ואני בעניי הארכתי לברר הדבר בראיות
ויסודות חזקות ומה שמסתמכים בזה על הנוב״י וחת״ס כאילו הם
התירו לנוול המת במקום פקוח נפש מידי אין זה נכון דבאמת מעולם
לא התירו לא הנוב״י ולא החת״ס לעשות מעשה לנוול מת בשביל
פקו״ג מידי שהרי לא נשאלו על זה כלל ,דלא נשאלו רק באופן שלא
^יי׳ פקו״נ מידי ואת זה אסרו באמת ,ואם נתנו עעם לדבריהם
שאסרו מפני שאין החולה לפנינו אק ללמוד שאילו הי׳ בא מעשה לידם
> במקרה שהחולה לפנינו היו מתירין לא מיבעיא החת״ס שאינו אומר
רק שאם הי׳ לפנינו חולה וכר קרוב לודאי שמותר ,הרי שעדיין הי׳
מסופק בדבר ולא ברור לו שודאי מותר (ותמהני על הרב הגאון
בעל ציץ אליעזר ח״ד סי׳ י״ד אות ג׳ ד״ה למדנו מדברי החת״ם וכו׳
שכתב וגם הסכים כך להלכה וכו׳ שקרוב לודאי שמותר עכ״ל איך
יתכן לומר שהסכים כך להלכה כשאינו אומר רק שקרוב לודאי שמותר
ולא ודאי גמור) .אלא אף הנוב״י שנראה לכאורה ממרוצת דבריו
דקסבר שאס יש חולה מסוכן לפנינו דוחה האיסור ניוול כמו שדוחה
שבת החמורה מ״מ כיון שלא אמר הנוב״י ד״ז למעשה ואף להלכה
לא אמרה אלא שכך יוצא מתוך המשא ומתן שהי׳ לו עם הרב השואל
וכלא ידוע לכל יודעי דת ודין שאין למדין הלכה אפילו מדברי
כפוסקים הראשונים כשאינם אלא בדרך פירוש ולא נאמרו בדרך
כוראת הלכה וכ״ש שאין להורות מהם למעשה וכמו שאמרו בגמ׳
ב״ב דף ק״ל ע״ב אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה עד
שיאמרו הלכה למעשה ומפרש הרשב״ם הטעם דשמא אם תבוא לידו
׳מעשה ידקדק יותר ויראה טעם אחר בדבר ועי׳ בפח״ש א״ע סי׳
י״ז ס״ק ק״א ,כך אני אומר בעניותי ברי לי שאלו הי׳ הנוב״י צריך
לכך למעשה הי׳ מדקדק ומעיין יותר בדבר והי׳ בא לידי מסקנה
כדעת הבנין ציון דגם במקום פקו״נ לא הותר נוול דמסתבר טעמי׳
וכמו שביארתי אמיתות שיטתו בעזה״י באריכות.
״-׳

רפ״ש במשפטי עוזיאל דזה כבודו שיציל חיי אדם על ידו ז״א דכבר
ביארתי בספרי דבר יהושע סי׳ כ״ח דלא הותר משום כבודו
ש רק הלנה ולא ניוול המת ,ומלבד זה אין בדבריו אלו במחכ״ת אלא
פטומי מילי בעלמא.
ובסרט לחתוך אברים מן המת אפילו להשתלם בחי להציל את נפשו
ודאי מעולם לא עלה על דעת הנוב״י והחת״ס להתיר
מחמת פקו״ג ,דזה אינו רק בגדר נוול המת ששרשו בחורה מלא
תלין נבלתו על העץ אלא הוא גם מהדברים שאף שלא נכתבו בתורה
כרי היא מהדברים שהשכל מחייב ע״ד שאמרו ביומא דף ס״ז ע״ב
ששפיכת דמים וגזל אף אלמלא נכתבו דין הוא שיכתבו וה״נ גזילת
כאברים מן המת קשה מאד להמת לפי אמונת מאמינים בהשארת
כנפש ותחיית המתים דבזיון גדול הוא לו לבוא לעולם העליון מחותך
ומחוסר אבר ובפרט אבר שהנשמה תלוי׳ בו שהרי אפילו בתכריכין
הקפידו שיהיו נאים כדאיתא בשבת קי״ד א׳ ואם נקברו בבגדים

נעים טרמים סכנה לאנשי העיר ר״ל עיין בזה בבאר היטב יו״ד סי׳
"56כ (ומ״ש הבאה״ט שם בשם ספר החסידים שכל דבר שהוא
משוס פקוח נפש יכול לעשות למת ,היינו כשהמת גורם הסכנה כהא

יהושע (^חי<3י0

פג

דאיירי התם ויליף לה מהא דיושבת על המשבר ומתה קורעין את
בטנה להוציא הולד והיינו משום דהיא נועלת דלת בפני הולד כמ״ש
בבנין ציון שם ,ומדברי הספ״ח אלו נמי יש לדקדק דאין ניוול דומה
לשאר איסורין שנדחין בפני פקוח נפש ,דא״כ מה קמ״ל פשיטא
וע״כ דאינו דומה וא״כ מנ״ל לומר שגם זה נדחה בפני פקוח נפש,
אלא ודאי דלא איירי אלא דומיא דהתם שהמת גורם הסכנה ויליף
לה מהך דיושבת על המשבר הא בפני פקו״נ של אחר שאין לו תביעה
עליו לא הותר כמ״ש הבנין ציון ודחק) ומעתה דברים ק״ו ,אם על
תכריכין שלמין הם מקפידין כ״ש על שלמות הגוף שלא יהיו בעלי
מומין ,דכמו שאדם מתבייש בחייו במומין שלו כדמצינו ביבמות דף
קט״ו ע״א כך נשמת המתים מתביישין כשהגוף שלהם הוא בעל
מום ,שהרי גם בחיים רק חלק הנשמה היא המתביישת במומי הגוף,
ומכיון דלפי אמונתנו הנשמה קשורה בהגוף גם לאחר מיתה כל מה
דלא ניחא לאדם חי שיעשו בגופו לא ניח״ל להמת ,וכמדומה לי שכל
מי שאמונתו צרופה יודה לזה.
(ב) ועי׳ בשו״ת עמק שאלה יו״ד סי׳ צ״ז שכ׳ שיש לקבור עם
המת בקברו גם האברים שנחתכו ממנו בחייו כי נוח
לו לאדם שיהיו אבריו קבורים עיי״ש ,ואם כי ראיותיו שם אינם
מוכרחות מ״מ החוש מעיד שכך ניח״ל לאדם וכ״ש אבריו שנפלו מן
המת לאחר מיתתן דודאי שיש להקפיד על כך ,תדע שהרי אפילו דם
תבוסתו צריך ליטל עמו בקברו כדאיתא בנזיר ס״ה א׳ שכך ציווה
יעקב אבינו ע״ה ועי׳ בר״ש אהלות פט״ז מ״ה ד״ה יש לו תבוסה
שכ׳ שחייב ליעל התבוסה וחזינן מהא שערב לו לאדם שיהיה אפילו
הדם והליחות הנופל ממנו לאחר מיתתו קבור עמו בקבר וכ״ש
אבריו.
ועי׳ בתורת האדם להרמב״ן שכ׳ שם וז״ל ותניא באבל רבתי
מזרקים כלים על המת וכו׳ שכל שהמת זוכה בהם אסורים
בהנאה וכו׳ ותניא אידך כל המציל כלים מן המת הרי זה גוזל את
המתים וכף ומסתבר כגון אלו הכלים שאסורים בהנאה בשבילו
נקברים עם המת ולא עם המת ממש שאין כבודו בכך אלא עמו
בתפיסתו וכף עכ״ל ,הרי שאפילו הכלים שזכה בהן המת סי׳ צריך
לקברו יחד עם המת בקבר אחד אלא משום שאין כבוד בכך שיהי׳
גופו קבור ביחד עם כלים אין קוברין אותו עמו בקברו אלא עמו
בתפיסתו וא״כ כל שכן בשר וגידין ועצמות שהיו עמו בשעת מיתה
שבודאי זכה בסם יותר ממה שזכה בהכלים שצריכין לקברו עמו
בקברו ממש שזה ודאי כבודו בכך .ובעצמות יש עגין נוסף להקפיד
שיקברוהו עמו בקברו לפימ״ש בתשף חת״ס חיו״ד סי׳ שנ״ג ד״ה
אך צריכין וכף הטעם שאסור לערב עצמות שני מתים זב״ז אפילו
בקבר אחד משום צער גלגול תחיית המתים שנקרב עצם אל עצמו
ויהי׳ להם כשמקורבים אלו באלו כדכתיב גבי מתי יחזקאל והנה
רעש ותקרב עצמות עצם אל עצמו עכ״ל ,א״כ כל שכן שיהי׳ צער
כשיצטרכו לקרב עצם מקבר זה לקבר אמר על כן ודאי צריך ליזהר
שיהיו כל עצמותיו ביחד עמו בקברו .ויש להביא קצת ראי׳ לזה מהא
דאמרי׳ בסוטה מ״ה ב׳ דפליגי התם ר״א 'ור״ע כשמצאו הרוג שראשו
במקום אחד וגופו במקום אחר אי מוליכין הראש אצל הגוף או
מוליכין הגוף אצל הראש דבמת מצוה קנה מקומו קמפליגי עיי״ש,
משמע דסא ודאי אי אפשר שיקנה הראש מקומו והגוף מקומו משום
שצריך לקבור הגוף והראש בקבר אחד וא״כ ה״ה באבר שנפל מגופו
צריך לקברו עמו בקברו וכ״מ בב״י סי׳ שע״ד שכ׳ וז״ל ואינו נקרא
מת מצוה וכף ,אבל מצא ראשו ורובו חוזר אפילו על אבר ממנו
וקוברו "עמו" עכ״ל ,הרי שצריך לקבור האבר עמו בקברו ובספרי
דבר יהושע סי׳ ל״א ביארתי הדבר באריכות.
ולא תאמר א״כ היכא דקובר האבר עמו בקבר שוב אין המת
מקפיד על זה ,זה אינו דבאמת מוכח בגמ׳ שגם בכה״ג איכא
גריעותא למת שהרי אמרו בנזיר מ״ג ע״ב אר״ח אמר רב נקטע
ראשו של אביו אינו מטמא לו מ״ט אמר קרא לאביו בזמן שהוא שלם
ולא בזמן שהוא חסר ופירש״י אע״פ שהראש בצד הגוף הואיל וכבר
נקטע אינו מטמא דאמר קרא לנפש וגף בזמן שהוא שלם שלא
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נתפרדו אבריו זה מזה עכ״ל ,הרי שפירוד האברים זמ״ז בלבד גורם
שלא יהי׳ כהנים קרובים רשאים לטמא לו ,ואם כי אין אתנו יודע
למה יגרע זה שלא יהי׳ מוטל על הקרובים לטפל בקבורתו עכ״פ
מבואר שאין טומאת הנהנים נדחה בשבילו ועי׳ בש״ך יו״ד סי׳ שע״ג
ס״ק י״ד דבעינן שיהי׳ עכשיו כמו שהי׳ בחיים דאל״כ לא קרינן בי׳
לאביו ,הא כשהי׳ מסר בחיים שפיר קרינן לאביו ופי׳ בפת״ש שם
שאפילו כל האברים מונחים בארון אינו מטמא לו וכל זה הוא
מהדברים הנסתרים מעיני השכל אבל אחרי שהתורה העידה שכל
שנפרד אבר מן המת לאחר מיתה נגרע מערכו ודאי לא ניחא לי׳
להמת שיגרפו אותו מערכו.
עוד מצינו גריפותא במת שחסר לאחר מיתתו בנזיר נ״א ב׳ דתני
פולא מת שחסר אין לו רקב ולא תפיסה ולא שכונת קברות
ופירש״י מת שחסר אבר כל שהוא אין לו תורת רקב וכו׳ אין צריך
ליטול תפוסתו וכר ולא קנה מקומו פכ״ל .הרי שנשתנה דינו משאר
כל אדם ואף שאין אתנו יודע מה נשתנה ואין לנו עסק בנסתרות
אבל זה ברור שלא למעליותא אשתני אלא לגריעותא ,דכל שינוי מדרך
כל העולם היא גריעותא ובפרט שמ״ש שלא קנה מקומו זה ודאי
אסון גדול הוא לכמת דנחשב כאילו ח״ו לא בא לקבר ישראל כלל
שאין קבורתו אלא כקבורת חמור משום טומאת נבילות וסרחון (עי׳
כמהרש״א חדא״ג סנהדרק פ״ב א׳ ד״ה סחוב) ,אבל הקבורה משום
כפרה או משום שרפואת עפר שנאמר ואל מפר תשוב כמ״ש הטור
כסי׳ שפ״ב בשם הירושלמי זה אין לו ולכך לא קנה מקומו ומה״ט
נמי אין לו תפוסה דהא בהא תליא דכל שאין לו דין קבר אין לו
תפוסה כדאיתא באהלות פט״ז משנה ה׳ וכבר הארכתי בזה בספרי
דבר יהושע סי׳ כ״ה ,ואפשר דהיינו נמי טעמא דאין לו רקב ומכיון
שלא היתה רקיבתו פ״י רפואת העפר (ובזה יובן ג״כ הא דהזכרנו
לעיל שאין כהן מטמא לאביו חסר דלא התירה תורה לטמאות אלא
כדי להביא את אביו ואמו לקבר ישראל ,דהיינו שיהי׳ קבורתו כפרה
ורפואה לגופו משא״כ זה שאין לו רפואה זו ואין קבורתו רק משום
בזיונא לא הותר טומאת כהנים כשיכולין לעשותו ע״י אחר שאינו
בגדר מת מצוה ,וטעמא דמלתא יש לומר משום שנאמר ואל עפר
תשוב בעינן שישיב את כל הגוף שהי׳ לו בחיים אבל כשאינו שב
לעפר כל הגוף שחסר ממנו אבר כל שהוא לדעת רש״י או אבר
שהנשמה תלוי׳ בו לדעת הרמב״ם לא הוי השבה מעליותא לכן אין
העפר מרפא אותו ,והא דההרוג דינו כחסר לפי״ד התום׳ בנזיר
ס״ה א׳ ד״ה פרט להרוג פיי״ש יש לומר ג״כ דכיון שנהרג קודם
שהגיע עתו למות לא נאמר בו אל עפר תשוב ועי׳ מ״ש בספרי דבר
יהושע סי׳ כ״ה ואכמ״ל) ולפיכך ודאי פשע גדול עושק לגבי המת
כשחותכין ממנו אבר .ואל תתמה א״כ נאמר שכל הני קדושי עליונים
שנהרגו על קידוש ה׳ ויש שלא זכו לבוא לקבורה הכי נאמר ח״ו
שיש להם איזה חסרון בעוה״ב ,כבר עמד ע״ז בתשו׳ חות יאיר ,אך
בזוה״ק פ׳ תרומה דף קנ״א א׳ מבואר דחסידים יסודי עולם זוכין
לעליית נשמתן גם בלא קבורה והם מעט בעולם עיי״ש ,ובודאי
אותן שנהרגו ע״י קידוש השם הם כמותן דאיקרי חסידים והבן.
(ג) והנה באבל רבתי פ״ד הל״ד איתא אמר ר״ע זו היתה
תחילת זכתי לפני חכמים השכמתי ומצאתי הרוג אחד
והייתי מטפל בו ג׳ תחומי שבת עד שהבאתיו למקום קבורה וקברתי
וכשבאתי והרצתי הדברים לפני חכמים אמרו לי על כל פסיעה
ופסיעה מעלין עליך כאילו שפכת דמים עכ״ל ,וברייתא זו הובאה
גם במסכת ד״א זוטא פ״ח ושם תניא לפני זה כל העובר ע״ד
חכמים חייב מיתה ומסיים בה מאותה שעה לא זזתי משימוש ח״ח,
כל כ; פירש״י והתום׳ בכתובות י״ז ע״א דהא דאמרו מעלין עליך
כאילו שפכת דמים הוי טעמא משום שעבר ע״ד חכמים או משום
שלא שימש ת״ח אבל באבל רבתי שם לא נמצא הרישא ולא הסיפא
אלא מה שהעתקתי לעיל ,ולפי גירסא זו צריך לפרש כמו שכתב באור
זרוע הגדול בהל׳ אבילות סי׳ תי״ט דהא דקאמר כאילו שפכת דמים
לאו משום שנתבטל מד״ח אלא משום שטורח הוא למת שמטלטלין
אותו ממקום למקום וכו׳ מפני שצער הוא לו שמטלטלין אותו ואינו
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נקבר מהרה במקום שמת וכאילו שופך דמים ,דכל המוליך את המת
כאילו שופך דמים עכ״ל ,ומבואר שם דלאו במת מצוה אלא בכל מת
שאם מוליכין אותו שלא לצורך כבודו הוי כאילו שופך דמים ,הרי
דחמור צער ובזיון אצל מת כמו שפיכת דמים.
וענין הדמיון לשפיכת דמים יש לומר לפענ״ד על פי״מ דתניא
בתוספתא ב״ק פ״ט הל״א וז״ל וכשם שחייב על נזקי חבירו
כן הוא חייב על נזקי עצמו ,הרק והטש בפניו כנגד מבירו ותלש
בשערו מקרע את כסותו משבר את כליו מפזר את מעותיו בחמתו
פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים שנאמר ואך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש מיד נפשותיכם אדרוש עכ״ל התוספתא ,כרי
דלא רק ההורג את עצמו או מזיק את גופו הוא בכלל את דמכם
לנפשותיכם אדרוש אלא גם המזיק את כבוד עצמו ומבזה עצמו וכן
המצער את עצמו על ידי השחתת ממון שלו מחמת שהוא בכעס הוא
בכלל את דמכם לנפשותיכם ,ובאמת ק מתבאר גם מדברי הגמ׳ ב״ק
צ״א ע״ב והיינו לפימ״ש התום׳ שם ד״ה אלא תנאי היא ,דלפי
כמסקנא דתרי תנאי אליבא דר״ע ליתא הא דמשני לעיל דאדס
רשאי לבייש את עצמו ור״ע ה״ק לא מיבעיא בושת וכר אלא מפרשינן
דר״ע אבושת דאיירינן במתניתין קאמר כחובל בעצמו אע״פ שאינו
רשאי וא״כ למאי דבעי התם מאן תנא דשמעת לי׳ דאמר אין אדם
רשאי לחבל בעצמו ובעי למימר דהאי תנא הוא דתניא אך את דמכם
וגו׳ ר״א אומר מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם עכצ״ל דגם כחובל
בכבודו שמבייש א״ע נמי כוי בכלל את דמכם לנפשותיכם אדרוש,
ואע״ג דדחי ודלמא קטלא שאני מ״מ לבתר דמסיק החם האי תנא
הוא דתניא א״ר אלעזר הקפר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש
וילפינן מינה שכל המצער עצמו נקרא חוטא שוב הדרינן לסברא
קמייתא דכאי את דמכם לנפשותיכם אדרוש לא בקטלא דוקא מיירי
אלא ה״ה כל המצער עצמו בכלל( .וכ״כ בפנים יפות פ׳ לך עה״פ
ויהי אברכם בן תשעים דלהמסקנה כל חובל בכלל אך את דמכם
ולכך אפילו ב״נ מוזהר וכ״כ במקנה סוף קידושין) ובשביל זה
אמרה תורה שהנזיר נקרא חוטא דקעבר על את דמכם וגו׳ .ולא זו
בלבד אלא גם החובל את ממונו כהא דאמר ר׳ אלעזר שם שהמקרע
על המת יותר מדאי עובר משום בל תשחית מדרבנן ולוקה מכוח
מרדות כמ״ש כרמב״ם בפ״ו ממלכים אע״פ שסמכוהו רבנן אקרא
דלא תשחית את עצה מ״מ שורש האיסור הוא מקרא דאת דמכם
לנפשותיכם כמ״ש בתוספתא הנ״ל ,אלא דאי משום הא אין דינו
מסור אלא בידי שמים על כן הוצרכו לאסמכתא דלא תשחית דמחמח
זה יכולין להלקותו מכות מרדות אבל לעולם גם בלא״ה אסור
מדאורייתא מקרא דאת דמכם וגר (ובזה א״ש לשון כרמב״ם בה׳
מלכים שם שכתב כל המשבר כלי וכו׳ עובר בבל תשחית ואינו לוקה
אלא מכות מרדות מדבריכם עכ״ל ,ולשון זה משמע דבאמת איסור
לא תשחית עובר מדאורייתא אלא שהמלקות אינם רק מדרבנן וצ״ג
מנ״ל סכינא חריפא למפסק האיסור מהמלקות מדאורייתא ולהנ״ל
א״ש ,שהרי קיי״ל דכל דבר שהי׳ בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד
על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל יצא וכיון דבכלל את דמכם
לנפשותיכם אדרוש הי׳ ג״כ השחתת עץ מאכל ויצאה מן הכלל שיכי׳
לה אזהרה מיוחדת שיהיו לוקין עלי׳ הו״ל למימר דללמד על הכלל
כולו יצא שיהי׳ להם אזהרה למלקות אלא דמאחר דס״ל להרמנ״ם
שכל דבר הנדרש בי״ג מדות לא נקרא אלא מדברי סופרים לכן אי!
ללקות עליהם בשביל מדה זו אלא אמרי׳ דבשביל מדה זו עובר סל
לא תשחית אבל אין לוקין עליו מדאורייתא אלא מכק מכות מרדים
מדרבנן ודו״ק) .והא דאמרי׳ דגם השחתת ממון בכלל את דמכם
וכו׳ י״ל משום דדמים חרתי משמע ועי׳ בסנהדרין דף ב׳ מ*ג
דאמרי׳ מה לי חבל בגופו מה לי חבל בממונו משמע דלא עדיף חגל
בגופו טפי מחבל בממונו אלא שניהם שוק ,והיינו משום דגם חנל5
בממונו עיקר החיוב היא משום צערא דנחבל כדאמרי׳ בסנהדרין
נ״ז ע״א עיי״ש ,וברש״י ד״ה צערא בשעחא מי לית לי׳ הלכך גזל הי^
ודו״ק ,ובזה יש ליישב קו׳ כתום׳ שם דהו״ל למימר להיפך מה לי
חבל בגופו ולכנ״ל א״ש דה״ק כיון דגם חבל בממונו הוא משיא
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צפרא מה לי חבל בגופו מ״ל חבל בממונו והתום׳ שלא תרצו כן י״ל
ןאזלי לטעמי׳ בעירובי! דף ס״ב ע״א ד״ה בן נח שמפרשי הא
ואמרי׳ צערא בשעתא מי לית לי׳ הלכך ממון חשוב דלא כפירש״י
דהלכך גזל הוא עיי״ש ,ולפיכך אין חיוב דחבלה בממון משום צערא
אלא משום ממון ולדידהו צ״ל דהא דאמרי׳ מה לי וכר היינו כדמפרש
כמאירי שם הואיל ואף חבלות גופו דין ממון הוא לחייבו בחמשה
דברים ולפיכך שפיר הקשו התום ,ומ״מ גם התום׳ מודו דחבלה
כממון אית בה צערא ,ועי׳ בגיליוני כש״ם כתובות ל״ב א׳ שהביא
סכ״מ דהפסד ממון היא ג״כ כצער הגוף שמצטער מהפסד ממונו
פיי״ש לפיכך שפיר הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,ובזה
א״ש מה שאמרו בב״ק פ״ג ע״ב ובשבת פ׳ ע״א מות יומת בממון
ותמוה מה פנין ממון למיתה ואין לומר משום דעני חשוב כמת ,דהא
לאו כפניות קמשתעי אלא בחטאת בת דנקא או תשלומי נזק שעדיין
לא כא לידי פניות בשביל זה ,אבל להנ״ל נכון הדבר דכמו שהפסד
ממון הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם כך יתכן לקרותו מיתה הואיל
וצערא היא לגופי׳ וצער הגוף הוא מענין מיתה כמו שמלקות הוי
מיתה כמו שפירש״י בסנהדרין דף י׳ ע״א ,וכן היא מסקנת התום׳
שם ד״ה מלקות במקום מיתה עומדת דהיא גופי׳ מיתה הוא עיי״ש,
וברפ״י ד״ה אי הכי וה״נ עונש ממון כאחת מן המיתות הוא כמו
מלקוח וכדקרי לי׳ לממון מלקות בכתובות דף מ״ו ריש עמוד א׳
והיינו משום דגם בהפסד ממון איכא צערא( .ועי׳ בתשו׳ חות יאיר
סי׳ קצ״א שאין חילוק בין צער מחמת כאבים שבגופו לצער הגוף
מחמת דבר שמחוץ לגופו ,ודקדק כן מדברי הרמ״א באו״ח סי׳ שי״ז
ס״א ופי׳ עוד שם שלמד להתיר איסור דרבנן במקום צער הגוף
מק״ו דבכ״ד אמרו רז״ל במקום פסידא לא גזרו רבנן ור״ל הפסד
ממון וא״כ י״ל דכ״ש צפר הגוף פכ״ל ,מוכח דההיתר בפסידא דממון
כוא משום צערא דאל״כ אלא משום דהתורה חסה על ממונו של
ישראל איך קיליף מהא דגם במקום צפר הגוף נמי לא גזרו הלא
אין לזה דמיון כלל אלא ודאי ס״ל דגם בפסידא רק משום צפר שיש
לו מחמת הפסד ממון לא גזרו והיינו נמי טפמא דהתורה חסה על
ממונו של ישראל משום צפרא ושפיר למד ק״ו השתא בצער זה שאינו
אלא בנפשו לא גזרו כ״ש במקום שהצער הוא גם בגופו דלא גזרו
רבק) .ובזה יובן ג״כ הא דאיתא בב״ק דף קי״ט ע״א אר״י כל
כגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נטל נשמתו ממנו שנאמר את
נפש בעליו יקח ואומר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם,
מאי ואומר וכ״ת הנ״מ היכא דלא יהיב דמי אבל היכא דיהיב דמי
לא ת״ש מחמס בני יהודה וגו׳ עכ״ד הגמ׳ ,ותמוה דבשלומא בגוזל
ולא יכיב דמי שפיר הוי כגוזל נשמתו שאין לו במה להתפרנס אבל
ביכיב דמי למה יחשב כשפיכת דמים ,וכבר עמד ע״ז בחדא״ג שם
וגדחרו לחיץ עיי״ש ,אבל לפי הנ״ל א״ש דהאי אף ביהיב דמי פכ״פ
איכא צערא וכמ״ש הגר״א ברוידא זצ״ל באשל אברהם ב״מ ס״א
ע״ב דמה״ט אסור לגזול ע״מ לשלם עיי״ש לכן שפיר נחשב דשפך דם
קי ומדוקדק בזה למה בגוזל ולא יהיב דמי קראו הכתוב את נפש
גמליו יקח ,דהיינו נטילת נשמתו לפי שמביאו לידי מיתה ממש
סאין לו ממה להתפרנס משא״כ ביהיב דמי שאינו אלא צערא קראו
שופך דם נקי כענין את דמכם לנפשותיכם אדרוש.
—
(ד) .ולפי דרכינו למדנו להבין ג״כ הא דאיתא בב״מ נ״ח ע״ב
תני תנא קמי׳ דרנב״י כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו
שופך דמים א״ל שפיר קאמרת דחזינא לי דאזיל סומקא ואתי חוורא
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אר״ח הכל יורדין לגהנם חון משלשה ואלו הן הבא מל א״א והמלבין
פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו ,ופריך מכנה היינו מלבין
ומשני אע״ג דדש בי׳ ופירש״י דדש בי׳ כבר הורגל בכך שמכנים אותו
כן ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו מתכוין עכ״ל ,הרי דגם אם
לא אתי חוורא עונשו חמור כמו אתי חוורא הואיל ופכ״ם מכלימו
וכי חימא דמכל מקום בלא דאתי חוורא יש לו עוון אלא שבאתי
חוורא יש לו עוון נוסף משום דהוי כשופך דמים ונתוסף עליו עונש
גם בשביל זה ,הא ודאי קשיא מנלן עוון הזה דמהיכ״ת לומר דאזיל
סומקא ואתי חוורא הוי כשופך דמים.
אכן לפי״מ שביארנו מתוך דברי הגמ׳ והתוספתא דב״ק הנ״ל
דבושת הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם אדרוש ולפיכך שפיר
הא דקאמר תנא דהמלבין פני חבירו ברבים• כוי כאילו שופך דמים
מאחר שנכלל יחד עם שופכי דמים אלא משום שהדבר כי׳ נראה
מלתא דתמוה טובא איך שייך ע״ז שם שופך דמים ,דבשלומא מ״ש
לעיל דצערא הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם ומה״ט נמי הוי נזקי
ממון ג״כ בכלל מובן שפיר ,אבל בושת שאינו בגדר צער כלל תדע
שהרי איכא למאן דאמר בסנהדרין מ״ה א׳ דנימא דגופא עדיף
מבזיוני ע״כ דע״י ביזיוני אכתי איכא ניחא דגוף וכן מפורש לכדיא
בב״ב דף ט׳ ע״א דבודקין לכסות ואין בודקין למזונות משום דכאי
מצערא לי׳ והאי לא קמצערא לי׳ אלמא דאע״ג דערום קא מבזי לא
חשיב צער ,וא״כ איך יתכן שכשאמר רחמנא את דמכם לנפשותיכם
אדרוש נכלל בזה גם המלבין פני חבירו ברבים על כן לא כי׳ דברי
כתנא שאמר דהוי כשופך דמים מתקבלין על הדעת עד שנפנה
רנב״י ואמר שפיר קאמרת דשפיר י״ל דגם בושת כוי בכלל אך את
דמכם לנפשותיכם משום דבושת גורם הברחת הדם שהרי חזינא
דאזיל סומקא ואתי חוורא שפיר י״ל שכשאמר כקב״ה אך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש הי׳ גם המלבין פני חבירו ברבים בכלל ,אבל לעולם
אין כדרישה מפני שהבריח כדם מפניו ואחי חוורא אלא משוס
שהכלימו וביישו כ״כ עד שברח דמו והיתה עיקר הקפידא מחמת
שמביישו ביוש גדול ולא משום שמכריח דמו מפניו ,והא דתני תנא
דהוי כשופך דמים היינו דכמו דבשופך דמים ממש דהיינו קטלא
אמר רחמנא את דמכם לנפשותיכם אדרוש כך גם המלבין פני חבירו
ברבים ידרוש כקב״ה לענשו .וממילא א״ש הא דמכנה שם לחבירו
אע״ג דדש בו וליכא הברחת הדם שוה עונשו להמלבין פני חבירו
ברבים ,דנהי נמי דעכשיו לאחר שהורגל בכך אין פניו מתלבנות
מ״מ עצם הבושת שגדול כ״כ שאלמלא לא כיה מתרגל הי׳ פניו
מתלבנים לא כותר לנו מחמת שנתרגל בו ואכתי הוא בכלל את
דמכם לנפשותיכם ודמי להא דאמרי׳ בפ׳ח שם דגם מבייש את עצמו
דהוי בכלל את דמכם לנפשותיכם אע״ג דמבייש א״ע בודאי לא
קאזיל סומקא ואתי חוורא והיינו כמו שכתבתי דעל עצם הבושת
קפיד רחמנא אלא משום דדרך הבושת להבריח כדם כללו הכתוב
בכלל ואת דמכם לנפשותיכם אדרוש .ונלענ״ד דמכאן אמרו גדול
כבוד הבריות והיינו משום שהוא בכלל ואח דמכם וגו׳ ואכ״מ
להאריך בזה• .
(ה) רעפי״ז נכון מאד מה שאמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וילפינן
מתמר ,ועי׳ פי׳ רבינו יונה אבות פ״ג מי״א דמשום דהוי אביזרא
דשפכ״ד יהרג ואל יעבור וכ״כ בספרו שע״ת שפר ג׳ .ותמוה הא
אפילו בשפיכות דמים ממש לא אמרו דיהרג ואל יעבור אלא משום

עכ״ל ,וצריך ביאור ממ״נ אי גם טעמי׳ כוי משום דקאזיל סומקא

דמה חזית דדמא דידך סמיק טפי דלמא דכאי גברא סמיק טפי

ואתי חוורא מה קמ״ל רנב״י בעדותו דמזינא וכר ואי לא מה״ט
קאמר התנא דהוי כשופך דמים מה ראה לומר כן וכ״ת דכך
כי׳ התנא מקובל דהוי כשופך דמים אך לא ידע הטעם ,א״כ
כי״ל לרנב״י למימר הכי מאי טעמא דקאזיל סומקא ואתי
יייירל משא״כ ־הלשון שפיר קאמרת דחזינא משמע שבא להביא
יאי׳ לדבריו ,וגס עיקר הדבר דמשום דקאזיל סומקא ואתי חוורא
נמ£ג כאילו שופך דמים תמוה דמאי כולי האי הא מ״מ לא נשפך
ימי ומכיכ״ת לומר דהוי כשופך דמים ,ותו דבתר הכי אמרי׳ התם

כדאיתא בפסחים כ״ה ב׳ ,אבל לענין הלבנת פנים לא שייך האי
סברא ובפרט לפימ״ש רש״י שם בד״ה מה חזית וכו׳ משום דעבירה
נעשית ונפש אבודה עכ״ל ודאי קשה הלא בהלבנת פנים לא יהי׳
נפש אבודה אמאי לא יהי׳ פקוח נפש דוחה עבירת הלבנת פנים.
ואף כי ילפינן לה ממעשה דתמר ויהודה הא גופא קשיא לא מיבעיא
לשיטת הסוברים דמדת חסידות היא למסור נפשו גם על שאר
עבירות שמא תמר מדת חסידות נהגה בעצמה אלא אף להסוברים
דא״א רשאי למסור נפשו על שאר עבירות מ״מ אין למדין מקודם

פו

דבר

שו״ת סימן כד

מתן תורה ,וביותר קשה לענ״ד לפימ״ש התום׳ בסנהדרין ע״ד ב׳
ד״ה בן נח וכר דלא נאמר וחי בהם אצל בני נח והא דא״צ למסור
נפשו על ז׳ מצוות שלו משום דלא אצטריך וחי בהם אלא כי היכי
דלא נילף מרוצח ונערה המאורסה וזה לא שייך בב״נ לכן גם כי לית
בי׳ קרא דוחי בהם א״ 5למסור נפשו על ז׳ מצוות שלו עיי״ש ,ולפי״ז
נראה דדוקא ישראל אינו רשאי למסור נפשו על המצוות חוץ משלשה
דכיון דכתיב וחי בהם והותרו לו המצוות במקום פקו״נ אינו רשאי
למסור נפשו בשבילן ,אבל ב״נ שלא נאמר בו וחי בהם ולא הותרו
לו מצוותיו בפירוש במקום פקו״נ אע״פ שגם לא נאסרו לו במקום
פקו״נ שפיר יתכן שרשאי ליהרג ולא לעבור ,דהא כמו שמוזהר על
איבוד עצמו לדעת כך מוזהר על מצוותיו ומה חזית לומר דחייב
טפי לעבור על מצוותיו מלעבור איסור איבוד נפשו ,ומאחר שאין לו
גילוי לא לכאן ולא לכאן איזה שירצה יבחר ,וגס כי אפשר שלא אמרי׳
בבן נח יהרג ואל יעבור הוא משום דהו״ל אנוס ואונם לא הוי היתר
גמור אלא פטור בלבד לכן שפיר רשאי לחייב עצמו וליהרג על מצוותיו
משא״כ ישראל שהיתר גמור הוא מקרא דוחי בהם אינו רשאי ליהרג
עליהם וממילא אין ראי׳ מתמר שמסרה נפשה על עבירת הלבנת
פנים דהא לכו״ע לא הי׳ על חמר רק דין בן נח והדרא קושיא
לדוכתי אליבא דכל הפוסקים.
אבל לפי הנ״ל א״ש דכיון שנתבאר דעבירח הלבנת פנים הוא
בכלל מ״ש אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש כמו שפיכת
דמים ממש ואע״ג דבשפיכת דמים ממש הוסיפה התורה גם עונש
בידי אדם כמ״ש שופך דם האדם באדם דמו ישפך היינו מחמת
הציווי שנצטוה כל אדם ע״י הקב״ה שלא להרוג כדמוכח בסנהדרין
נ״ז ע״א דכל מה שב״נ נהרג על ז׳ מצוות שלו שמעינן ממה שנאמר
בשופך דם דמו ישפך גלי רחמנא בחדא וה״ה לכולהו עיי״ש ,אלמא
דמיתתו היא רק מחמת המקום ואזהרה שלהן היא מיתתן הא לענין
מה שנאמר בקרא אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש דהיינו בידי שמים
שלא מחמת שעובר על מצות הקב״ה הוא הדרישה אלא מחמת עצם
השפיכת דמים היא באה שהרי כתיב שם נמי מיד כל חיה אדרשנו
וחיה לאו בת מצוות היא אלא ודאי דאין דרישה זו אלא משום שמחבל
ביציר כפיו של הקב״ה שנברא בצלם אלקים ולענין זה אין חילוק בין
שופך כל דמו לארץ בין מלבין פני מבירו ברבים .ולפיכך שפיר כמו
דבשפיכת דמים ממש אמרי׳ דיהרג ואל יעבור דמה מזית דדמא דידך
סמיק טפי וכו׳ והיינו כפירש״י בפסחים שם מי יאמר שנפשך חביבה
לפני המקום יותר מזה ה״נ איכא למימר במלבין פני חבירו מי
יאמר שנפשך חביבה לפני המקום יותר מכבודו של זה הלא על שניכם
אמר רחמנא את דמכם בנפשותיכם אדרוש ,ואין זה דומה לשאר
עבירות שנדחין בפני פקו״נ דדמי טפי למה שאין רציחה נדחה בפני
פקו״נ דכמו שכ׳ רש״י שם דמה שאין רציחה נדחה בפני פקו״נ משום
שהתורה לא התירה לדחות את המצוה אלא מפני חבת נפשו של
ישראל וכאן עבירה נעשית ונפש אבודה וכו׳ ה״נ אמרי׳ דלא נדחה
עבירת הלבנת פנים מפני חבת נפשו כיון שכמו שנפש האדם כך
כבודו חביבה ואם כשנפש אבודה לא נדחה בפני פקו״נ ה״נ כשכבודו
אבודה ,ודבר זה שפיר ילפינן מתמר שהרי גם לבני נח נאמר אך את
דמכם לנפשותיכם אדרוש.
(ד) ולפי דרכנו למדנו להבין ג״כ שיטת הרמב״ם בפ״ח מחובל
וכ״פ בש״ע חו״מ סי׳ שפ״ח ס״ג אנסו המלך למוסר
זה עד שהראה לו ממון חבירו מפני האונס פטור שאם לא יראה לו
יכהו או ימיתהו ,נשא ממון מבירו בידו ונתנו לאנס חייב לשלם
אע״פ שהמלך אונסו להביא עכ״ל ,והראב״ד השיג ע״ז הא אין לך
דבר העומד בפני פקו״נ אלא ג׳ דברים בלבד ואמאי חייב לשלם ,ועי׳
בסמ״ע שם שדקדק מלשון הרמב״ם וש״ע שכתבו שהראה ממון
חבירו מפני האונס פטור ולא כתבו דמותר להראותן כיון דנאנס
ע״ז דיש לומר דלכתחילה לא יראהו אלא שאם הראהו פטור עכ״ל,
וזה קשה ביותר אמאי יהי׳ חייב לכתחילה למסור עצמו על ממון
חבירו ועי׳ .בםפר תוםפות יוהכ״פ ביומא פ״ב ע״ב ד״ה ואם

יהושע

אומרים וכו׳ שהוסיף להקשות הלא אפילו באנסוהו להרוג את חבירו
אי לאו הסברא דמה חזית דדמא דידך סמיק טפי הי׳ מותר להרוג
את חבירו וא״כ בממון דליכא האי סברא דמה חזית וכר מהיכ״ת
לומר שיהרג ואל ימסור ממון חבירו ,אבל לפי הנ״ל א״ש דכבר
הבאתי לעיל מהתוספתא דגם המזיק א״ע בממון הוי בכלל את
דמכם לנפשותיכם אדרוש ,וא״כ המזיק ממון מבירו כל שכן דהוי
בכלל את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,ולפיכך שפיר דכמו שביארנו
לעיל_דבהלבנת פנים יהרג~ ואל ויעבור משום_דהוי בכלל את דמכם
וכר ה״נ בהזקת ממון חבירו יהרג ואל יעבור .וממילא לאי קשה 7מי
על שיטת הרמב״ם הנ״ל ממה שאמרו בכתובות דף י״ט ע״א גבי
עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו אמרינן להו זילו חתומו
ולא תתקטלון דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פקו״נ אלא וכף
ודקדקו מכאן המהר״ם שי״ק ז״ל ביו״ד <0״ שמ״ח ועוד אחרונים
דמותר להציל עצמו בממון מבירו דלא כהבנין ציון סי׳ ק״ע וכל שכן
שאינו מחוייב למסור נפשו על הגזל ,ומשום זה נדחק המהר״ם
שי״ק שם לפרש דמה שדקדק הסמ״ע הנ״ל מהרמב״ם וש״ע
דלכתחילה אסור לו אפילו להראות ממון חבירו כדי שלא יהרג היינו
שאסור לכתחילה למסור על מנת שלא לשלם הואיל ואין ההצלה תלוי׳
במה שלא ישלם ,ולפענ״ד מלבד הדוחק אכתי לא מתיישב כאי
דכתובות הנ״ל בזה דהא משמע התם שאפילו אם חתמו על מנת
שלא לשלם נמי לא קעבדי איסורא ,דאל״כ אכתי איכא לאוקמא הא
דעדים שאמרו אנוסים מחמת נפשות אינם נאמנים לפוסלו דברי ף
מאיר כיינו כשאמרו שחתמו ע״מ שלא לשלם והרי יכולין לחתום
בשקר על מנת שישלם ואין הצלתם תלוי׳ בכך וא״כ משוו נפשייכו
רשעים ,אלא ע״כ דגם ככ״ג שרי וכדרא קושיא לדוכתי מ״ש גבי
מוסר ממון דס״ל להרמב״ם והש״ע דאסור אף במקום סכנה אבל
לפי״מ שביארנו א״ש ,דדוקא במוסר ממון חבירו דהיינו שהממון
בעין אצל חבירו וע״י מסירתו מזיק הממון לחבירו בככ״ג הוי בכלל
את דמכם לנפשותיכם אדרוש וע״ז אסור לעבור אפילו במקום סכנה
כנ״ל אבל בעדים שחתמו על שטר בשקר אע״פ שמפסידין ממון
שמחמת שטר הזה יצטרך כלוה לשלם ממון מ״מ בכה״ג לא כוו
בכלל את דמכם לנפשותיכם דכא אינם מחבלים בגוף כממון ,דעד
כאן לא קאמר בתוספתא דמזיק ממון הוי בכלל את דמכם וגו׳ אלא
בככ״ג דקחשיביהתם כגון מפזר את מעותיו וה״נ כשמוסר ממון
מבירו לאנס כוי כמפזר מעותיו של חבירו ולענין אח דמכם וגר
אין חילוק בין עושה מעשה בידים וגורם ע״י שמראה ממון רזבירו
לאנס לכן צריך למסור נפשו ע״ז ,משא״כ בחותם על שטר בשקר כרי
אינו גורם אלא שיחול על כלוה חיוב לשלם מכח מצות פריעת בעל
חוב ולא נקראים מחבלים בגוף כממון ,וכשבא להוציא ממון ע״פ
שטר זה כבר אין בידם לחזור נמצא דלא הם מחבלים בממון חבירו
אלא בעל השטר ,ואף אח״ל דכיון שידעו שלא יוכלו לחזור בהם הו״ל
בשעת חתימת השטר גורמים חבלה בגוף כממון דמה״ט צריכין לשלם
מדינא דגרמי לדעת כמה פוסקים ,מ״מ נראה דלענין אך את דמכם
לנפשותיכם אדרוש בעינן שיתכוין לכך וכאן הרי אינם מתכונין להזיק
אלא להציל את נפשם ,אך במראה ממון מבירו לאנס כיון דברי
הזיקא כו״ל כמתכוין לכך כמו פסיק רישא ולא ימות משא״ג
במותמים בשטר בשקר לא כוי פסיק רישא דשמא לא יבוא לידי
גוביינא לעולם דכמה וכמה אופנים יש שלא יוכל בעל השטר להוציא
ממון על ידו וגם כי נראה דכיון דכלוה יודע שהשטר שקר מותר לו
להבריח נכסיו באופן שלא יוכלו כבי״ד לגבות מהן כגון להטמין
מעותיו ומטלטלין במקום שלא יודע להבי״ד היכן הם ושפיר יכולין
כעדים לסמוך ולומר שאינם צריכין ליכרג ולא לחתום שקר ,דכא
מצי כלוה לעשות כן ולא יפסיד מעותיו ,ואם משום דיש לו קרקע
שאינו יכול להבריח הלא בהפסד קרקע ודאי לא נאמר אך אח
דמכם לנפשותיכם אדרוש דכא קרקע אינה נגזלת וכל כיכא דאיחא
ברשותא דמרא איתא רק מפסיד כשימוש וכפירות שתוציא הקרקע
מכאן ולהבא שעדיק לא נכנס לרשות כלוה ולא זכה בהן לכן שפיר
אין כעדים צריכין למסור נפשם ע״ז.
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ומה שמתקשים בזה ממה שאמרו אין לך דבר העומד בפני פקו״ג
אלא ע״ז ג״ע ושפכ״ד בלבד דמשמע דיוחר מזה ליכא ,הנה
!5ושיא זו הקשו התום׳ בשוטה דף י׳ ע״ב על מה שאמרו דנוח לו
לאדם שיפיל עצמו בתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים
ותירצה רבינו יונה שהזכרתי לעיל דהלבנא פנים הוי אביזרייהו
דשפנ״ד ולא קחשיב אלא אבות ולא אביזרייהו ,וא״כ ה״ה גוזל או
לתיק אבירו דהוי נמי בכלל את דמכם בנפשותיכם אדרוש כמבואר
כוי כמי אביזרייהו דשפיכת דמים ולא צריך למיחשב ,אך לפי״מ
שתירצו התום׳ שם דלכך לא חשיב הלבנת פנים משום שאינו מפורשת
בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות ולכאורה גזל היא
מהעבירות המפורשות בתורה והו״ל למתני.
(ן) איברא בירושלמי ע״ז פ״ב ה״ב איתא לא סוף דבר שאמר
לו הרוג את פלוני אלא אמר לו חמוש את פלוני
עכ״ל וכמו כן בשיטמ״ק בכתובות שם הביא בשם הרמב״ן ז״ל
שנמצא בברייתא חיצונית דקתני שלשה דברים אינם עומדים בפני
סקף׳נ וכף ר״מ אומר אף הגזל ,ולפיכך יתכן דקיי״ל להלכה כר״מ
וכמו שכ׳ בחשו׳ בנין ציון שם ומשוס דר׳ יוסי ביומא דף פ״ג ע״ב
שהקפיד על ר׳ יהודה שקפחי׳ לרועה נמי הכי ס״ל דאשור לגזול
מפני פקו״נ וקיי״ל הלכה כר׳ יוסי לגבי ר׳ יהודה לכן פסקינן כר״מ
דגם גזל עומד בפני פקו״נ ,אבל לא נח דעתינו בזה דהא נגמ׳ לא
כחכר כאי ברייתא וסתמא אמרו בכתובות שם אין לך דבר העומד
בפני פקו״נ אלא ג׳ דברים בלבד ,ואמנם דמ״ש לבאר שיטת הרמב״ם
וכש״׳ע הנ״ל דחייב למסור עצמו על ממון חבירו לא קשה מידי דיתכן
שכרמב״ם ואחריו הש״ע ס״ל כדעת רבינו יונה דלכך לא קחני
לא
המלבין פני חבירו ברבים משום דהוי אביזרייהו דשפכ״ד
פתני גזל משוס דהוי אביזרייהו דשפג״ד כנ״ל והתום׳ בסוטה אזלי
לטעמייכו בב״ק ם׳ ע״ב ד״ה מה להציל עצמו בממון חבירו דס״ל
דמה שאמרו דאסור להציל עצמו בממון מבירו היינו שצריך לשלם
אבל עצם האיסור גזל נדחה מפני פקו״ג ,אבל למה דקיי״ל כהרמב״ם
נמ״ש בש״ע הנ״ל דאסור להציל עצמו בממון חבירו אפילו על מנת
לשלם עכצ״ל דלא קתני נמי דגזל יהרג ואל יעבור משום דהוי בכלל
אביזרייהו דשפכ״ד.
אלא שלפענ״ד א״צ לזה ,דשפיר מתיישב גם לפי דברי התום ,דהנה
באמת צריך להבין דברי התום׳ מה סברא היא זו דמשום
דאין כעבירה מפורשת בתורה לא קחשיב לה בהדי הני שאין טומדין
בפני פקו״נ הא אדרבה אם אינה מפורשת בתורה כל שכן דצריך
לאשמעיכן שהיא ממורה כ״כ שאינה עומדת בפני פקו״ג ועוד עד
דאשמעינן דשפיכת דמים ממש אינה עומדת בפני פקו״נ הו״ל
לאשמעינן רבותא טפי שאפילו הלבנת פנים אינה עומדת וממילא
נדע דכ״ש שפיכת דמים ממש שאין לך הלבנת פנים יותר מזה ,ועוד
מקשי על גוף הדבר שכתבו התום׳ דעבירח הלבנת פנים אינה
מפורשת בתורה הלא היא נלמד ממ״ש אצל תוכחה ולא תשא עליו
מעא והרמב״ס בספה״מ מצוה ש״ג והבאים אחריו מנוהו להלבנת
פנים למצות ל״ח בפ״ע ,אך בזה י״ל דהתום ,לא ס״ל כהרמב״ם בהא
ואכמ״ל ,אבל דא קשיא ,הא בגמ׳ ב״מ דף נ״ח מבואר דהלאו דלא
תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר ומדסמיך הגמ׳
כתם באריכות חומר מלבין פני חבירו ברבים משמע דאזהרתו היא
מכלאו דלא תונו ,וא״כ עבירה מפורשת בתורה היא.
(ח) אך י״ל בענ״ד דודאי הא דהלבנת פנים ברבים עומד בפני
פקו״נ לא עבירת הלאו דלא תונו עומד בפני פקו״נ,
דכא אונאת דברים אסור אפילו שלא בפני רבים ולא אמרו שעומד
מני פקו״נ אלא הלבנת פנים ברבים ואף הלאו דלא תשא עליו חטא
מבואר להדיא ברמב״ם פ״ו מדעות ה״ח דנוהג אפילו במכלימו שלא
ברבים שכך כתב שם מכאן שאסור להכלים את ישראל וכל שכן ברבים
ומ״ש הרמב״ס שם אח״כ לפיכך צריך להזהר שלא לביים חבירו
נינים בין קכגן 3ק גדול נלענ״ד דכוונתו דאפילו אם אין פניו צריכין
להשתנות מחמת דברי הביוש שלו משום שהמבייש קטן והמתבייש
גד^ או לכיפך שהמבייש גדול והמתבייש קטן אפ״ה אס הוא ברבים
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צריך להזהר מאחר שהמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב
יש לו להזהר במקום רבים ביותר ,אבל לעולם גם בליכא רבים אם
פניו משתנות קעבר בלא תשא .ואילו לעני! פקו״נ לא אמרו אלא
ברבים שחמור ביותר שאין לו חלק לעוה״ב אלא ודאי דהלאוין
שמזהירים על הלבנת פנים אפילו שלא ברבים נדחין מפני פקו״ג רק
ברבים שיש איסור מיוחד חון מהלאוין הנ״ל זה אינו נדחה בפני
פקו״נ ,ועל אותו איסור כתבו התוס׳ שאינו מפורשת בתורה ,אך
צריך לבאר אם אינו מפורשת בתורה מנלן האי איסורא ,אבל הוא
הדבר שביארנו דכיון דהוי כשופך דמים כשמלבין פנים ברבים ממילא
הו״ל בכלל אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,אך דא צריך דאם כן
הו״ל מפורשת בתורה ,ואף דקרא ים לפרש דלא קאי רק על שפיכת
דמים ממש אבל מאחר שקבלו חז״ל דגם מלבין פנים בכלל לא יגרע
מכל הכתובים שפירשוהו חכמים דמקרי מפורש בתורה ,אבל נכון
הדבר שהרי בקרא דאך את דמכם וגו׳ לא מפורש איסורא אלא
שהקב״ה יענוש ע״ז וממילא שמעינן איסורא דאם אין איסור עונש
מנין ,אבג אזהרה מפורשת על האיסור ליכא לפיכך שפיר כתבו
התוס׳ שאין העבירה מפורשת בתורה דהא אינה מפורש רק שיענש
ולא שהיא עבירה ,ועי׳ בחינוך מצוה ס״ט דהיכא דשמענו עונש ולא
שמענו אזהרה יש לבעל דין לומר שיהי׳ רשות ביד כל הרוצה לקבל
העונש לעשות אותו הדבר שהעונש בא עליו עיי״ש אלא דלא ניתן
לומר כן ,אבל עכ״פ לא מקרי העבירה מפורשת בתורה כשאין רק
אזהרת עונש ולא אזהרת עבירה ,ולפיכך שפיר כתבו התוס׳ דלא
קחשיב רק עבירות המפורשות בתורה והיינו משום דרק על עבירות
המפורשות בתורה אמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם לכך
צריך לאשמעינן דבהני ג׳ עבירות ע״ז ג״ע ושפכ״ד אף שגם הם
־" מפורשות בתורה אפ״ה צריך למסור נפשו עליהם ולאפוקי מדר׳
ישמעאל בסנהדרין דף ע״ד א׳ שגם על הני ג׳ עבירות נאמר וחי
בהם ,אבל בהלבנת פנים ברבים שהיא עבירה שאינה מפורשת בתורה
בודאי גם ר׳ ישמעאל מודה דלא קאי עלה וחי בהם ומכיון שכלל
זה שאין לך דבר העומד בפני פקו״ג אלא ג׳ דברים בלבד יצא מעליית
בית נתזה בלוד כדאיתא בסנהדרין שם אר״י משום ר״ש בן יהוצדק
נימנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כל העבירות שבתורה אם אומרין
לאדם עבור ואל תיהרג יעבור ואל יהרג חין מע״ז ג״ע ושפכ״ד
ופירש״י יעבור ואל יהרג וחי בהם ולא שימות בהם עכ״ל ,ומדקאמר
נמנו וגמרו משמע שהי׳ מחלוקת בדבר עד שהוצרכו לעמוד למד;
וגמרו אחרי רבים להטות ,וא״כ הי׳ המחלוקת בענין וחי בהם כלומר
או שנחלקו אם וחי בהם נאמר על כל המצוות גם על הג׳ דברים
כר׳ ישמעאל ,אבל יותר נראה שנחלקו אם וחי בהם בא להתיר כלל
בשום מצוה לעבור ולא ליהרג דאל״כ לא מסתבר שר׳ ישמעאל יחלוק
על מה שכבר נמנו וגמרו ,ועי׳ בקידושין דף נ״ג ריש ע״א וברש״י
שם ותמצא מבואר דהיכא דקאמר נמנו וגמרו היינו שאף המיעוטים
לאחר שנתבטלו ברוב חזרו מדבריהם ולא נשאר שום מחלוקת בדבר,
ודוחק לומר שר׳ ישמעאל יאמר שלא עמדו למנין ועדיין היא מחלוקת
(ומ״ש במרגליות הים בסנהדרין שם אות י״ז אינו עומד בפני
הבקורת ואכמ״ל) ,ועוד דאם נמנו וגמרו דלא כר׳ ישמעאל מה פריך
בגמ׳ אהא מהא דתניא א״ר ישמעאל וכף אלא ודאי הא דנמנו וגמרו
קאי על מה שאמרו כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג ,אבל מה
שאמרו חון מע״ז ג״ע ושפכ״ד עדיין היא מחלוקת אם נאמר עליהם
וחי בהם אלא דקיימ״ל כר׳ יוחנן שלא נאמר עליהם וחי בהם אע״פ
שהן מצוות מפורשות בתורה ,אבל עבירות שאינן מפורשות בתורה לא
דברו באותו מעמד כלל ,דעל אלו ודאי לא קאי וחי בהם ,דייקא נמי
דקתני כל עבירות "שבתורה" ולא קחני סתם כל עבירות ע״כ דדוקא
כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג חון משלשה ,אבל עבירות שאינן
מפורשות בתורה יש מהן שיהרג ואל יעבור לכך שפיר כתבו התום׳
דלכך לא חשיב להלבנת פנים בכלל השלשה הואיל ואין העבירה
מפורשת בתורה.
(ט) ברם דא צריך לבאר ,מה טעם וסברא יש בזה לומר דעל
עבירה שאינה מפורשת בתורה לא מהני הא דאמרה
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תורה וחי בהם דלכאורה אתיא מקל וחומר אם על מצוות מפורשות
יעבור ואל יהרג כל שכן באינה מפורשת העבירה ,אבל נכון הדבר
מאד ,דהנה כבר אמרו חז״ל שלא נתנו המצוות אלא לצרף בהן את
הבריות להנהיג מדות טובות ולסלק מהן מדות רעות ואכזריות,
ולפי״ד המקובלים יש בהן גם משום הוספת כח בפמליא של מעלה
ע״י הנחת רוח של הקב״ה שאמר ונעשה רצונו ,אבל לפי דברי שניהם
אין חיוב קיום המצוות אלא משום גזירת המלך ,וכמו שאמרו בברכות
ל״ג ע״ב ובמגילה כ״ה א׳ שאפילו מצות שילוח הקן לא נצטוו ישראל
משום שמתרחם הקב״ה על בריותיו שאין מדותיו של הקב״ה רחמים
אלא גזירות ,ועי ,בחינוך מצות שילוח הקן שביאר ענין זה והמחלוקת
בו באריכות עיי״ש היטב ,אך זה דוקא במצוות הכתובים בתורה
אבל אם אין מצוה ע״ז בתורה אלא מדעתינו בכח השכל אנו יודעין
שהקב״ה מקפיד על זה שלא יעשו כגון הא דילפינן ממה שאמר
הקב״ה את דמכם לנפשותיכם אדרוש שהקב״ה אינו רוצה בזה
הואיל ומעניש ע״ז אבל אזהרה מפורשת ע״ז לא יצא מפי הקב״ה,
וא״כ ליכא למימר שאינו אלא גזירת המלך כנ״ל ,שהרי מעולם לא
גזר על זה אלא משום דגם בלי גזירה מפורשת אנו יודעין שהקב״ה
מקפיד ע״ז וע״כ צ״ל שיש בזה מצד עצמו תועבה לפני ה׳ ממילא ד״ז
חמור מכל המצוות שבתורה לכך שפיר אמרי׳ דאע״ג דבכל המצוות
אמרה תורה ומי בהם ולא שימות בהם היינו משום דמחמת חביבות
נפשו של ישראל ויתר הקב״ה על גזירתו וממילא אין שום ענין לקיימו
משא״כ במצוה שאינה מפורשת בתורה כהאי דהלבנת פנים ברבים
שאין איסור מצד גזירת המלך בלבד אלא מצד עצמו מרגיז הדבר את
הקב״ה ואין לנו שוס גילוי דניח״ל להקב״ה הצלת נפשו טפי מהלבנת
פניו של זה שפיר אמרי׳ דצריך למסור נפשו ע״ז.
ואל יקשה לך א״כ למ״ל למילף מתמר שנוח לו לאדם שיפיל עצמו
לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים חיפ״ל משום
דלא הוי בכלל וחי בהם ,דבאמת גם זה נכון מאוד ולא קשה מידי,
שהרי בכלל קרא דואת דמכם לנפשותיכם אדרוש איכא נמי המאבד
עצמו לדעת כדאמרי׳ בב״ק צ״א ע״ב מיד נפשותיכם אדרוש את
דמכם וא״כ מהיכ״ת לומר דמלבין פ״ח ברבים עדיף טפי מאיבוד
עצמו ,שמא איבוד עצמו חמיר טפי מהלבנת פ״ח ברבים ,וממילא
אין לדחות איסור איבוד עצמו מפני הלבנת פ״ח ,אך מתמר ילפינן
דהלבנת פ״ח חמיר טפי דא״ל דשניהם שוין אלא דבחרה תמר באיבוד
עצמה מפני שחסה על כבוד יהודה הצדיק ז״א שהרי היא שלחה אל
חמיה וגו׳ אלמא דלא חששה על כבודו שהרי גם אם יודה יתבזה
כבודו והבן.
ובזה מתיישב מה שרבים השיגו על התום ,ורבינו יונה כנ״ל שלמדו
מהא דנוח לו לאדם וכר שהלבנת פנים היא ביהרג ואל יעבור
הלא לא אמרו שחייב אדם להפיל עצמו בכבשן אש וכו׳ אלא שנוח לו
אבל מיובא מי שמעת לי׳ ,ועוד הא אין למדין מדברי אגדה הלכה
למעשה ועוד הא אין למדין מקודם מתן תורה ,אבל לפי המתבאר
א״ש דבאמת לא ילפינן מתמר אלא שנוח לו לאדם להפיל וכר ולא
חיובא אלא דמאחר שכבר ידעינן מתמר דעדיף טפי לאבד עצמו
מלהלבין פ״ח ברבים שוב ידכינן ממילא דמיובא נמי איכא ליהרג ולא
לעבור ,שהרי לא נאמר גבי הלבנת פנים וחי בהם אלא שהי׳ אפשר
לומר דמ״מ נדחה מפני פקו״ג הואיל ועומד לנגדו איסור איבוד
עצמו לדעת על זה שפיר מכני כילפותא מתמר דהלבנת פנים חמיר
מאיבוד עצמו וממילא אינו יכול לדחות הלבנת פנים וצריך לאבד
עצמו בשביל זה.
(י) ועפי״ז מתישב לן ג״כ גוף הדבר דקאמר נוח לו לאדם שיפיל
עצמו בכבשן האש וכר הלא מעשה דתמר לא הוי
באופן זה שהיא עצמה תפיל עצמה לאש אלא אחרים הוציאוה בעל
כרמה ומסתמא הם היו צריכין להפילה לתוך האש ואם אמנם דאם
הי' בידה להציל עצמה מן ידי השורפים ולא הצילה עצמה דינה לענין
מאבד עצמו לדעת כאילו היא עצמה הפילה עצמה באש ,דלענין זה
אין טעם לחלק בין איבוד עצמו בידיו למניח אחרים לאבדו דהא לא
במעשה האיבוד תליא מלתא אלא בעצם האיבוד ושפיר מוכח מתמר

יהושע

שגם להפיל עצמו באש נוח לו יותר מהלבנת פ״ח הואיל ואין לחלק
בזה מ״מ למ״ל למנקט לישנא שאינו מתאים להעובדא של תמר<
ובאמת רש״י בחומש כתב כהאי לישנא נוח לאדם שיפילוהו וכף א5ל
בש״ם בכ״ד איתא שיפיל עצמו ובודאי כך הוא הדין שגם נוח להפיל
עצמו שהרי בכתובות דף ס״ז ע״ב מייתי עובדא דמר עוקבא שנכנס
מדעתו ומרצונו לתוך כבשן אש שלא להלבין פני חבירו עיי״ש ,מ״פ
כיון דמייתי לה מתמר לא הוי לי ,לשנות ממעשה דתמר ,אבל לפי
הנ״ל א״ש דאי הוי נקט נוח לו שיפילוהו לכבשן אש הוי קס״ד דאתי
לאשמעינן הדין שאם אומרים לו הלבן פני חבירך ואם לא נפיל אותן
לכבשן אש שיניח להפיל עצמו ואל יעבור ,וד״ז נפקא לי׳ מתמר,
ובאמת לא נפקא לן חיוב דבר זה אלא מטעם אחר קאתיכן על חיוג
זה כנ״ל לכך נקט שיפיל עצמו שנדע דאתי לאשמעינן רק שאיבוד
עצמו קיל מהלבנת פ״ח וד״ז שפיר ילפינן מהמר אבל מהחיוב לאבד
עצמו שלא יעבור על הלבנת פנים לא קמשתעי הכא אלא דממילא
 ------- -----------------מוכח כנ״ל.
י ----------------------
(יא) ואל תשיבני מדברי התום׳ בסנהדרין ע״ד ע״ב ד״ה ק
נח שכ׳ דלא אצטריך וחי בכם אלא כי היכא דלל
נילף שאר מצוות מרוצח ונערה מאורסה ,אלמא דמצד הסברא אץ
אדם צריך למסור נפשו על שום מצוה ואפילו על רציחה לא הי׳ צוין
למסור נפשו גם בלא קרא דוחי בהם אי לאו הסברא דמה חזית ,וא׳׳נ
לכאורה גם הלבנת פנים אע״ג דלא קאי דחי בהם עלה לא יכי׳
חייב למסור נפשו עלה מצד אותה הסברא שהי׳ להתוס׳ בזה .אן
אין בזה כדי להשיב על דברינו מתרי טעמי ,חדא דלפי דבריהם צ״ל
דהא דאמרי׳ דרוצח סברא היא דמה חזית דדמא דידך סמיק טפי
אין ככוונה כפירש״י בכ״ד כיון דרק משום וחי בכם אמר רחמנא
לעבור על המצוות וכאן שיאבד נפש מישראל אחר לא נדחית כעבירה
דהא לדעת התום׳ לא משום ומי בהם נדמית העבירה אלא משום
דלא אמרה התורה בפירוש שצריך למסור נפשו עליכם כדרך שאמרה
גבי עבודה זרה ואהבת בכל נפשך ,אמרינן דבשאר מצוות א״צ בכל
נפשך וא״כ לא שייך לפרש הסברא דמה חזית וכף כפירש״י הנ״ל
וצ״ל דהתום׳ יפרשו הסברא דמה חזית וכף כמו שנראה מדברי
הרמב״ם בפ״ה מיסוכ״ח כ״ז דמשום שהדעת נוטה לו היא שאין
מאבדין נפש מפני נפש כלומר דכיון דלא חזית דדמא דידך סמק
טפי מדחברך אין לך רשות לאבד נפש חבירך כדי להציל את נפשן
אע״פ שלא נאמר ברציחה בכל נפשך ,ורש״י ז״ל הנ״ל יצטרך ליישב
באופן אחר קף החום׳ אהא דמשמע דב״נ א״צ למסור נפשו פל
מצוותיו אפילו על ע״ז בצנעה פשיטא לן דיעבור ואל יהרג כמבואר
שם בריש דף ע״ה ע״א והרי גבי ב״נ לא נאמר וחי בהם ואפשר
דיאמר רש״י כמו שחיה המנחת מינוך וחלקת יואב חאו״ח סי׳ י״ו
ד״ה וראיתי להתום׳ וכף לפי״מ דאמרי׳ בב״ק דף ל״ח ע״א תניא
ר״מ אומר מנין שאפילו נכרי העוסק בתורה שהוא ככהן גדול
שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וכף ולפיכך שפיר הימר
וחי בהם נאמר גם לב״נ לענין ז׳ מצוות שלו ומכיון שלא נצטוו ב״ג
על ואהבת וגף בכל נפשך לכן הוי גם מצוות ע״ז אצל ב״נ ביעבור ואל
יכרג .ולפענ״ד יש לומר עוד דכיון דליכא מידי דלישראל שרי ולעכו״ם
אסור כדאיתא בסנהדרין נ״ט א׳ ועי׳ שם בתום׳ ד״ה ליכא מידעם
וכף דאע״ג דב״נ מצוה על העוברין מ״מ אפשר דמותר לו לחתכו נוי
להציל כאם משום דליכא מידי דלישראל שרי וכף עיי״ש ,וה״נ מותי
לעבור על מצוות במקום הצלח נפשו הואיל וליכא מידי וכף וניו!
דלגבי ב״נ כל מצוותיו שוין לכן גם ע״ז וג״ע אע״פ שאסורין לישראל
מ״מ כיון דלב״ג לא נאמר ואהבת וגף וכיקישא דנערה מאורסם
לרוצח אף הם אינם עומדין בפני פקו״ג ,אך רציחה גם ב3״נ יכת
הואיל וגם ישראל מסברא אתיא שיהרג ואל יעבור גם בבן נח הדי!
כן •וכמו שכבר העירו בזה האחרונים והיינו לפירש״י הנ״ל ודר״׳ין•

ואיך שיכי׳ עכ״פ מבואר דסברת כחום׳ בסנהדרין דגם בלא ומי
בהם אין המצוות עומדין בפני פקו״נ לאו כו״ע מודו בהו
וממילא יתכן שפיר שגם התום׳ בסוטה הנ״ל שהעמסנו עליהם
דברינו הנ״ל לא קיימי בשיטת החום׳ בסנהדרק הנ״ל (ולפי״י

דבר

שו״ת סימן כד

כמום׳ בסנהדרין נאמר דהא דמלבין חבירו יהרג ואל יעבור הוא
משום דהוי אביזרייהו דשפכ״ד כדברי רבינו יונה הנ״ל) .ובאמת יש
למצוא גם תוספות אחרות דלא קיימי בשיטת התום׳ בסנהדרין
כנ׳< שהרי דעת התום' זו לא יתכן אלא אם נאמר דלר׳ ישמעאל
ואמר דעל ע״ז בצנעה אין למםור נפשו משום שנאמר וחי בהם מ״מ
מודה דפל רציחה ונפרה מאורסה צריך למסור נפשו וכמו שדקדק
כמנ״ח במצוה רצ״ו ,דאל״כ למה כתבה התורה ומי בהם מאחר
שגם כלא וחי בהם מצד הסברא א״צ למסור נפשו לפי״ד התום׳
יע״כ צ״ל דאף לר׳ ישמעאל צריך למסור על רציחה ונערה מאורסה
וכן דקדק המנ״ח שם מלשון התוס׳ שכתבו באותו הדיבור ברוצח
ונע״מ דאפילו בצנעה יהרג ואל יעבור לכולי עלמא משמע שגם לר׳
ישמעאל כך הוא וכ״כ המהרש״א שם ועי׳ במנ״ח שם שדקדק כן
גם ממ״ש התום׳ שם בד״ה והא אסתר ,אבל בתוס׳ כתובות י״ט
ע״א ד״ה דאמר מר אין לך דבר שעומד בפני פקו״נ אלא ע״ז ג״ע
ושפכ״ד כתבו דרבא גופי׳ קסבר דאפילו בהני אינו חייב למסור
עצמו בצנעה במס׳ ע״ז דף נ״ד והרי בפ״ז שם לא מיירי רק מפ״ז
ונדר ישמעאל ואפ״ה פשיטא להו להתום׳ דגם ג״ע ושפכ״ד ס״ל
דאינו חייב למסור עצמו וכ׳׳מ בתום׳ פ״ז דף כ״ז ע״ב ד״ה יכול
דלר׳ ישמעאל אין שום חילוק דבצנפה בכולן יהרג ואל יעבור פכ״ל
וכן מפורש ברא״ש דלר׳ ישמעאל אין חילוק בין הנך שלשה לשאר
מבירות עכ״ל ופלא שהמנ״ח לא העיר מזה ,ולפי שיטה זו ודאי
ליכא למימר כדברי התום׳ בסנהדרין דמצד הסברא יעבור ואל יהרג
ולא אתי וחי בהם אלא בי היכא דלא נילף ברוצח ונע״מ דהא לר׳
ישמעאל גם רוצח ונע״מ יעבור ואל יהרג ואפ״ה איצטריך וחי בהם,
אע״כ צ״ל דהתום׳ כתובות וע״ז לא ס״ל כתום׳ סנהדרין הנ״ל וא״כ
שפיר יתכן מה שכתבנו בביאור דברי התום׳ בסוטה הנ״ל דנאמר
דגם התום׳ בסוטה קאזלי בשיטת התום׳ כתובות וע״ז הנ״ל.
(יב) וערד יש לאל ידינו לומר דאף להתוס׳ סנהדרין הנ״ל א״ש
דברינו כשנבין מה הסברא הפשוטה כ״כ שנאמר דגם
בלא קרא דוחי בהם א׳׳צ למסור נפשו על המצוות .ואין לומר משום
דנתיב ולנערה לא תעשה דבר דילפינן מיני׳ דאונס רחמנא פטרי׳
שהרי כבר הוכיחו התום׳ בע״ז דף נ״ד א׳ ד״ה מתקיף וכו׳ דלא
מצינו למילף מהאי קרא רק לפטור ממיתה ולא לפטור מכל וכל
שאפילו לכתחילה לא יצטרך למסור נפשו ובפרט לפימ״ש הריב״ש
בסי׳ שפ״ז דאין אונם שפטרתו התורה אלא כשאי אפשר לו להנצל
מהעבירה בשום ענין אבל כשיכול להציל עצמו מן העבירה אלא
שמאיימים עליו במיתה אין זה בגדר אונס לכך צריך קרא דוחי בהם
פיי״ש ,ונראה דאין דברי הריב״ש אלו סותרין למ״ש הריב״ש עצמו
נסי׳ ד׳ וי״א והביא כן מדברי הרמב״ם והרשב״א דאף בע״ז אם עבר
ולא נהרג פטור דאנוס רחמנא פטרי׳ מדכתיב ולנערה ל״ת דבר ואף
לא נפסל לעדות עיי״ש ,די״ל דלאחר דגלי קרא וחי בהם שוב אמרי׳

דנס מפני פחד מיתה הו״ל אונם דרחמנא פטרי׳ מעונש אף במקום
שהי׳ חייב ליהרג ולא לעבור ,שהרי גם אותן מצוות שהם ביהרג ואל
יעבור נכללו בכלל ושמרתם את חקוחי ואת משפטי אשר יעשה אותן
כאדם ומי בהם וכ״כ להדיא בתשר הרשב״א שהביא הריב״ש שם
דגם משומד לע״ז מחמת יראה שלא יהרגוהו כיון שאין עליו חיוב
בי״ד כשביל כך וכתיב וחי בהם ולא שימות בהם ישראל הן ושחיטתן
פותרת •עכ׳< הרי דאף על זה נאמר ומי בהם וע״כ דאתי האי וחי
נהם ללמדנו שבדיעבד לא עבר רק על ואהבת וגר׳ וקידוש השם ולא
על גוף העבירה ,ומינה ילפינן דגם מפני פחד מיתה חשיב אנוס
וממילא כוא בכלל ולנערה לא תעשה דבר ולא קאמר הריב״ש אלא
ילולא ומי בהם ל״ה בכלל ולנערה ל״ת דבר .ובזה א״ש נמי שלא
תקשה על הריב״ש מהך דע״ז נ״ד א׳ דמיירי התם באיימו עליו להרגו
כפו שכתבו התום׳ שם ד״ה כגון שאנסוהו וכו׳ ואפילו הכי מתקיף
לה ר״ז אונס רחמנא פטרי׳ אבל לפי הנ״ל לק״מ דר״ז נמי לבתר
דידעינן מוחי בהם דגם על ע״ז קאי וחי בהם א״כ שוב הוי בכלל
ילנערה ל״ת דבר ודוק היטב ,ולפי״ז ודאי איצטריך ומי בהם דאל״כ
כוי אמילא דלא חשיב אנוס ויהרג ואל יעבור על כל המצוות.

יהושע

פט

לכן נלענ״ד דסברת התוס׳ שא״צ וחי בהם משום דכתיב דרכי׳
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום לפיכך לא יתכן שיצטרך מחמת
מצות התורה ליהרג ,דבשלומא מה שצריך ליהרג מחמת אהבת
הקב״ה וקידוש שם שמים אין זה כנגד דרכי נועם כי לא על עצם
המצוה של ואהבת אח ה״א ונקדשתי בתוך בנ״י הוא חייב ליהרג
אלא על כבוד הבורא יתב״ש שאנו חייבים לו כל חיינו ולא באו אלו
המצוות אלא ללמדנו עד כמה צריכין לאהוב להקב״ה ולקדש שמו
יתב׳ וכן מה שצריך למסור נפשו על רציחה ונערה מאורסה נמי אינו
נגד הדרכי נועם לפי״מ שביארנו לעיל בדעת התום ,דהא דאמרי׳
רוצח סברא היא מה חזית דמא דידך סמיק טפי וכר היינו כמ״ש
הרמב״ם שהדעת נוטה לו הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש א״כ
לאו מחמת מצות התורה לא תרצח צריך למסור נפשו אלא משום
דגם בלא מצות התורה כך היא דרך הטוב והישר שלא יהרוג אדם
אח חבירו בשביל הצלת עצמו נמצא דאדרבה זה הוא הדרכי נועם
ונתיבת שלף שלא ילחם אדם בחבירו לדחות נפש חבירו מפני נפשו,
אך ממה שאמרה התורה דגם נפרה מאורסה אתקיש לרציחה הי׳
אפשר לטעות ולומר דמשום קיום מצות התורה צריך ליהרג ולא
יעבור דאל״כ מה ענין ההיקש של נפרה מאורסה לרציחה הא בנע״מ
לא שייך ענין אין מאבדין נפש מפני נפש ולכן קס״ד אמינא דמשום
מצות התורה יהרג ואל יעבור בנערה מאורסה וה״ה ברציחה נמי
מה״ט יהרג כדי שלא יעבור על מצות התורה ונילף מינייהו לכל
המצוות שבתורה או עכ״פ במצוות שחייבין עליהם מיתת בי״ד יהרג
ואל יעבור לכך כתב רחמנא וחי בהם וא״ש דברי התום׳.
(יג) דעוד בענין אחר יש להסביר סברת התום׳ דגם בלא ומי
בהם אינו בדין שימסור נפשו על המצוות משום שכבר
הזהיר הקב״ה אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש דילפינן מינה
שאסור לאבד עצמו וכבר הפרותי לעיל דלענין זה אין לחלק בין מאבד
את עצמו ע״י עצמו לבין נותן עצמו להתאבד ע״י אחרים ולכן כל
זמן שאין לנו ראי׳ מן התורה דכדי לקיים מצוה מותר לאבד עצמו
יש לנו להניח דאסור לו לאבד עצמו ופכ״פ יש לו רשות שלא לאבד
עצמו בשביל המצוות הואיל ושניהם שקולין איזה שירצה יקדים אבל
לאחר שגלתה התורה בהיקישא דנערה מאורסה לרוצח שדוחה
האיסור של איבוד עצמו הוי קס״ד דנילף מינה לשאר מצוות לכך
איצטריך וחי בהם.
ומעוזה יתכנו שפיר דברינו הנ״ל ,דהא דהלבנת פני חבירו עומד
בפני פקו״נ מכיון שנלמד ממ״ש אך את דמכם ?נפשותיכם
אדרוש לא קאי עלי׳ וחי בהם גם לפי התום׳ סנהדרין הנ״ל? ,א
מיבעיא לפי ההסבר הב ,שכתבנו דמשום דאיבוד עצמו אסור פשיטא
לן גם בלא קרא דוחי בהם שא״צ למסור עצמו על המצוות והא תינח
בשאר התורה אבל הלבנת פנים שבא מאותו קרא שממנו ילפינן
שאסור לאבד עצמו ודאי יש לומר דלא עדיף איסור איבוד עצמו
מאיסור הלבנת פני חבירו .אלא אף לפי ההסבר הא׳ משום דדרכי׳
דרכי נופם א״צ למסור נפשו נלפנ״ד ברור דלא נאמר דרכי׳ דרכי
נופם אלא על המצוות שנאמרו בחורה אבל המצוה של הלבנת פני
חבירו שאינה מפורשת בתורה כמבואר דממה שנאמר אך את דמכם
אדרוש ילפינן שמקפיד הקב״ה על כך אבל לא נכתבה בתורה ולא
נצטוו פלי׳ לא ישראל ולא בני נח רק מכלל העונש אתה שומע אזהרה,
על כה״ג לא אמר קרא דרכי׳ דרכי נועם ושפיר מצינו למימר שיהרג
פלי׳ כיון דלא קאי פלה נמי קרא דוחי בהם ודו״ק.
(יד) ודע שאף לסימ״ש רש״י בטעמא דמה חזית דדמא דידך
סמיק טפי וכו׳ דמשום זה לא שייך לומר שהותר
העבירה מחמת וחי בהם ומשמע לכאורה דרק מחמת הלאו דלא
תרצח אמרי׳ יהרג ואל יעבור הואיל ולא הותר מחמת וחי בהם ,אבל
לפענ״ד לא רק שאינו מוכרח אלא קשה לומר כך דא״כ גם נפרה
מאורסה דילפינן מדאיתקש לרוצח נמי נימא דמשום חומר האיסור
של נפרה מאורסה שהיא בסקילה תיהרג ואל תעבור ,חה אינו ,שהרי
מהאי היקישא אמרי׳ דלא רק בנערה מאורסה אלא בכל עריות אף
באותן שאינם רק בחנק ובכרת דרמיזי ג״כ בהאי קרא דאין לנערה
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חטא מות כדאיתא בסנהדרין ע״ג ע״א ואי נימא דמשום חומר
האיסור צריך למסור נפשו עלי׳ כילף מיניהו לכל חייבי מיתות שבתורה
ונימא דלא ר,אתי וחי בהם אלא לאיסורין שאינם אלא בלאו בלבד,
ועוד דאם כן נימא דאם עבר ולא נהרג יהא חייב מכיון שגילתה לנו
התורה דלא נאמר ע״ז וחי בהם והאיסור עומד במקומו ,ואי משום
דכתיב ולנערה לא חפשה דבר הא מצינו לאוקמא כשלא הי׳ אפשר
להנצל אפילו בהריגה ובפרט לפימ״ש התום׳ בסנהדרין ע״ד ב׳ דאשה
א״צ למסור נפשה משום דר,רקע עולם ולא קעבדה מעשה ולא דמי
לרוצח דקפביד מעשה ,יש לומר דמה״ט לנערה לא תעשה דבר אבל
איש שאנסוהו לבוא על עריות ואם לא יהרג אם עבר ולא נהרג
מנלן דרחמנא פטרי׳ ,ולהדיא מבואר בגמ׳ ע״ז דף נ״ד ע״א דגם
בכה״ג רחמנא פטרי׳ מדכתיב ולנערה לא תעשה דבר עיי״ש ובתום׳,
אלא ודאי דגם על מצוות ל״ח שבעריות נאמר וחי בהם ולכן מצד
האיסור שכתוב בתורה על הפריות חשוב אונס גמור שהרי לא
נצטווה על הפריות בכה״ג שיבוא עליו מיתה וממילא אין עליו גם
עונש שהרי העונשין רק אם מוזהר דלא ענש אא״כ הזהיר ,והא
דמייתי בע״ז שם מקרא דלנערה לא תפשה דבר ולא קאמר משום
וחי בהם כבר עמדו בתום׳ שם חה מתקיף לה ר׳ זירא וכר ותרצו
משום דקאי התם לפנין לאסור משום נעבד היכא דאנסוהו פכו״ם
והשתחוה לבהמתו מאחר שחייב למסור נפשו ע״ז ופריך ר׳ זירא
דאע״ג שיש לו למסור עצמו על פ״ז אין לאסור בהמתו משום
השתחוואתו משום דאונס רחמנא פטרי׳ דכתיב ולנערה לא תעשה
דבר ונחשב מחמת אונסו כמאן דלא הוי ע״ז כלל .ולפנין זה לא הוי
מצי למייתי משום דכתיב וחי בהם ,דאי משום הא אכתי ע״ז קרינא
בה אלא שנדחה איסורו ולכך מייתי מקרא דולנערה ל״ת דבר דמזה
מוכח דלא נחשב כלל כמאן דפביד היכא דהוי אונס וכדאמרי׳ בעלמא
אונסא כמאן דלא פביד ואק לאסור בהשתחוואתו וכיון דאמרה
תורה וחי בהם גם זה חשיב אנוס אע״פ שלכתחילה צריך למסור
נפשו פ״ז ,ורבא דס״ל התם דנאסר משום נעבד נמי מודה דאם
עבר ולא נהרג פטור משוס וחי בהם אלא דס״ל כיון דחייב למסור
נפשו ע״ז לא מיחשב אונס גמור שנימא דהוי כמאן דלא עביד ואכתי
עבודת כוכבים קרינא בי׳ לכן נאסר משום נעבד ,אלה הם דברי
התום׳ שם עם קצת ביאור עיין עליו היטב ותראה שכך כוונתם,
ולפי״ד הסמ״ג שהביאו התום׳ שם בד״ה הא בצנעה הא בפרהסי׳
יוצא דלרבא בעבר על ע״ז בצנעה ולא הרג נפטר מן האזהרה
והסקילה משום שנאמר וחי בהם רק קעבר על הפשה דואהבת בכל
נפשך וכשהי׳ בפרהסי׳ לא נאמר בו וחי בהם ואכתי קאי חון מלאו
דלא תחללו גם באזהרת לא תעבדם וחייב עליו סקילה משום דקרא
דלא תחללו את שם קדשי אפר,י׳ מוחי בהם ואהדרי׳ בכללי׳ עיי״ש,
ופכ״פ בנערה מאורסה לדברי הכל אתא וחי בהם ואפקי׳ מאזהרה
ומיתת סקילה אלא שלכתחילה צריך למסור נפשו ע״ז כמו ברציחה
לא כדי שלא יעבור על אזהרת התורה אלא משום פנין אחר שנדבר בו
להלן אי״ה ,וא״כ קשה איך איתקש דבר זה לרציחה אם טעמי׳ דרציחה
הוא רק מחמת שלא הותר לאו דלא תרצח הואיל ובלא״ה יאבד נפש
מישראל הא בנערה מאורסה לא משום זה דלא הותר הלאו אלא
פנין אחר יש בו ,וכ״ת דמ״מ אע״פ שאין טעמן שוין מ״מ יש למילף
מהיקישא את הדין וכדמצינו כה״ג בר״ה דף כ״ו עיי״ש בתום׳ סוד״ה
ר׳ יהודה דלוי ס״ל הכי מ״מ קשה א״כ נימא דגם בנערה מאורסה
לא הותר הלאו מחמת וחי בהם ואם עבר ולא נהרג יהא חייב מיתה
הואיל ולא הותר האזהרה כמו שביארנו.
(טו) לכן נלפנ״ד דבאמת גם ברציחה אין עיקר הטעם משום
דלא הותר הלאו דרציחה מחמת וחי בהם אע״פ שגם
זה אמת מ״מ יש בו פנין אחר ,והא דצריכין לטעם זה כדי שלא

לאשמעינן טעמי המצוות רק הדין ולא איכפת לי׳ משום איזה טפס
אנו נקיים את הדין ,וכיון שאנחנו כבר נדע לקיים את הדין מכח
הסברא שוב לא צריך לאשמעינן בו גם פנין אחר שאין א:ו יכולין
להמציא מכח סברא אבל לעולם יש בו גם פנין אחר ,ודבר זה אנחנו
שומפין מחמת ההיקש שהקישה התורה נערה המאורסה לרוצח
שיהא ביהרג ואל יעבור ש״מ שיש ברוצח מלבד הסברא דמה חזית גס
משום ענין אחר שיש משום ענין זה דמיון נפרה מאורסה לרוצח.
ומה הוא ענין הזה יש ללמוד מענינו דמאותו ההיקש של נערה
מאורסה לרוצח נלמד ג״כ דרוצח ניתן להצילו בנפשו כמו נערה
מאורסה ,והנה טעמא דניתן להצילו בנפשו מבואר בגמ׳ דלאו משוס
איסורא אלא משום דקפגם וקפיד רחמנא על הקלון של עריות וק
רוצח שניתן להצילו בנפשו היא משום פגם של הנהרג וכמבואר בתוס׳
סנהדרין ע״ג ריש ע״א ד״ה ומה נפרה וכר ,וא״כ יש לנו לומר דגס
הא דבגילוי עריות ושפכ״ד יהרג ואל יעבור נמי לאו משום איסורו)
אלא משום דקא פגים להו ובאמת בחי׳ הר״ן בסנהדרין דף ע״ו
נחית להא ח״ל מון מע״ז וג״ע ושפכ״ד לפי שאלו העבירות הס
חמורות כולן אמרו חכמים יהרגו ואל יעבור ,פ״ז טפמא מבואר שלא
יכפור בהקב״ה ,ושפכ״ד ג״כ שלא יציל נפשו בדמו של חבירו ,וג״ע
נמי מפני שיש בהם פגם שהרי מצילין אותה בנפשו ,וא״כ בדין הוא
שיהרג ואל יעבור ,ולפי טעם זה אם יאמרו לו בא על הבהמה או
תיהרג כיון שאין שם פגם יעבור ואל יהרג ,שהרי למדו כל העריות
מנערה מאורסה להצילן בנפשו ואין הבהמה בכלל ואצ״ל חייבי לאוין
כאלמנה לכה״ג פכ״ל ,הרי כמו שכתבנו דמאותו ענין שאמרו שניחן
להצילו בנפשו הוי נמי הא דיהרג ואל יעבור .אם אמנם כי אחרי זה
כתב הר״ן שם לענין דין הבהמה ח״ל אבל אין לנו לחדש דין זה שלא
פרשוהו חכמים ועוד שאין טעם יהרג ואל יעבור מפני שמצילין אותן
בנפשן דהרי ע״ז קיי״ל דאין מצילין אותו בנפשו ויהרג ואל יעבור,
ולפיכך אפשר דאפילו בא על הבהמה אמרי׳ יהרג ואל יעבור כיון
שיש בו מיתת בי״ד ,אבל בחייבי לאוין פשיטא דיעבור יאל יכרג
עכ׳< וזה נראה לכאורה כחזרה ממ״ש מתחילה דטעמא דעריות
יהרג ואל יעבור מפני שיש בהם פגם ,אבל לאחר העיון אין כאן
חזרה כשנבין מה שכ׳ הר״ן ברישא וג״ע נמי מפני שיש בהם פגם
שהרי מצילין אותה בנפשו וא״כ בדין שיהרג ואל יעבור פכ״ל ,וצ״נ
אי בעי לומר דטעמא דיהרג ואל יעבור משום דקפגים לה מה מייתי
מהא דמצילין אותה בנפשי ,אטו בלא זה לא ידעינן דקפגים לה,
וכ״ח דמייתי ראי׳ דהיכא דקפגים החמירה התורה טפי מבאיסורא
בלבד העיקר חסר מן הספר ,שהרי זה אינו במשמעות לשונו ,ועוד
אי כוונת הר״ן רק להוכיח דיש בה פגם ושפגמו חמור עד שניתן
להצילן בנפשן משום פגם זה מה זה דקאמר וא״כ בדין הוא שיהרג
ואל יעבור ,מה זה הדין שנותן לכך משום שפגמה חמיר יהי׳ הוא
מחוייב להרוג את עצמו שלא יעבור באונם ,אך נראה ברור דכוונה
הר״ן היא לבאר מה ראו חכמים לומר שההיקש 'דנערה מאורסה
לרוצח בא ללמד על נערה מאורסה שיהרג ואל יעבור טפי משאו
איסורין שחייבין סקילה ומיתת בי״ד ,ואי משום דפגס לה מכיס)
תיחי לומר שיהי׳ הוא מחוייב ליהרג בשביל פגמא דילה ,על כן מגאו
הר״ן דאע״ג דהטעם הוא משום פגמה דידה מ״מ לא על הטעם הזג
קסמכו חכמים לדרוש ההיקש להכי אלא משום דכבר אמרה התווה
דיש להקפיד טפי על מניעת פגמא דידה מעל נפשו של הרודף ,שהוי
ניחן להצילו בנפשו וא״כ בדין הוא שיהרג ואל יעבור דכמו שמחוייג
הוא להצילה בנפשו של הרודף כך הוא מחוייב להצילה בנפשו של
עצמו שהרי גם הוא רודף אם ירצה לעבור ולא ליהרג (ואע״ג שיהי׳
אונם לרדיפתו מחמת פחד מיתה ,הרי גם אנוס רודף הוא כדמוכיז
בסנהדרין דף ע״ב ע״ב דפריך אהא דתנן יצא ראשו אין נוגעין ט

יקשה לן רציחה היכא כתיבא שצריך למסור נפשי׳ פלי׳ משו© הכי

וכו׳ ואמאי רודף הוא והרי אק לך אנוס יותר מזה אלמא דג© רירך

אמרי׳ דרציחה לא צריך למכתב הואיל ואף אם לא כתיבא יש לנו
סברא דמה חזית וכר ומכח סברא זו כבר אנו יודעין שצריך למסור
נפשו פ״ז לא היחה התורה צריכא לאשמעינן להדיא שברציחה יש
מלבד הסברא הנ״ל גם משום פנין אחר דכיון דהתורה לא באה

באונם דין רודף יש לו) לכן בדין הוא שיהרג ואל יסבור (ואין ל1
להקשות א״כ היקישא דנע״מ לרוצח למ״ל משום דאי לאו היקישא
הוי אמינא דרק אחרים מחוייבק להצילה בנפשו ולא הרודף פצה•
ואע״ג דקל וחומר הוא השתא אחרים שאינם גורמים פגמא דילה
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מחוייבק להצילה בנפשו של הרודף כ״ש זה שהפגם בא על ידו
שממוייב להציל אותה ואת עצמו מלהביא אותה לידי פגם מ״מ
איצמריך היקישא משום דאין עונשין מן הדין כדאיתא בסנהדרין
פ״ד פ״א דמה״ט העובד ע״ז לא ניתן להצילו בנפשו עיי״ש) ועפי״ז
רצה כר״ן מתחילה לומר דבבהמה שאין שם פגם יעבור ואל יהרג.
(טז) רמה שהוסיף כר״ן שם בתר הכי לומר שהרי למדו כל
העריות מנערה מאורסה להצילן בנפשן ואין הבהמה
מלל עכ״ל ,ג״כ צ״ב מה בפי בזה ,דאין לומר שמוכיח מזה דאין פגם
לבהמה דלזה א״צ לאי׳ וכ״ת דבא להוכיח מהא דלא ניתן להצילה
מפשו ,לא הי׳ לו להאריך שהרי משנה שלימה היא החם הרודף
אמר בהמה אין מצילין אותה בנפשו ,ועוד למ״ל למימר שהרי למדו
כל כעריות מנע״מ וכר הא לא רק שלא למדו מנע״מ אלא איכא
קרא למיעוטא דנער נערה למעט בהמה ,ותו הא לא למדו כל הפריות
מנערה מאורסה אלא יש להו קרא יתירה דאין לנערה חטא מות
לרבינהו כדאיתא התם ,אך נראה דכוונת הר״ן ז״ל לפרש דבריו
' דבבהמה יהרג ואל יעבור כיון שאין שם פגם ,דלכאורה אע״פ שאין
שם פגם ולא ניתן להצילה בנפשו מ״מ נימא דלענין זה דיהרג ואל
יעבור תהי׳ גם בהמה בכלל מהיקישא דר׳ יונה דאתקושי כל העריות
זל״ז וכמו שהקשו התוס׳ בסנהדרין פ״ג ד״ה חייבי כריתות וכר
דלמ״ל קרא לרבות כל העריות להצילן בנפשו תיפק לי׳ מדאתקוש
כל כעריות .והנה התום׳ תרצו שם דממעט בהמה לפנין הצלה בנפשו
ש״מ דלענין הצלה בנפשו לא מקשינן לכך איצטריך לרבות כל העריות
עכ״ד ,וא״כ לענין יהרג ואל יעבור דלא אשכחן קרא דממעט בהמה
דכאי מיפוטא דנער נערה למעט בהמה מצינו למימר דאתא רק
לענין הא דאיירי קרא התם צעקה הנערה ואין מושיע לה הא יש
מושיע מצילין אותה בנפשה וכדפירש״י שם בד״ה לנערה חטא מות
דאכולהו קאי ואין מושיע לה ,לענין זה ממעטינן בהמה אבל לענין
מה דאחא מכיקישא דנפרה מאורסה לרוצח דהיינו יהרג ואל יעבור
שאינו מעניינא דקרא שם שפיר יש לומר דלא צריך קרא לרבות כל
כפריות שיהרג ואל יעבור דכבר אתקושי כל כעריות להדדי מהיקישא
דר׳ יונה וממילא הוי גם בהמה בכלל שיכרג ואל יעבור אע״פ שאין
שם פגם ,דבשלומא לענין להצילו בנפשו יש מיעוט אבל לענין יהרג
ואל יעבור דליכא מיעוט גם בהמה איתקוש לנערה מאורסה ,ופל
כן מבאר כר״ן דלפי מה שהעלה דטפמא דיהרג ואל יעבור משום
דדמי לרודף שניתן להצילו בנפשו אין לומר כנ״ל שכרי מה שכל
כעריות ניתן להצילן בנפשן כמו נערה מאורסה לא מהיקישא דר׳
יונה למדו אלא מקרא שנאמר גבי נפרה מאורסה אין לנערה חטא
מות ,והני עריות דאתרבי מהאי קרא אתקשי לרוצח דהא בתרייהו
כתיב כאשר יקום איש על רעהו וגף וכיון דבהאי קרא אין בהמה
בכלל דהא אימעיט מלנער נערה ממילא אף לענין הא דאתקיש
לרוצח אין בהמה בכלל.
וזגח״כ אומר הר״ן דמ״מ אין לנו לחדש דין זה שלא פרשוהו חכמים
דאפשר דידעו חכמים דאע״ג דלענין ניתן להצילה בנפשו
אמעיט בהמה מ״מ לענין יהרג ואל יעבור לא אמעיט הואיל ואתקשי
כל כעריות אהדדי וגם בהמה בכלל עריות ,דהא מה״ט אצטריך
קיא למעט בכמה מלהצילה בנפשו אע״פ שאין שם פגם ורק משום
פגמא ניתן להצילה בנפשו ,וכיון מבהמה אין פגם למה צריך קרא
אלא משוס דדמי לעריות אצטריך למיעוטי וכדפירש״י שם בד״ה
וסד למעוטי בהמה ,וא״כ שפיר י״ל דידעי חכמים דלענין יכרג ואל
לא אמעיט משוס דדמי לעריות לכך אין אין לנו לחדש
מדעתינו ,והוסיף הר״ן עוד דאף עיקר הסברא שכתב דטפמא דיכרג
יאל יעבור הוא מפני דהוי כרודף שמצילק אותן בנפשו אינו נכון
שביי בע״ז קיי״ל דאין מצילין אותו בנפשו ואפ״ה יכרג ואל יעבור
אלמא דאף א-£אחרים אין מצילק אותן מ״מ הוא עצמו מחוייב להציל
עצמי בנפשו ,ומוכח מכא דיותר מחוייב אדם להציל עצמו ממה
8אחרים מייבין 'להצילו ולפיכך אפשר דאפילו הבא על כבהמה יכרג

יפנוי

יעבור דנהי גמי דלעכק שיהי׳ דינו כרודף ערוה שניתן להצילו
8855י אימעיט אע״פ שדסי לעריות הואיל ואין שם פגם לא אדיח

יהושע
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רחמנא על אחרים להצילן מ״מ לפנין יהרג ואל יעבור חייבתו כתורה
אותו אע״פ שאין שם פגם הואיל ודמי לעריות ויש פלי׳ מיתת בי״ד
לכן יש לנו לומר דלא קאי המיעוט דבכמה אלא לענין להצילו בנפשו
ולא לענין שיהרג ואל יעבור כנלענ״ד ביאור כוונת הר״ן ז״ל.
והיוצא מזה דלעולם ס״ל לכר״ן דטעמא דגילוי עריות יהרג ואל
יעבור משום דקפגים לה ולא נסתפק אלא אם כיינו
ממש כמו כדין דמצילין אותן בנפשן דהיכא דאין מצילין גם כדין
דיכרג ואל יעבור ליכא או הוי עדיף מהא דמצילין דכתם דוקא כשיש
פגם מצילין הא בהמה שאין מצילין אפ״פ שדמי לעריות משא״כ בדין
יכרג ואל יעבור דהוי הצלה פ״י עצמו אפשר דהחמירה התורה גם
בבהמה אע״פ שאין שם פגם הואיל ודמי לעריות והוי כמו אביזרייהו
דעריות וכיון דבעריות יש פגם הממירה התורה לחייבו שיכרג ואל
יעבור גם במקום שאין פגם אבל לעולם יסוד כטעם היא משום
דבפריות קפגים לה ,ובזה א״ש נמי שלא תקשה על הר״ן דמספקא
לי ,בהבא על כבהמה אמאי לא מספקא לי׳ גם בעריות היכא דכבר
נעבדה בה עבירה או היכא דלא קפדה אפגמה דבהני אין מצילין
בנפשן כמבואר בגמ׳ דנימא נמי דבככ״ג יעבור ואל יהרג ,אבל לכנ״ל
א״ש דודאי כיכא דשייך בה פגם אע״ג דעכשיו לא קפדא אפגמא או
דכבר נפגמה מ״מ כו״ל כאביזרייהו דג״ע שאף בהם אין פגם אפ״ה
אמרו חכמים דיהרג ואל יעבור ה״נ יכרג ואל יעבור מדין אביזרייכו
דג״ע ורק בבהמה מספקא לי׳ משום דלא שייך בה פגם כלל שמא
כה״ג לא כוי כאביזרא דג״ע או דילמא כיון דעכ״פ דמי לעריות
כו״ל נמי כאביזרייהו דפריות ואין חילוק בין ניתן להצילו בנפשו
ליהרג ואל יעבור אלא באביזרייהו דבניתן להצילו בנפשו לא הותר
אביזרייכו רק גוף העריות שיש בהם פגם וביהרג ואל יעבור קבלו
חז״ל או גזרו חכמים שאף באביזרייהו יהרג ואל יעבור כדי שלא
יבוא להקל גם באותן בנות ישראל דקפדי אפגמייהו אבל לעולם
משום פגם נגעי בה.
ומצאתי בכסא דכרסנא סי׳ ש״א הרגיש בזה מדעת עצמו דיש
לומר דכא דיהרג ואל יעבור בעריות והא דניתן להצילה
בנפשו מישך שייכי אהדדי ולא הזכיר מדברי חי׳ כר״ן אך כקשה
ע״ז דא״כ נימא דהיכא דנפגמה כבר יעבור ואל יהרג ,וכבר כתבנו
ליישב את זה דהוי עכ״פ אביזרא דעריות אלא שהקשה עוד דא״כ
לראבר״ש דס״ל דשבת ניתן נמי להצילו בנפשו מי נימא דס״ל נמי
דאין פקוח נפש דוחה שבת ופליג אכולהו תנאי ואמוראי ביומא
פ״ח פכ״ק ,אבל לפי״מ שכתבנו דהא דיכרג ואל יעבור בעריות כוי
טעמא משום דקפגים לה ולא רק משום דהוי בדין ניתן להצילו בנפשו
לק״מ ,דהא טעמא דראבר״ש דשבת ניתן להצילו בנפשו דיליף חילול
חילול מע״ז וס״ל דבפ״ז ניתן להצילו בנפשו מק״ו מה משום פגם
הדיוט ניתן להצילו פגם גבוה לא כ״ש כדאיתא התם בדף פ״ד ע״א,
וא״כ מסתבר דטעמא דשבת ניתן להצילו בנפשו הוי נמי משום פגם
גבוה שהמחלל שכת כעובד ע״ז ,והנה הא דמחלל שבת הוי כעובד
פ״ז פירש״י בחולין דף ה׳ ע״א משום דהוי כופר במעשה בראשית
וכ״כ כתום׳ בסנהדרין ע״ח ע״א ד״ה לא כי׳ יודע וכף ,וא״כ היכא
דמחלל שבת מפני פקו״נ ודאי ליכא למימר דהוי בכופר במעשה
בראשית דהא אנוס הוא לכך שפיר אינו צריך למסור נפשו עלי׳ דהא
בכה״ג ליכא פגם גבוה ולא אמרי׳ דניתן להצילו בנפשו אלא כשמחלל
שבת במזיד דהוי כופר במעשה בראשית ואיכא פגם גבוה .ובזה
אזדא נמי כקושיא שהרעיש בה וכתב ששאלה לרבנים גדולים ואין
פותר אכח דבעינן למילף ביבמות בסוגיא דעלי׳ שיהי׳ מצות יבום

דומה עריות מהא דיש מצוות שדוחין את השבת ,איך נלמד משבת
שפקו״נ דוחה אותה משא״כ ערוה אין פקו״ג דוחה פיי״ש שהאריך
בזה ,וגם בתשף חמדת שלמה חאו״ח סי׳ ל״ח האריך בזה אבל לפי״ד
דמשום דקפגים לה אין ערוה נדמית בפני פקו״נ ופגם הזה אינו
אלא אם בא עלי׳ דרך זנות שלא נעשית אשתו ובני׳ ממזרים וכדמוכח
מפירש״י בדף כ״ג ע״ב ד״ה אפגמה רבה כגון עריות דכריתות שהם
חמורות והויא חרפתה מרובה שהולד ממזר ונעשית זונה בנפילתו
פכ״ל ,וא״כ אם נאמר דהיבום דוחה עריות הרי ביכום הזה נעשית
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אשתו לכל דבר וכני׳ כשרים לית לה שום פגם ושפיר דמיא לשבת
וכל איסורין שבתורה שפקו״ג דוחה אותן וזה פשוט.
(יז) וראיתי בחמדת שלמה שם בד״ה עוד י״ל דר׳ יוחנן וכף
שכתב ע״ד הכסא דהרסנא שאין לומר דטפמא
דיהרג ואל יעבור משום פגימה דא״כ מחוייבת למחול כדי להצילו,
וכיון שיש בידה למחול לא דמי לרודף דאינו עושה מעשה עמך
עכ״ל ,הנה מ״ש דמחוייבת למחול כדי להצילו עי׳ בהגהות חכמת
עלמה למהרש״ק זצ״ל בחו״מ סי׳ תכ״ו שהפלה בראיות ברורות
"
הל'ך דאין אדם מחוייב להציל לחבירו ממיתה־ על ידי בזיונו ,דלא נאמר
לא תעמוד על דם רעך רק בממונו ולא בכבודו דא״כ מה פריך
בסנהדרין ע״ג ע״א למ״ל קרא דלא תעמוד על דם רעך תיפ״ל
ר
דכתיב והשבות לו לרבות אבידת גופו ,ומשני אי מהתם הו״א הנ״מ
>
י יא ר ' בנפשי׳ אבל מטרח ומיגר אגורי לא ,הא מצי לתרן דלפולם גם לא
תעמוד על דם רעך אצטריך בנפשי׳ אלא דאי מוהשבות לו הו״א דזקן
ואינו לפי כבודו פטור כמו באבידת ממון קמ״ל ,אע״כ דבאמת באינו
] ׳
לפי כבודו פטור מלהציל ,ועוד הביא ראי׳ מהא דאמרי׳ בסנהדרין
ע״ה ע״א דמשום פגם משפחה ימות זה אלמא דאין המשפחה
,
מחוייבת למחול על כבודם כדי להציל את זה ,ומסיים הגרש״ק שם
ץ
שכן נ״ל נכון וברור ומה שהקשה על עצמו מב״מ דף ל׳ ע״ב דאמרי׳
י7׳{ !,דגם זקן ואינו לפי כבודו חייב בקבורת מת וכל שכן בחיים דחייב
דאיכא פקו״נ עכ״ק והניח בצ״ע טובא(,אכן לפפנ״ד תרי תשובות
1
בדבר ,חדא דלאו קל וחומר הוא דשפיר י״ 3דאפ״ג דחייב לקבור מת
אפילו כשאינו לפי כבודו אין ללמוד מזה דגם להציל את החי חייב
<ץי\
די״ל דקשה לו לאדם יותר אם לא נקבר והי׳ לדומן על פני האדמה או
1ז
יאכלוהו כלבים ממה שקשה לו לאדם המיתה קודם שהגיע זמנו
מאמר שבלא״ה סוף כל אדם למות ,על כן תיקן יתרו והסכים הקב״ה
על ידו שיוותר אדם על כבודו מפני כבוד המת אע״פ שמצד הדין
אינו מחוייב גס בזה משא״כ משום פקו״נ לא מצא צורך לתקן שיוותר
י.
אדם על כבודו לכן אוקמא אדינא דאין זקן שאינו לפי כבודו חייב
1
?ו^ להציל נפשות ,ועוד דכל עיקר הדבר שלמדו מקרא דוהודפת להם
 /הדרך ילכו בה שתיקן יתרו קבורה אפילו כשאינו לפי כבודו אפילו
ר),
אם נאמר דדרשה גמורה היא ולא אסמכתא דרבנן בלבד וכדעת
הרמב״ם בשיטת הבה״ג שהביא בספר המצוות שורש ב׳ וכפי הנראה
גם הרמב״ם שם מודה לו בזה וכ״כ בת׳ רבינו יונה בפ׳ מי שמתו
דגמילות חסדים מ״ע דאורייתא דילפינן מוהודעת להם עיי״ש מ״מ
ודאי שאין זו מצוה גמורה כמו כל המצוות שבתורה שכופין עליהם
בשוטים ,שהרי בהאי קרא איכא נמי אשר יעשון זו לפנים משורת
הדין ואפ״ה אין כופין ,לא מיבעיא לפי דיעה הראשונה שהביא
הרמ״א בחו״מ סי׳ י״ב סעיף ב׳ וסתם כדבריו אלא אפילו להיש
׳
חולקין שהם המרדכי וראב״י בפ״ב דב״מ שכופין (ואני הבאתי ראי׳
לדבריהם מב״ב דף כ״ב ע״א מהא דרבא שרא לכו לרב יאשיה ולרב
עובדי׳ לאקבועי דלא כהלכתא ופירש״י אלא לפנים משורת הדין
עכ׳< ואי אין כופין ע״ז הו״ל למשאל את בני העיר אם רוצים
לעשות לפנים משורת הדין ויש לדחות דרבא אמד לדעתייהו דסתמא
יסכימו לכך ואכמ״ל) מ״מ נראה דודאי לא כדי לקיים האי קרא
כפינן דא״כ נכוף נמי על בית חייהם ועל גמ״ח וביקור חולים ולא
אשתמיט מאן דאמר הכי ,אלא יש ללמוד קצת מלשון המרדכי שם
דכתב טעמא דכופין דתני רב יוסף והודעת להם הדרך וגר ואמר
ר׳ יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין
תורה ולא עשו לפנים משורת הדין עכ״ל ,מזה אנו למדין דלא על
האי קרא בלבד קסמך אלא אהא דלא נחרבה ירושלים ולפיכך יתכן
דמשום זה תקנו שיהי׳ כופין לעשות לפנים משורת הדין כדי שלא
יבואו העם להתרגל להעמיד דבריהם על דין תורה מה שגרם החורבן
ותדע דאם מדינא כופין מל לפנים משורת הדין איך באו לידי כך

אמאי לא כפו אותן חכמי הדור בזמן בית שני שהי׳ בהם תורה וגמ״ח
כדאיתא ביומא דף ט׳ ע״ב ,אלא עכצ״ל דרק נחמן החורבן ואילך
תקנו לכוף על לפנים משורת הדין אבל מחמת הקרא דוהודעת וגף
אין כוסין .אך לפימ״ש בפת״ש שם בשם התומיס ושבו״י דאף

יהושע

להמרדכי אין כופין בשוטים אלא בדברים בעלמא שפיר יש לוסל
דמחמת קרא והודעת וגף כופין בדברים אבל א״כ לכו״ע אין כאז
קרא חיוב גמור כמו שאר מצוות התורה שכופין עליהם בשומים*
ובפרט לפי״ד הרמב״ן בספר המצוות שם דכל מה שנלמד מהאי קלא;
דוהודעת וגו׳ אינו ראוי למנות למצוה כי אזהרת יתרו למשה רבים
בא להודיע אותן לישראל ולדרוש להם שיהיו זריזין באלו המצוות ■
תמיד כדי לשכן ביניהם אהבה אחוה שלום וריעות כי בכך יתמפסו
התערומות והדינים ביניהם ולא יצטרכו למשפטים בכל עת ח5
מעצתו אליו וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום כמו שהזכיר
והודעת להם זו בית חייכם ופירשו שילמדו אומנות ויחיו ממנה ני
בה ג״כ יתמעטו כסילות והדינין ואין מי שיביא זו בחשבון כמצוות
עכ״ל כרמב״ן ז״ל ,ולפי״ד ודאי אינו מצוה דאורייתא חיובית אלא
מצוה של רשות כלומר אם יעשהו יקבל שכר משום שמסייע להשכנת
אהבה ושלום בישראל ואם לא יעשה אותן אינו כעובר על מצוות
התורה ואין ע״ז שום עונש ,ולפיכך אף אם נניח דממה שאמת
דחייב לקבור מת אפילו כשאינו לפי כבודו יש ללמוד דה״ה דמייג
להציל נפש ממיתה אע״פ שאינו לפי כבודו מ״מ אין חיוב בזה יותר.
מבקבורה דדי לבא מן הדין להיות כנדון ,וא״כ לפי״ד כרמב״ן איט
אלא מצוה של רשות ואף לפי״ד הרמב״ם ותר״י עכ״פ אין מצה
גמורה שיכי׳ מפין פלי׳ וממילא שפיר קאמר כגאון מהרש״ק זצ״ל
דמחמת כמצות עשה דוהשבות לו ומחמת כל״ת דלא תעמוד על דם
רעך אין אדם חייב להציל נפש ע״י בזיונו ,ואי מק״ו דקבורה עכ״ע
אין כופין פ״ז וממילא שפיר אמרו חכמים שימוח ואל יגרום פגם
משפחה מאחר שלא מחלו המשפחה על כבודם אין לבזות כבודם
אפילו להציל נפש.
(יח) ומה שהביא בכלי חמדה 3פ׳ כי תצא ראי׳ נגד כמכרש״ק
הנ״ל מכא דאמרי׳ בסוטה כ״א ע״ב ה״ד מסיד שוטה
כגון דטבפה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה
ולאצולה ומבואר מזה דבפקו״נ לא יתכן כלל אינו לפי כבודו ככ״ל
השתוממתי על כמראה כי לפפנ״ד אפילו ריח ראי׳ ליכא דכפי כנראה
הבין הגאון דמה שאמר לאו אורח ארפא לאיסתכולי בה היינו שאינו
לפי כבודו ונפלאתי מה ראה לומר כן דודאי מה שאמר לאו אורם
ארפא הכוונה שאינו הנהגה טובה אע״פ שאין בה איסור וכהא
דאמרי׳ בברכות ס״ב ע״א דלאו אורח ארפא ,וכן שם בע״ב ועי׳ כוו
שם בדף כ״ב ע״א שמפרש רש״י הלכות דרך ארך כגון דרכן של
ת״ח וה״נ הכוונה כאן שאין זה דרכן של חסידים לאיסתכולי בה
ולאצולה אבל לא משום שאינו לפי כבודו ,תדע דקרי לי׳ חסיד שוטה
דמשמע שהפריז על חסידותו בזה שלא רצה להסתכל בה אפילו נדי
להצילה ואם לא עשה כן אלא כדי שלא לזלזל בכבודו מה הפרזה על
חסידותו יש בזה אטו זו החסידות לשמור על כבודו ומשום זה נקרא
מסיד ,הלא דינא הוא שאסור לת״ח לזלזל בכבודו ולא רק חסידות,
ובמקום מצוה כגון להשבת אבידה ופריקה וטעינה ,כלא דעת
הרמב״ם דאדרבה אס חסיד הוא ועושה לפנים משורת הדין יש לו
לזלזל בכבודו ואף לדעת הרא״ש דגם חסיד לא יחזיר אבידה כשאינו
לפי כבודו רק ישלם ממונו נלפנ״ד דהיינו דוקא כשיכול לשלם וסתמא
דמלתא כל אבידה שפטור ממנה זקן ואינו לפי כבודו דהיינו דבר
שאם הי׳ שלו הי׳ מניחו בודאי אינו הפסד גדול כ״כ שלא יוכל לשלם
אבל אי משכח״ל אבידה שאלמלי הי׳ שלו לא הי׳ נוטלה משום כבודו
ואפ״ה אין בכוחו לשלם בשבילה גם הרא״ש מודה דממדת חסידות
רשאי לטלו מטעם שכ׳ הב״י במו״מ סוס״י רס״ג בדעת הרמב״ם
דלא מקרי מזלזל בכבוד כתורה בשביל כך דאדרבה הוא כבוד שמים
שאין דרכו בכך בשלו והוא מטפל בשל חבירו לפנים משורת הדק,
ולא מסתבר שיחלוק הרא״ש ז״ל על סברא זו אלא משום דיכול לשלם
איכא זלזול אם מטפל בעצמו ואינו בוחר טפי לשלם מכיסו אלא
לכרמב״ם ס״ל דנהי נמי דיכול לשלם שלא יהי׳ לחבירו הפסד ממון
מ״מ מצות השבת אבידה אינו מקיים אלא כשמשיב בעיני׳ וכן מצות
פריקה וטעינה אינו מקיים כשמשלם בפד כמשא אלא שפ״י שמקבל
בעל המשא תשלומק וקנה המשא שוב אין עליו שום מצוה אכל קיום
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דבר

שו״ת סימן כד

ל להרמב״׳ס דבשביל קיום
נהמצותמה אינו ניחן למשלומין כנן
מיל לזלזל בכבודו אע׳׳פ שיכו; פטור ממנה ע׳׳י תשלומין,
'^רא״שנש״ל דכיון דכשאינו לפי כבו ליכא מצרת עשה כלל וכל
■ מלפניספנשורת הדין הוא לגמול מסד ה חבירו שלא יפסיד ממונו
וראה מדי התשלומין לפשרו מלפנים משורת כדין הזה לכן אינו
ן-שאי <!£נ בכבודו הואיל ויכול לשלם ולא יהי׳ שום מדת חסידות,
אידי משכח״ל שאינו יכול לשלם ודאי מודה הסרא״ש דאין זלזול
;
מנטל הזורה כשרוצה לעשות לפנים משורת הדין .שוב ראיתי שהכלי
ממדה  55בסוף אות ף דקדק מלשק הרא״ש שלא; קאמר אלא שאין
^זלזל נמוד התורה במקום שאין חיוב רק בכדי להציל ממון חבירו

5אבל 3סךם פקו״ג מודה כרא״ש דיכול לעשות לכצגים משורת הדין.
ךא״כ אי נימא דבהאי חסיד שוטה משום שלא ורצה לזלזל בכבודו
□שכיל *ןןו״נ קרי חסיד שוטה תמוה אמאי נקריא חסיד כלל הא
כאפילו מ יהי׳ פקו׳׳נ רק הצלת ממון שאין בכורתו לשלם אין דרך
הטידיסממנוע עצמו מהצלתו ואם אינו עושה כן לא רק חסיד שוטה
אף חסיד לא סקרי ,אלא ודאי דלא משום שמזלזל בכבודו
מקרי
נמנע הז חסיד שוטה אלא משום שלא רצה להסתכל באשה וממילא
אין שום ראי׳ משם דיש חיוב לזקן ואינו לפי כבר־דו להציל נפש טפי
מאבידסממון .וגם עיקר כדבר שסובר דחסיד המנסתכל באשה מזלזל
מכבודו שא נהירא לי דאמו מניעת הסתכלות הוא מחמת שאינו דרך
כטד טריות להסתכל וססידים נוהגים בעצמן כבוד וסלסול זה,
כלא אינו אלא משום קדושה ואין לו שום שייכות לכבוד.
<יט) 3״ש בכלי חמדה שם עוד ראי׳ וז״ל ואם אמרו חז״ל
בפקו״נ כל הזריז ה״ז משובח ?ועי׳ ברמב״ם ז״ל
פ״ב מם שבת כ״ג וביתר ביאור בפיה״מ שבח קס״ח ב׳ דעושין רק
פ״י גד3־ ישראל וחכמיהם ממש וכר ולא אשתמייש אדם לומר דאם
מאינו צפי כבודו של הגדול הזה להציל בעצמו עבור החולה לא יהי׳
נצריך ל2ל שבת עכ״ל ,במחכ״ג הוכחה זו אקן בה ממש ,דהא
הרמב״ג לא מיירי מחיוב הצלת נפש אלא מהיתר לדחות את השבת
זקמ״ל גמם שאם צריכין למלל שבת בפני פקו״ג ויש שם גדולי ישראל
יוסכמיכם לא יהיו עושק כחילול ע״י קטנים או נושים אלא ע״י אותן
וגדולי הראל וחכמיהם שנמצאים שם הא אם אי־ן שם גדולי ישראל
עושק ם ע״י נשים וקטנים ממילא אי אתרמי שמנשום הצלה הי׳ צריך
לזלזל ערד גדולי ישראל אם הם ירצו לפטור עצמה מהצלה מחמת זה
יכי׳ כ&לו אין שם גדולי ישראל ויעשה ההצלה ע״־י אחרים ,וא״כ אין
קושיא למה לא אשתמיט שום אדם לומר דאם אינו לפי כבודו של
כגדול לא יהי׳ הוא צריך למלל שבת אלא יעשו ע״י קטנים ונשים,
דכא זה ודאי מלתא דפשיטא הוא דהיכא דיכול' להיות ההצלה ע״י
אמרים אפילו נשים וקטנים אין מחייבין לגדולי ישראל לזלזל בכבודם
בכדי שגא תהא השבת קלה בעיני עמי הארץ ■דמהיכא תיתי לומר
שגס מקום זלזול בכבוד כתורה אמרו שלא יעשה ע״י הנשים וקטנים
על ידי גדולי ישראל דכא אף אם נאמר דלא כמהרש״ק אלא שגם
ן תקן ואינו לפי כבודו מחוייב בהצלה כנ״מ אי ליכא אחרים אבל אי
אינא אחרים ודאי אינו ממוייב וממילא גם איסורא איכא ואין
לדחות עשה דכבוד התורה משום גזירה שלא יכי׳ השבת קלה בעיני

יק

נשים ממי הארץ ולא הי׳ צריכק לפרש דבר זה דמסתמא נלמד כיון
שלא פרשו להיפך דגם בכה״ג יעשו ע״י גדולי ישראל דוקא ,ואי
?שיא לי׳ אמאי לא אשתמיט שום אדם שיאמר דבזקן שאינו לפי כבודו
'יכא חיוב הצלת נפש אק לקושיא זו שום שייכות לדברי הרמב״ם
מלכות שבת שהביא ולמה שאמרו בפקו״ג כל הזריז ה״ז משובח
5יאיל ולא דברו שם מעצם חיוב הצלה מתי חייב ומתי פטור אלא
מדחיית שבת במקום פקו״נ למי שחייב בהצלה.
(כ) וידתר הו״ל לדקדק למה לא אשתמיט שום פוסק לא
_ הרמב״ם בפ״א מרוצח הי״ד ולא שאר הפוסקים
שיאמרו דנזקן ואינו לפי כבודו אינו חייב להציל נפש ,אך באמת גם
אק לדקדק מידי ,לא מיבפיא הרמב״ם שאק דרכו להביא

מוינויו יק מה שמפורש גש״ס ולא מה דמכללא איתמר אלא גס על
שאר כפוסקים את לדקדק בכך שהרי זה מלתא דלא שכימא שתהי׳

יהושע

צג

בהצלת נפש משום זלזול בכבוד ולפענ״ד כמעט שאינו במציאות ואי
אתרמי דמשכחת לה בודאי לא יהי׳ שום אדם מישראל נמנע מהצלת
נפש מחמת זלזול בכבוד אע״פ שאינו מחוייב והרי אפילו באבידש
ממון איכא מצוה צפנים משורת הדין להציל אפילו באינו לפי כבודו
והרא״ש לא אסר בממון אלא במקום כבוד התורה ולא בשאר אנשים
מכובדים ואף גם זאת ביארנו לפיל דהיינו רק משום שיכול לשלם
בעל האבידה אבל בהצלת נפש אף אם נאמר דבאינו לפי כבודו פעור
כדעת מהרש״ק ודאי מודה הרא״ש דאם בא להחמיר מל עצמו לפנים
משורת הדין רשאי וממילא מצוה נמי קעביד אע״פ שאינו חובה לכן
לא מצאו הפוסקים צורך להזכיר שבזקן ואינו לפי כבודו ליכא מליו
החובה של הצלת נפש כיון דלא אתשל נהו בבי מדרשא ולא מפורש
להדיא בש״ם ,אבל לעולם להלכה מיקר כדברי המהרש״ק.
(כא) ר&״ש הכ״ח לדחות הראי׳ של המהרש״ק מהא דאמר ר״פ
דמשום פגם משפחה לא התירו לבעול פנוי׳ ,דלא
קיי״ל כהאי שינוייא אלא כשינוייא דמשום שלא יהיו בנות ישראל
פרוצות בעריות קאתינן פלה והביא ראי׳ מהירושלמי סו׳׳פ י״ד משבת
דלא ס״ל כר״פ עיי״ש הנה מלבד מה שאין להכריע מכח הירושלמי
בפלוגתח ר״פ ור״א בבבלי דאפשר דהירושלמי קאי בשיטת ר״א ואנן
קיי״ל בין כר״פ בין כר״א והא דלא הזכיר הרמב״ם רק טעמי׳ דר״א
כבר הרגיש בעצמו דאין מזה ראי׳ דליתא לדר״פ אלא משום דטעמא
דר״א פסיקא טפי שאפילו אם מחלו המשפחה על כבודם אסור נקט
האי טעמא ,אלא אפילו את״ל דטעמי' דר״פ משום פגם משפתם אינו
הלכה אומר אני בפנ״ד דדוקא פגם משפתה קאמר דהיינו שהאשה
עצמה הסכימה למחול על כבודה אך המשפחה לא הסכימו למחול
נא הי׳ לחכמים לאסור על האשה לבייש את משפחתה במקום הצלת
נפשו של זה דאטו מחוייבת היא לשמור טל כבוד המשפחה טפי
מהצלת נפש מישראל ,וכיון שאינה מחוייבת בזה יותר מבזה יש לנו
לומר דמה שתרצה תפשה לכך לא ניח״ל לרב אחא למימר כר״פ
דמשום פגם משפחה אסרו על האשה להציל נפשו של זה ,אבל אלמלי
היתה האשה עצמה מקפדת על פגמה בודאי לכו״ע לא הי׳ מחייבים
את האשה לוותר על כבודה להציל נפשו של זה וכמ״ש מהרש״ק ,ואל
תאמר דנהי נמי דיש לומר הכי מ״מ ראי׳ למהרש״ק ליכא דשמא
ס״ל לרב אחא דגם במקפדת על כבודה מחוייבת להציל נפשו של זה
ולכך פליג על ר״פ ,זה אינו דמאחר שאנו רואין דס״ל לר׳׳פ שאפילו
משום כבוד המשפחה בלבד אסור לה להציל נפשו של זה ע״כ ס״ל
דכבוד הבריות עדיף מהצלת נפש וא״כ נהי נסי דאפשר דרב אחא
פליג ע״ז כמ״ש הכ״ח מ״מ כיון דאין הכרח לומר דפליג אנא מל
מה דס״ל לר״פ דכבוד הבריות עדיף מהצלת נפש הרי כלל גדול
בידינו דאפושי פלוגתא לא מפשינן וכל מה שיש לנו לקרב שלא
יהי׳ פלוגתא מקרבינן לכן יש לנו לומר דעד כאן לא פליג רב אחא
אלא במה דס״ל לר״פ דיותר יש לחוש לכבוד הבריות מהצלת נפש
אבל עכ״פ מודה רב אחא דלא עדיף הצלת נפש מכבוד הבריות
וממילא אם הוא זקן ואינו לפי כבודו אינו מחוייב להציל נפש ממילא
יש מכאן ראי ,ברורה למהרש״ק זצ״ל.
(כב) ומ״ש בכ״ח בסוף אות ה׳ דאפילו לר׳׳פ דס״ל דחיישינן
לפגם משפחה נראה דמודה ג״כ דלא שייך זקן ואינו
לפי כבודו בהצלת חבירו והבדל גדול יש בין אם כבזיון הוא רק נפי
שעה בזמן הצלתו דאז בודאי אין לחוש לשום בזיון להציל את חבירו
מן הסכנה ,אמכם זה דוקא בזיון שאינו נמשך לאתר ההצלה ,אמכם
פגם משפחה דיהי׳ הבזיון לכל המשפחה לאחר ההצלה משיחו בהם
שהי׳ עובדא כזאת במשפחתם ,והיכא דהבזיון נמשך אחרי מצות
הצלה בזה ס״ל לר״פ דאינו חייב להציל את חבירו עכ״ל ,ובענ״ד
איני רואה טעם לחילוק זה ,דבשלומא אלמלי הי׳ העשה דוהשבות
לו אפילו אבידת גופו הוא הדוחה את כבודו הי׳ עוד מקום לומר
דאינו דומה אלא את הבזיון שיש לו בשעת עשיית המצוה אבל לא
את הבזיון שיהי׳ נאחר עשיית המצוה ,ונם בזה יש לפקפק ואכמ״ל
משא״כ השתא דלא משוס העשה דוכשבות לו אין לו לחוש לכבודו
דהעשה ודאי ראוי להיות נדחית בזקן ואינו לפי כבודו ואף ככלי

צד
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הושע
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חמדה מודה בזה אלא משום דס״ל דלא יתכן כלל גדר אינו לפי
כבודו לגבי הצלת נפש הואיל ואף בממונא אמרו כל שבשלו מחזיר
בשל חבירו נמי מחזיר ומשום זה במי למימר דאף לר״פ לא שייך
זקן ואינו לפי כבודו מאי נפ״מ בין היכא דהבזיון הוא בשעת הצלה
בלבד להיכא דהבזיון נמשך גם לאחר הצלה ,ועוד כיון דמשום הצלת
נפש אין לו לחוש מל כבודו הרי כמו דהבזיון נמשך לאחר מעשה
ההצלה כך הצלת הנפש נמשכת גם לאחר ממשה ההצלה שהרי מחמת
הצלה זו האדם חי כל ימיו ,והא ודאי ליכא למימר דבזיון הנמשך
חמיר טפי מבזיון לפי שעה ,דהא לענין גדול כבוד הבריות אין חילוק
בין בזיון לזמן מועט לזמן מרובה וכמו שמבואר להדיא בתשר חו״י
סי׳ י״א עיי״ש בסוד״ה וכמו שהבאנו וכו׳.
ומ״ש עוד שם בטעמא דר״פ כיון דהדבר נוגע לפגם כל המשפחה
הרבה קטנים יש שאק מוטל עליהם מצות הצלה וכשיגדלו
יהי׳ בושין לזאת אסרו חכמים עכ״ל ,כמדומה לי שאין צורך לדחות
את זה שבמחכ״ג הוא דחוי מעיקרא דקטנים מאן דכר שמייהו ,אלא
שבלא״ה אינו נכון לפענ״ד דפשוט כיון דגדולים מצוה עליהן למחול
על כבודן גם קטנים לכי גדלו מסתמא ניח״ל במה שזה ניצל מל ידי
בושתם ,ועי׳ בסוגיא דב״מ דף כ״ב וכאן יש לומר דגם אביי מודה
כיון דבקטנותן לא הי׳ להם בושת כלל וא״צ להאריך.
ועיקר הדבר שדחקו להכ״ח לחלוק על מהרש״ק הואיל וגם לענין
השבת אבידה דממונא אמרו כל שבשלו מחזיר בשל חבירו
נמי מחזיר נלענ״ד דלא קשה מידי דהא דחייב להחזיר בשל חבירו
כשמחזיר בשלו ואינו חושש לכבודו אין הטעם משום דצריך שיהי׳
ממון חבירך חביב עליך כשלך אלא משום דאם מחזיר בשלו סימן
שאין כבודו חביב עליו כ׳׳כ ואינו בוש מלטפל באבידה שלו ,דאילו
הי׳ מקפיד על כבודו הי׳ מניח גם אבידתו וכל שממונו חביב מליו
מכבודו אינו בגדר זקן ואינו לפי כבודו ,אבל לגבי הצלת גופו נהי
נמי דאנן סהדי שאלמלי הי׳ צריך להציל את גופו לא הי׳ חש על
כבודו מ״מ אכתי נקרא מקפיד על כבודו ובושה היא אצלו אלא
שמחמת סכנת גופו אינו חושש מל כבודו בכה״ג שפיר מקרי זקן
ואינו לפי כבודו ,וכיוצ״ב אמריק בסנהדרין ע״ג ע״ב באומרת הניחו
לו שלא יהרגנה דאכתי חשיבה מקפדת מל פוגמה ולא אמרי׳ כיון
שמפחדת שלא יהרגנה וניח״ל טפי שיפגום אותה משיהרגנה תחשב
כאינה מקפדת על פגמה ולא מצילין אותה בנפשו והיינו משום
דמחמת פחד מיתה דרך כל אדם להציל עצמו בבושתו ואכתי מקרי
מקפיד על בושתו וממילא שפיר שייך גם במצות והשבותו לו אבידת
גופו זקן ואינו לפי כבודו.
(כג) ■ומעתה אחרי אשר ביססנו היטב דברי המהרש״ק ממילא
נפלו דברי החמדת שלמה שהבאתי ,דליכא למימר
דטממא דיהרג ואל יעבור בעריות משום דקפגים לה כמ״ש בכס״ד
משום דמחוייבת למחול על בושתה כדי להציל נפש עכ״ד החמד״ש,
ולפי המתבאר כהמהרש״ק באמת אינה מחוייבת למחול על בושתה
דאפילו זקן ואינו לפי כבודו אינו מחוייב בהצלת נפש רק אם הוא
חסיד ובא לפשות לפנים משורת הדין ,ולפיכך שפיר יתכן כמ״ש
הכס״ד וכבר ביארנו שכן היא גם דעת הר״ן בחידושיו דמשום
פגימה אמרו דיהרג ואל יעבור בעריות.
אלא אף את״ל דלא כמהרש״ק ומחוייב אדם להתבזות כדי להציל
נפש מישראל נמי לק״מ קו׳ החמד״ש דמאחר דחזינן שהקפידה
התורה על פגמה דעריות שמי שרודף אחרי׳ ניתן להצילה בנפשו
ע״כ לאו משום שהאשה מצערת על בושתה אלא משום שלא רצתה
התורה שבת ישראל תתבייש בפגמא דפריות ,דאי משום צפרא דבושת
של האשה מה טעמא חייב כל אדם שיציל אותה מצער הבושת טפי
ממה שחייב להציל מצער ובושת אחריני שלא ניתן להצילו בנפשו,
ומדחייבה התורה להציל אותה מבושת זה דוקא פכצ״ל דבושת זה

אלא שמחלה כדי שלא יהרגו את הרודף או את זה שאונסין אות!
לבוא עלי׳ לא מהני מחילתה.
וגם מה דפשיטא לי׳ להחמדת שלמה דאי טעמא משום פגימה א,
מחלה על פוגמה שוב ליכא חיוב ליהרג ולא לעבור צריך רבה,
דלפי״ד גם בפנין שניתן להצילה בנפשו דהוי ודאי משום פגימה
נימא שאם אומרת שמוחלת על פגמה אין מצילין אותה בנפשו ולא
שמענו ד״ז בשום מקום דמה שאמרו דבאין מקפדת על פגמה אץ
מצילין אותה בנפשו היינו שאינה מקפדת ולא איכפת לה בפגמס
כגון מפותה שברצונה להבעל אי נמי אפילו ברודף אלא שלא מחמש
שמקפדת על פגמה בורחת ממנו אלא מפני שרוצה להבעל לאחר
שהוא פרוה כמותו ,אבל היכא דהיא מקפדת על פגמה אלא נוי
שלא יהרגו את הרודף שהוא קרוב לה וחסה עליו היא מוחלת על
פגמה או אפילו בסתם אדם אם אינה רוצה שיהרגו את הרודף
בשביל פגמה ומוחלת את פגמה לא דמי לאינה מקפדת על פגמה
דהחם שפיר אם היא אינה מקפדת אף התורה לא הקפידה ,ונס
אפשר דבאינה מקפדת על פגמה ע״כ שאינה מתביישת בו והו״ל
כאין לה פגם ,אבל במקפדת על פגמה שהקפיד עליה רחמנא וציוה
על כל אדם להצילה בנפש הרודף שמא לאו כל כמינה למחול על
כבודה כדי להציל הרודף .ומ״ש החמד״ש דרודף שאני דאינו פושה
מעשה עמך טעם זה לא קאמר אלא ליישב למה לא אמרי׳ דמחוייבס
למחול כדי להצילו אבל לענין אי מהני מחילתה אין לחלק בין צדק
לאינו עושה מעשה עמך וממילא ה״ה אם אמרה תורה לאנוס סל
הערוה שיהרג ואל יעבור משום פגמה נמי לא מהני מחילתה להצילו
מדין יהרג ואל יעבור.
וה״נ מסתברא דמה שהתורה התירה להרוג את הרודף בכדי להציל
את הערוה מפגמה ולא עוד אלא שחייבה התורה כל אדם
לפשות כך להצילה מפגמה אין זה זכותה של האשה ,כלומר דלא בנדי
להגן על כבודה של האשה ציותה התורה פ״ז שנוכל לומר דאם כי6
מוותרת על זכותה זו ומוחלת על פגמה שוב ליכא מצוה להצילה דתמוה
לומר כן שיהי׳ כוחה של האשה יפה כ״כ שבשביל כבודה שקדה
התורה מל תקנתה מד כדי כך שהותרה הרציחה בידים בשביל הצלת
כבודה ונתנה התורה זכות זה בידה ,אלא ודאי דמצוה זו היא נדי
להגן על בריותיו של הקב״ה שלא יתבייש כבודם דגדול כבוד הבריות
וקפיד רחמנא על פגמה רבה דעריות משום כבוד הבריות והתירס
את הרציחה בשביל זה וכיון דהאי בושת לאו דילה היא ודאי אינה
יכולה למחול.
ובפרט לפי״מ שביארנו לעיל דלפי מסקנת הגמ׳ ב״ק צ״א ע״נ
ופי׳ התום׳ שם ד״ה אלא תנאי היא וכו׳ דשנויי דלעיל
ליתנהו שוב אמרי׳ דכשם שאין אדם רשאי לחבל בעצמו כך אינו
רשאי לבייש את עצמו וכדאיתא נמי בתוספתא פ״ט דב״ק הי״א
דכשם שחייב על נזקי חבירו כן הוא חייב (בדיני שמים) על נזקי
עצמו הרק והטש בפניו כנגד חבירו וכר פטור מדיני אדם ודינו
מסור לשמים וכו׳ עכ״ל התוספתא ,א״כ עכצ״ל דאין אדם ינול
למחול על בזיונו שיהי׳ מותר לביישו מחמת מחילתו דא״כ למה לא
יהי׳ רשאי לבייש את עצמו שהרי מחיל לנפשי׳ וכיוצ״ב דקדק בחשו׳
חות יאיר סי׳ קס״ג שאין אדם רשאי לחבל את חבירו אע״פ שמחל
על חבלתו מדחנן החובל בעצמו אע״פ שאינו רשאי ולמה לא יורשא
הא מחיל לנפשי׳ פיי״ש ,וא״כ ה״נ אינו יכול למחול על בזיונו.
(כד) וראיתי בספר שיח יצחק להגר״י שמעלקיש זצ״ל (נפתח
כעת לספרו שו״ת בית יצחק או״ח דפוס ניו־יחחן
תשכ״ו) שהביא שם דברי הראב״ד דאפ״פ שאב שמחל על כנויי
כבודו מחול אבל על בזיונו לא מהני מחילה והטורי אבן במגילה י1
כ״ח הביא ראי׳ לדבריו מהא דאמרי׳ בסנהדרין דף פ״ד ע״ב רג לא

אין עניינה של אשה זו אלא כל אדם מישראל צריך להיות מעונין

שביק לברי׳ למשקל לי׳ סילוייא דלמא חביל לי׳ ע״כ דאינו יכול למחול

שלא תפגם בת ישראל בפגמא דמריות לכן שפיר אינה מועלת מחילה
דידה ,דנהי נמי דאיהי מחלה על בושתה מ״מ הקב״ה שציוה לשמור
אותה מבושת זה לא מחל ,ולא דמי למי שאינה מקפדת על פוגמה

על חבלתו וה״ה על בזיונו ,אך קשיא לי׳ להמו״א שם אי מטמא
דאינו יכול למחול לא שביק רב לברי׳ מה פריך התם אי הכי אחי
נמי ניחש דילמא חביל לי׳ הא אחר יכול למחול על חבלתו ,והלא.
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לאי׳ דינול למחול על חבלתו מהא דאמרי׳ בב״ק האומר הכני
יפצפני ע״מ לפטור פטור דאדם מוחל על צערו ולפי״ד ר׳ יוחנן אף
^ןמר סמא את עיני ע״מ לפטור פטור ,דאף על ראשי אברים אדה
מוחל עיי׳׳ש ,והגאון בשיח יצחק שם דחה דברי הטו״א דמהני מחילה
על איסור חבלה והוכיח דלא מהני מהא דאין אדם רשאי לחבול בעצמו
\ןכמ״ש החו״י הנ״ל ולא .זכר שר התורה שכבר קדמו בזה החו״י)
ןכא דאמרו אדם מוחל על צערו וראשי אברים היינו ממון התשלומין
געו כחבלה אבל האיסור לחבול לא נפקע ע״י מחילה ומ׳׳מ כתב
שם דאין נחה ראי׳ דגם בזיונו אינו ניתר ע״י מחילה דשאני בזיון
ואדם רשאי לבייש את עצמו כדאמרי׳ בב״ק צ׳ ע״ב מהני שפיר
©סיליזו גם לאחרים עכ״ד הגאון הנ״ל ,והנה מ״ש דאדם רשאי
לנייש את עצמו כבר ביארנו דזה אינו דלפי המסקנה כשם שאין אדם
לשאי לחבול בעצמו כך אינו רשאי לבייש את עצמו וכדאיתא
בתוספתא הנ״ל ,וממילא איתוקם מלתא דלא הותר בזיונו של חבירו
אפילו כשמחל על בזיונו ועיק מש״כ עוד בזה הגאון הנ״ל בתשר בית
יצחק חיו״ד סי׳ קנ״ח אות י״ד וקנ״ט אות ז׳ וט׳ וי׳.
אגב אומר אני בענ״ד שכל עיקר דברי הראב״ד דאף שאב וחכם
שמחל על כבודו כבודו מחול מ״מ בזיונו אינו מחול ועי׳ בברכי
יוסף ביו״ד סי׳ ש״ח שהביא נוסחא בשאילתות פ׳ משפטים סוס״י
ם׳ וז״ל האב שמחל על כבודו כבודו מחול אבל צערו והכאתו וקללתו
איט מחול עכ״ל וצ״ב מנ״ל לחלק ,אך נראה דכיון דבזיון וצער אסור
לפשות לכל אדם ולא מהני מחילתו כנ״ל כל שכן לאביו ולחכם אלא
ונאמרים אין ע״ז מצוה מן התורה לא עשה ולא לא תעשה ולא אתיא
אלא ממה שנאמר אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש כמו שביארנו
לפיל משא״כ באביו ורבו איכא עשה דכיבוד אב ועשה דכבוד התורה
וקמ״ל הראב״ד והשאילתות דכיון דבזיון וצמר לא מהני מחילה אצל
שום אדם ממילא חל על זה עשה דכיבוד אב וכבוד התורה מלבד
כאיסורא שאצל כל אדם דלא יתכן שמה שאסור לעשות לכל אדם לא
יהי׳ בו משום עשה דכבוד .ויש למצוא גם נפ״מ למעשה דאי משום
בזיון וצער כל אדם אם לא נתכוין לכך אין עליו שום עונש ,דמאחר
שמחל מתחילה על בזיונו וצערו וא״צ לשלם בעד הבושת וצער הזה
וליכא עליו רק דין שמים אם לא נתכוין לבזותו או לצערו וכ״ש אם
מטק לתועלת אין מליו גם דין שמים וכמ״ש בתשר מהרי״ט ח״א
סי׳ צ״ה דבדבר דאפילו במזיד פטור בדיני אדם לא מחייבי לי׳ בדיני
שמים אלא אם כוונתו להזיק כי כל הלבבות דורש ה׳ אבל לא ענש
על כשוגג עכ״ל וכ״ש אם כוונתו לתועלת חבירו דאפילו נתכוין
להזיק לתועלת חבירו מוכח מדברי הרא״ה והמאירי שהביא בשיטמ״ק
נ״ק נ״ו מ״א ד״ה ולרב אשי וכר דפטור מדיני שמים ואף להתוס׳
שם כחולקים היינו משום דהי׳ לי׳ להזהר ולאסוקי אדעתי׳ שלא יבוא
לו הפסד בכך עיי״ש ,משא״כ במחל לו מתחילה על הנזק כגון שאמר
ככני ופצעני דמצד הנזק של האדם מחל אלא דבדיני שמים לא מהני
ממילתו ודאי גם התום׳ מודו דאם נתכוין לטובתו של הניזוק אין
עליו דיני שמים וממילא בכה״ג שאמר לו אדם צערני ובזני אע״פ
פאק המחילה מועלת מ״מ אם מתכוין לתועלת לחבירו ליכא שום
איסור ,משא״כ באס הי׳ זה אביו או חכם עדיין אסור לבזותו ולצערו
אפילו בנתכוין לטובתו משום מצות כבוד ,וכן אם הי׳ שוגג א״צ שום
חשובה אע״פ שלא הי׳ לתועלת חבירו וכמ״ש המהרי״ט הנ״ל שאין
עליו דין שמים בשוגג משא״כ משום מצות כבוד אב וכבוד חכם

צריך תשובה על ביטול מצות עשה בשוגג.
(כה) ולכאורה יש להוכיח דמהני מחילה להתיר צער ובזיון
עכ״פ למי שאינו אביו או חכם ,דהנה אנכי
הערוחי ומצאתי אמ״כ בספר שדי חמד מערכת כ׳ כלל ל״א שהביא
מספר נחמד למראה שהעיר בזה על שיטת הראב״ד הנ״ל דלגבי בזיון
לא אמרי׳ אב או חכם שמחל על כבודו כבודו מחול מהא דאיתא
כירושלמי פ״ד דשביעית ה״ב עובדא בר׳ טרפון שנכנס לגינתו לאכול
מידות שביעית שלא בטובה כדעת בית שמאי ולא הכירוהו הפועלים
וכט אותו פד שבא לידי סכנה וכשנודע להם שזה ר׳ טרפון בעל
הנינה בקשו'ממט מחילה ואמר להם שקודם כל מכה שהיו מכים

יהושע
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אותו מחל להם ,אלמא דמהני מחילה להכאה ,רתירץ בם׳ הנ״ל דיש
לחלק בין שוגג למזיד דעובדא דר׳ טרפון חשיבי שוגגין שלא עלה על
דעתם שהוא תלמיד חכם שא״כ לא הי׳ עושה כבית שמאי עכ״ד,
ונראה כוונתו כיון דעל העשה דכבוד התורה היו שוגגין שלא ידעו
שהוא ת״ח ולא היו צריכין מחילה אלא על מה שגם מי שאינו ת״ח
אסור להכותו ולזה שפיר מהני מחילתו מקודם הכאה (ומה שקשה
ע״ז מתום ,קידושין ל״ב ע״א ד״ה דמחיל לי׳ ליקרי׳ הארכתי בתשר
שכתבתי להרב מרקובין שליט״א מרמת גן ואכמ״ל) ואע״פ שיש
שם עוד תירוצים אחרים זה נראה עיקר ,וא״כ לכאורה מוכח מכאן
דבשאר כל אדם מהני מחילה להתיר להכותו ולבזותו אך באמת לק״מ
דהאי מחילה דר׳ טרפון לא הי׳ להתיר להם ההכאה והבזיון שעונשה
בדיני שמים אלא משום דגם בדיני אדם חייבין לפייסו עד שימחל
להם וכדתנן בב״ק צ״ב ע״א אע״פ שהוא נותן לו (דמי בושתו) אין
נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב אשת וגף ובברייתא שם
ח״ר כל אלו שאמרו דמי בושתו אבל צערו אפילו הביא כל אילי נביות
שבעולם אינו נמחל עד שיבקש ממנו ,ומחילה זו באו הפועלים לבקש
מר׳ טרפון ואמר להם שאינם צריכין לבקשו ע״ז שכבר מחל להם עוד
לפני ההכאה ,אבל ודאי עדיין הי׳ צריכין לעשות תשובה ולבקש סליחה
מן השמים על מבירת הכאה לבן אדם שהכו במזיד וכן על מה ששגגו
בעשה דכבוד התורה אע״פ שמחל להם ר׳ טרפון דעבירת הצמר ובזיון
לא ניתן למחילה אצל שום אדם.
ומעתה שוב שפיר יש לנו דחי׳ נוספת לדברי החמד״ש הנ״ל דשפיר
אמרי׳ דטעמא דיהרג ואל יעבור בעריות משום דקפיד
רחמנא אפגמה ולא קשה קף החמד״ש תממול על פגמה כדי שלא
יהרג ,ז״א ,דלא מהני מחילה על פגמה ובזיונה ולאו כל כמינה למחול
כנ״ל ,ועוד מטעם אחר לא מהני מחילה שהרי מבואר בסנהדרין
ע״ה ב׳ דאף משום פגם משפחה אמרו יהרג ואל יעבור ואף למאן
דלא ניח״ל התם למימר היינו משום דאיירי בפנוי׳ ומכיון דאפגמה
זוטא דביאת פנוי׳ לא קפיד רחמנא שיהי׳ ניתן להצילה בנפשו כל
שכן דלא קפיד אפגם משפחה מחמת ביאת פנוי׳ וכ״ש לעמוד לפניו
ולדבר עמה דבהא איירינן התם ,אבל בערוה שפיר מצינו למימר
דכשם שקפיד רחמנא אפגימה דילה קפיד נמי אפגם משפחה לכן אף
אי איהי מחלה פגם משפחתה מאן מחיל וכדאיתא בב״ק צ״ג ע״א
דאף אם אדם מוחל על ראשי אברים שלו לא מהני המחילה לפוטרו
משום פגם משפחה ויש להאריך עוד בזה אבל כבר הארכתי יותר
מדי.
ומכירן שנתבאר דטעמא דצריך למסור נפש על עריות טפי משאר
מצוות משום דקפגים לה כמו שמצילין אותו בנפשו מהאי
טעמא ,שוב מסתבר דה״ה מה שצריך למסור נפשו על רציחה לאו
מחמת זה בלבד שהלאו דלא תרצח לא נדחה מפני וחי בהם דמה
חזית דדמא דידך סמיק טפי וכף אלא גם בלא טעם זה הי׳ מן הראוי
שימסור נפשו על רציחה מאותו הטעם שצריך למסור נפשו על עריות
שהרי גם טעמא דרוצח ניתן להציל בנפשו הוי משום פגם וכמ״ש
התום׳ בסנהדרין ע״ג ע״א ד״ה ומה נערה מאורסה וכף ולכן צריך
למסור נפשו עלי׳ והא דאיצטריך בגמ׳ למימר טעמא משום מה חזית
וכו׳ לא איצטריך אלא לפרש מנלן דצריך למסור נפשו על פגמא
דעריות ופגמא דשפכ״ד שמא דוקא רודף ניתן להצילו בנפשו מהאי
טעמא אבל אונם א״צ למסור נפשו לא בעריות ולא בשפכ״ד אע״ג
דאיכא פגמא ,לזה קאמר דבשפכ״ד לא צריך קרא דגם בלא טעמא
דפגמא איכא סברא דמה חזית וכף וממילא גם גילוי מריות ידעינן
דצריך למסור נפשו מדאיתקיש נערה מאורסה לרציחה אלא דלבתר
דמוקמינן היקישא דנערה מאורסה לרציחה לענין זה בנערה מאורסה

ודאי הוי טעמא משום פגמא שוב אמרי׳ דגם ברציחה הוי טעמא
משום פגמא מלבד הטעם דמה חזית וכף.
(כר) רעפי״ז יתבהרו דברי הכ״מ בפ״ה מיסוה״ח ה״ה שכ׳ שם
ליישב הא דפסק הרמב״ם כריש לקיש בסיעת בני
אדם שאמרו להם עכו״ם תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לא נהרוג
את כולכם אפילו •יחדוהו יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת
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מישראל ,וקשה הא טעמא דצריך ליהרג ואל יעבור הוא משום סברא
דמה חזית וכו׳ והנא ליכא האי סברא דהא יהרגו כולם והוא עצמו,
מוטב שיהרג זה בלבד ואל יהרגו כולם ,ותירץ הכ״מ שמ״ש דבשפ״ד
סברא הוא אינו עיקר הטעם דקבלה היתה בידם דשפ״ד יהרג ואל
יעבור אלא שנתנו טעם מסברא להיכא דשייך אבל אין ה״נ דאפילו
היכא דלא שייך האי טעמא הוי דינא הכי דיהרג ואל יעבור עכ״ל
הכ״מ ,ועי ,בלח״מ שכ׳ שאין תירוץ הרב מספיק כל הצורך וטעמו
מבואר מתוך דברי הלח״מ ,דבשלומא על ר״ל גופי׳ לא קשה די״ל
דר״ל לית לי׳ טעמא דמה חזית אלא קבלה היתה בידם דיהרג ואל
יעבור בשפ״ד כמ״ש הכ״מ ,אבל להרמב״ם שהביא טעמא דמה מזית
לא מספיק תירוץ הכ״מ ,דאי קבלה היתה בידם למה לן למימר
הסברא דמה חזית מכיון שלא שייך הסברא בכל מקום והקבלה
היתה גם כשאינו שייך הסברא נמצא דכל הסברא נאמרה לבטלה.
ולפענ״ד גם הא דניח״ל להלח״מ למימר דר״ל לית לי׳ טפמא דמה
מזית וכר אלא קבלה היתה בידם קשה דא״כ איך ילפינן נערה
מאורסה מינה בהיקישא הא כתבו התום׳ בנזיר ס״א ע״ב ד״ה
ואימא דאין סברא דליתי קרא למעוטי דבר שאינו אלא הלכה למשה
מסיני (ומה שהעיר בגה״ש שם מתוס׳ זבחים ה׳ ע״ב ד״ה ניתק
והניח בצע״ק המעיין היטב בתום׳ שם יראה דאין כוונתם דקרא
קאי אהלכתא שהרי כתבו דכה״ג אשכחן בבכורות ט״ז ע״א
דאיצטריך קרא ואיצטריך הלכתא ,אע׳׳כ דכוונת התום׳ שם ג״כ
דאיצטריך קרא ואיצטריך הלכתא אלא שלא ביארו שם למאי איצטריך
שניהם אבל דבריהם עשירים במק״א בפסחים ע״ג ע״א סוד״ה
אשם שניתק וכר ששם נתבאר דאי מקרא דהוא בהווייתו תהא מצינו
למימר בהווייתו דמעיקרא תהא ולא יקרב עולה אלא אשם לכך
איצטריך הלכה שיקרב עולה ,ואי מהלכה לא ידעינן אם הוא עצמו
קרב או רק דמיו וגלי קרא דהוא עצמו קרב וכיון דאיכא קרא דהוא
עצמו קרב ואיכא הלכה דאינו קרב אשם ידעינן דכל שבחטאת מתה
באשם קרב הוא עצמו עולה עיי״ש ,אבל שיהי׳ קרא קאי אהלכתא
לא אמרי׳ כמ״ש התום׳ בנזיר הנ״ל) וכי תימא דבאמת לר״ל נם הא
דעריות יהרג ואל יעבור רק קבלה הי׳ בידם ולא אתיא מהיקישא
א״כ תקשי לר״ל היקישא דמקיש נערה מאורסה לרוצח כי כאשר
יקום איש על רעהו ורצחו וגו׳ מה זה בא ללמדנו ,דאין לומר דאתי
רק להיות רוצח למד מנערה מאורסה שניתן להציל בנפשו ז״א דודאי
עיקר ההיקש הוא נערה מאורסה לרוצח אלא דנמצא גם למד רוצח
מנע׳׳מ מטעם שכ׳ רש״י בסנהדרין ע״ג מדנכתב האי היקישא התם
וכ׳׳כ בפסחים כ״ה פ״ב ד״ה ושפכ״ד ,ונמצא שהוקש כאן להיות
למד וכר ,אבל ודאי דעיקר היקישא נע״מ לרוצח איתקש ואם לא
להיות ביהרג ואל יעבור כמו רוצח למה איתקש ,ודוחק לומר דר״ל
מוק״ל האי היקישא למלתא אחריתי דלא אתפריש.
(כז) אבל לפי המתבאר כנים הדברים דידעו חכמים דגם בלא
הסברא דמה חזית וכו׳ צריך ליהרג ואל יעבור
בשפכ״ד אך א״צ לומר דד״ז קבלה היתה בידם הלל״מ אלא מהא
גופא דאתקיש נע״מ לרוצח לענין זה ובנע״נד ליכא למימר טעמא
משום מה חזית אלא משום דקא פגים לה ,ממילא אמרי׳ דגם ברוצח
יהרג ואל יעבור משום דקפגים לנהרג בשפיכת דמיו ,והא דנקטי
טעמא דמה חזית וכר משום דאי לאו האי טעמא לא הוינן מצינן
למילף כלל דמשום פגמא יהרג ואל יעבור והוי אמרי׳ דבין רוצה בין
נע״מ יעבור אל יהרג והיקישא הוינן מוקמינן בהכרח למלתא אחריתי
הואיל ואין הכרח כלל לומר דרוצח יהרג ואל יעבור אבל אחרי אשר
יש לנו הסברא דמה חזית ברוצח ומצינן לאוקמא היקישא ־ ע׳׳מ
לרוצח לענין זה שגם נע׳׳מ היא ביהרג ואל יעבור שוב אמרי ־כמו
מע״מ דאיתקש לרוצח הוי טעמא משום דקפגים לה גס ברוצח דאק
לך יותר פגום מזה שישפך דמיו מהני האי טעמא בלבד להיות ביהרג
ואל יעבור ,וממילא גם במקום דלא שייך טעמא דמה מזית כהך
דסיעת בני אדם הנ״ל מ״מ אל ימסרו אפילו את מי שיחדוהו למיתה
משום דאין אדם רשאי להציל עצמו בדמו של מבירו כמו שאינו רשאי
להציל עצמו בפגמה של הנערה מאורסה לכן אפילו יחדו דליכא משום

יהושע

מה מזית וכר יהרגו כולם כמו בלא יחדו ,דאותו הטעם שה׳ הכ״ן
שם בלא יחדוהו דמצי כל חד למימר מה חזיתו שתמסרו אותי תמסר,
את זה ותצילו אותי לכן כולם יהרגו כך גם ביחדוהו כיון דגם במקון
דלא שייך מה מזית אסור למסור את זה להציל זה ,נמצא דעיקן
דברי הכ״מ דגם היכא דלא שייך מה מזית נמי הדין דיהרג ואן
יעבור בשפ״ד נכונים מאוד אך לא מטעמי׳ דכך הי׳ קבלה בידם ול)
נתנו טעם מסברא דמה חזית אלא היכא דשייך ,דלפי המתבאר א״ל
לדחוק בכך אלא כמו שביארנו דלא נתנו הטעם הזה אלא כי כינא
דנוכל לאוקמא היקישא דנערה מאורסה לרוצח להכי אבל לבתו
דמוקמינן היקישא להכי ע״כ גם היכא דלא שייך מה חזית נמי ימן
ואל יעבור ולא משום דלאו דלא תרצח חמור משאר מצוות שבתו^
שמייבין עליהן מיתת בי״ד אלא משום דקא פגים לי ,לאדם בשפיכת
דמיו ואין אדם רשאי להציל עצמו בפגמו של חבירו כמו שאין אדם
_רשאי להציל עצמו בפגמה של נערה מאורסה ■ושאר עריות כמבואר.
(כח) כללו של דבר מה שצריך למסור נפשו על גילוי מרימן
ושפכ״ד אינו מגזירת הכתוב שגזרה התורה של)
יעברו על הל״ת דלא תרצח ועל ל״ת דעריות אף במקום פקו״ג ,ונמצא
דהל״ת שלהן עומדת בפני פקו״נ ,דז״א דכל שהוא משום מצות
התורה נאמר עליהן וחי בהם ולא שימות בהם אלא משום שיש באלו
מלבד עבירה על מצות התורה גם פגימה באדם הנברא בצלם אלקים
והקפיד הקב״ה מאד שלא יהי׳ אדם פוגם את חבירו אפילו נוי.
להציל את נפשו ,דיותר ממה שהקפיד הקב״ה שיקיימו מצוותיו
הקפיד שלא יהי׳ אדם נוגע בשל חבירו הן בגופו כגון שפכ״ד והן
בכבודו כגון גילוי עריות דקא פגים לה ולא נתנה לו רשות אפילו
כשצריך להציל את נפשו.
ולפיכך אין פלא על מה שאמרו דגם על הלבנת פני חבירו ברבים
יהרג ואל יעבור דכמו דעל בושת ופגם שעושה לעריות
צריך למסור נפשו כך גם על הלבנת פ״ח ברבים (ועי׳ בכס״ד סי׳
ש״א דבעי למימר דפגם דעריות הוי אביזרייהו דשפכ״ד כמו מלבין
פנ״ח ברבים ,ולפענ״ד י״ל להיפך דמלבין פ״ח הוי אביזרייהו
דעריות לפי״מ שביארנו דעיקרה משום פגם ובושת) וממילא ה״ם
בכל מקום שגורם בזיון למבירו יהרג ואל יעבור אלא שאין בידים
להבחין אם זהו בזיון דקפיד עלי׳ רחמנא שמא אינו אלא פגמא
זוטא כדוגמת אלמנה לכהן גדול שאמרו בסנהדרין ע״ג ב׳ דכיון דלל
הוי רק פגמא זוטא לא קפיד רחמנא אבל כל שהוא פגם כזה שאכמז
בשבילה גדול כבוד הבריות שדוחה ל״ת שבתורה בשוא״ת כגון מי
דקחשבי התום׳ בשבועות דף ל׳ ע״ב ד״ה אבל וכו׳ נראה דצרין
ליהרג ולא יבזה אותו.
—.
רכן מה שאמרו דאסור להציל עצמו בממון חבירו כשאינו יטל לשלם
מובן מאד מה״ט דכיון דלא על עבירת לא תרצח ועבירת ג״ם
קפיד רחמנא אלא על זכיותיו של אדם חייו וכבודו קפיד רחמנא
שלא יפגעו בו אפילו להציל עצמו שפיר אמרינן דה״ה בממונו פל
אדם אסור לפגום אפילו להציל עצמו.
וממוצא הדברים אתה למד דכ״ש שאסור להציל באברו של חבינז
אפילו אצבע קטנה שנסתפק בזה בתום׳ יוה״כ ביומא ין
פ״ב ע״ב בד״ה אם אומרים גויים לישראל סמא עינו של פלוני וני
אם גם באבר אמרי׳ מה חזית דדמא דידך סמיק טפי דלמא עינא
דחברך סמיק טפי וכתב דמפשט השמועה נראה דלא אמרו םני5
דמה חזית אלא נפש בנפש אבל בסכנת אבר יכול לסמא את מיני
כדי שלא יהרגוהו ,ומשום זה דחה שיטת הרמב״ם והש״ע כפו*8
שדקדק הסמ״ע בסי׳ שפ״ח ס״ק י״ט מדבריהם שחייב ליהרג ול6
למסור ממון חבירו לאנס והעלה עיקר דאין צריך ליהרג על ממי!
חבירו הואיל ולא שייך מה חזית אלא נפש בנפש עיי״ש ,והנם נכי
הארכנו לעיל לבאר דלפי״מ דאיתא בתוספתא דגם חובל בממון חניר
הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם אדרוש שפיר יתכן גם בממון סנר*
מה חזית וכר וכ״ש דשייך סברת מה חזית וכו׳ בסכנת אבר שעושיי
חבלה שמוציא דם שהוא בגדר נטילת הנשמה גבי שבת כמ״ש החו^
בשבת ע״ה א׳ ד״ה כי היכי וכו׳ וה״נ איתא לכדייא בירושלמי המוליל
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דם חייב משום נטילת נשמה וכ״כ בשו״ת בית יצחק חיו״ד ח״א סי׳
מ״ם אות ח׳ דלמ״ד דחובל חייב משום נטילת נשמה כו״ל בכלל
אש דמכם לנפשותיכם אדרוש דמה לי קטלה כולה מה לי קטלה
פליא עכ״ד ,וצ״ל לפי״ז דהא דאמרי׳ בב״ק צ״א ע״ב ודלמא קטלא
שאני דמויא בעלמא היא דלמא לא קפיד רחמנא אלא אקטלא כולה
ןלא אקטלה פלגא אבל לפי המסקנה דאשור לחבול בעצמו אמרי׳
דגם חבלה הוי בכלל את דמכם לנפשותיכם וכמו שהבאתי לעיל
מהפנים יפות בפ׳ לך והמקנה .אלא שכ׳ הבי״צ שם שלפי דעת
כרמב״ם שהחובל בשבת חייב משום מפרק ולא משום נטילת נשמה
לא כוי בכלל את דמכם עיי״ש ,אכן לפענ״ד גם כרמב״ם מודה שיש
כיציאת דם משום נטילת מקצת נשמה כי הדם הוא הנפש אלא דס״ל
דלענין שבת לא מקרי מלאכה רק בקטלא כולה דקטלא פלגא כחבלה
נמלה ארוכה והדרא בריא לאו מלאכה חשובה היא אבל לענין את
דמכם לנפשותיכם שפיר מצינו למימר דגם חבלה בכלל דמה לי קטלי׳
טלא מה לי קטלי׳ פלגא דהא לא כתיב את מייחכם לנפשותיכם
אדרוש אלא את דמכם והוי גם מקצת הדם בכלל אלא משום דפשטיא
וקרא משמע דמיירי בקטלא כולה לכך פריך ודלמא קטלא שאני אבל
לבתר דילפינן מהא דנזיר חוטא הוא דאסור אפילו לציעורי נפשי׳ וכל
שק לחבל את עצמו שוב מוקמינן קרא דואת דמכם גם לחבלה בעלמא
כשיצא דם גם בלא דברי התוספתא הנ״ל.
(בם) ובפרט קציצת אבר הלא כתב הבית יצחק בחאו״ח סי׳
ל״ו אוח ב׳ דאפילו לדעת הרמב״ם דחובל אינו
חייב בשבת משוס נטילת נשמה מודה אם חתך מקצת מבעלי חי
חייב משום נטילת נשמה כמו שוחט משום שנטל הנשמה מאותה
סמיכה והיא תבול כמת עכ״ד ומסיים וסברא זו קילורין לעינים
והאריך בזה עיי״ש .ויש לחזק דבריו עפי״מ שאמרו בחולין קכ״ח ב׳
אבר מן החי דמטמא מאי קרא אר״י א״ר וכי ימות הבהמה ופירש״י
ממקצת בהמה כגון אבר ממנה וכו׳ עכ״ל הרי דקרי רחמנא לתלישת
אבר מיתה וכיון דאמשבה רחמנא למיתה הו״ל בכלל מלאכת שוחט
משום נטילת נשמה ,וממילא מודה הבית יצחק ביו״ד הנ״ל דגם
לדעת הרמב״ם כו״ל בכלל ואת דמכם לנפשותיכם ולפיכך לכו״ע
שייך בזה לומר מה מזית דדמא דידך סמיק טפי דלמא דמא דאבר
סבירך סמיק טפי מאמר דקפיד רחמנא על האבר כמו על כל הגוף.
ואין להשיב הלא ע״כ קפיד רחמנא טפי על מיתת כגוף ממיתת אבר
אסד שכרי על מיתת כגוף יש מלבד כעונש בידי שמים גם מיתה
בידי אדם שכרי לבתר קרא דואת דמכם וכר כתיב שופך דם אדם
באדם כמו ישפך ,זה אינו דהא מבואר בסנהדרין נ״ז ע״א דקרא
דשופך דם אדם אתי לעונש על עבירות מצוות בני נח לומר שאזהרתן
זו מיתתן דגלי רחמנא בשפיכת דמים וה״ה לכולהו עיי״ש ,א״כ ע״כ
אין מה שנאמר שופך דם אדם וגו׳ בא מחמת דקפיד רחמנא על חייו
של כאדם אלא משוס דקפיד שישמרו מצוות וכמו דמיתת רוצח ישראל

ע״י כבי״ד הוא מחמת אזהרת לא תרצח כך מה שנאמר בבני נח
שיהרג על שפיכת דם הוא מחמת שעבר על אזהרתן אבל לא משום
סביבת נפש האדם ,הא לענין חביבת נפש האדם לא חלק רחמנא בין
בויט לקוצן אברו או שאר דברים כנכללין בכלל ואת דמכם וגו׳
כפי״מ שביארנו.
(ל) רמה דאחמיר רחמנא בהורג שיהי׳ באזהרה ובעונש מיתת
בי״ד מפי משאר דברים הנכללים בקרא דואת דמכם
יגי ,כא ודאי אינו משום דקפיד רחמנא על חיי האדם יותר משאר
דברים כנ״ל דכבר ביארנו למעלה דכל מצות ואזהרת עונשין שכתובין
ימירה לא באו אלא לצרף אח ישראל וכמו כן אותן המצוות שנתנו
"*י נח נתנו ג״כ רק לצרף את בני כאדם במקצת שלא יהי׳ כפראי
ולא יתנהגו באכזריות זל״ז ואף עליכם אמרו שאינן רחמים

גזירות ,תדע דכא כל מצווח בני נח נשנו בסיני ובגמ׳ סנהדרין
רגז א׳ פרין למ״ל למכתב לנ״נ ולמ״ל למשני בסיני טיי״ש אלמא
יגס פלוות בני נח אינם רחמים אלא גזירות ולפיכך שפיר דגזר
5קכ״ה על ׳הריגת אדם באזכרה ומיתת בי״ד טפי משאר דברים

בקרא דואת דמכם ,לפי שכריגח אדם כוא אכזריות יותר

יהושע

צז

משאר הדברים לכך החמיר בעונשו יותר ,אי נמי לפימ״ש הרמב״ם
במורה ח״ג פמ״א דכל אשר יהי׳ מן העבירה והחטא יותר נמצא
ויותר קרוב להעשות ראוי שיכי׳ עונשו קשה יותר כדי שימנעו
ממנו עכ״ל ,לכן הזהיר על ההריגה טפי משום ששכיח יותר בין אנשי
פרא כאשר יתקצף מל איש או מי שהוא יפריע לו יקום מליו ויהרגהו
משא״כ חבלות בגוף או השחתת ממון לא שכיח כ״כ לכן סגי לי׳
בעונש בידי שמים.
ואגב תמה אני מל מ״ש בתשו׳ מכר״י אסאד זצ״ל חיו״ד סי׳ רמ״ט
ד״ה ויש להביא עוד וכר דחבלה לב״נ אזכרתן זו מיתתן,
ובמחכ״ג זצלה״ה אשתמיט מיני׳ באותה שעה מ״ש הרמב״ם בפ״י
ממלכים כ״ו בעכו״ם שככה את ישראל אפילו חבל בו כ״ש אע״פ
שהוא חייב מיתה אינו נהרג עכ״ל ,אלמא דלא אמרי׳ בחבלה אזהרתן
זו מיתתן וזה אפילו בחבל בישראל שאמרו בגמ׳ שחייב מיתה בידי
שמים וכ״ש בחבל בב״נ דגם מיתה בידי שמים ליכא והיינו מטעם
שכבר ביארנו לעיל דבקרא דואת דמכם וגו׳ דמיני׳ ילפינן איסור
חבלה בב״נ ליכא אפילו אזכרת לא תעשה אלא הודעה שאם יעשה
כך הקב״ה ידרוש ויעניש אותו וכיון דליכא אזכרה אינו נהרג דרק
אזהרתן זו מיתתן אבל בלא אזהרה אע׳׳פ שהקב״ה מקפיד מליו
לענשו אבל מיתה ליכא לא בידי אדם ואף לא בידי שמים דכאי
אדרוש דקאמר רחמנא אין במשמעותו מיתה דוקא אלא איזה עונש
כראוי לו ורק במכה את ישראל באה הקבלה שחייב מיתה בידי
שמים ,ואע״פ שבגמ׳ יליף דא מלתא דעכו״ם שככה את ישראל חייב
מיתה ממה שנאמר ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי
משמע דחייב מיתה בידי אדם ומ״ש ככ״מ שם דאסמכתא בעלמא
הוא לא זכיתי להבין בעניי אי אין ראי׳ מהא דויך את המצרי דחייב
מיתה בידי אדם מה אסמכתא יש מזה שחייב מיתה בידי שמים,
ועוד דמ״מ קשיא אם לא כי׳ חייב בידי אדם איך הותר למשה
להרגו וכמדומה לי שהפרשת דרכים הוכיח מזה דמשה רבינו ע״ה
יצא מכלל בן נח ואינו תח״י כמת ,אכן לפענ״ד לק״מ לפי המבואר
בסנהדרין דף פ״ב ע״ב אהא דתנן כהן ששימש בטומאה פרמי
כהונה פוצעין את מוחו בגזרין ופריך מי איכא מידי דרחמנא פטרי׳
ואנן ניקם ונקטלי׳ ומשני דחייב מיתה בידי שמים וגברא קטילא
הוא לכך מותר לקטלו בידים עיי״ש ,ולפיכך שפיר דכיון שהמכה את
ישראל נתחייב מיתה בידי שמים הוי שרי למשה לקטלי׳ בידים והא
דכתב הרמב״ם שאינו נהרג כיינו שאין מייבין להרגו אבל אי בעי
להורגו שסיר דמי ,אי נמי י״ל דמשה שפיר הי׳ רשאי להרגו אמר
שנתחייב מיתה בידי שמים מכיון שנאמר וירא כי אין איש ופירשו
חז״ל שראה שלא יצא ממנו איש שיתגייר ,אבל לדידן באמת אסור
להרגו שמא יצא ממנו איש שיתגייר ולפיכך שפיר מצינו לפרש מ״ש
הרמב״ם שאינו נהרג כפשוטו שאינו ראוי שיכי׳ נהרג אע״פ שחייב
מיתה בידי שמים שגברא קטילא הוא ודו״ק.
(לא) ואמנם דלפימ״ש ברקנטי סי׳ ח״ע הובא בקיצור בפת״ש
סי׳ קנ״ז ס״ק ט״ו אם אמר השר לישראל הנח לי
לקצץ לך אבר שאינך מת בו ובאם לא אמית את ישראל חבירך יש
אומרים שחייב להניח לקצץ לו האבר הואיל ואינו מת בו וראי׳
מדאמרי׳ בע״ז (כ״ח ע״ב) החש בעינו מותר לו לכוחלה בשבת
ומפרש טעמא משום דשורייקא דעינא בלבא תליא ,משמע הא אבר
אחר לא( ,אך בתום׳ סוכה דף כ״ו ע״א ד״ה ואפילו וכו׳ הוכיח
מגמ׳ זו דסכנת אבר אחד דוחה שבת משמע דבכל כאברים קאמרי
וצ״ע) והשתא יבוא הנדון בק״ו ,ומה שבת שחמורה שאין אבר דוחה
אותה היא נדמית מפני פקו״נ אבר אחד שנדחה מפני השבת אינו
דין שתדחה מפני פקו״נ עכ״ל הרקנטי ,ולפי״ז צ״ל דה״ה אם אמר
השר קצ׳ן אבר מחבירך שאינו מת בו ואס לאו אהרוג אותך מותר
לו לקצץ אבר חבירו ואל .יהרג שהרי חבירו הי׳ מחוייב להניח לקצץ
לו אבר משום פקו״ג של זה ,וכמ״ש בתום׳ יוככ״פ כנ״ל דלא שייך
בזה סברא דמה מזית וכף דנפש עדיף מאבר שאין הנשמה תלוי׳
בו ,אבל מלבד מה שנראה שהרקנטי ז״ל בעצמו לא הכריע בדבר רק
הביא שיש אומרים כן משמע שהי׳ מחלוקת בדבר .בין כראשונים

צח

דבר

שו״ת סימן כד

שקדמו להרקנטי ז״ל והביא הרקנטי דברי המחיי'";4■ ,נ  .י ,עצמו
..ר• .בר בשם אומרו בלי
לא הכריט כדבריהם ,דבשלומא די
חולק שפיר משמע שפסק כדבריו ,אבל אם אינו מביא מי האומר כן
רק שיש אומרים כך משמע דהוא עצמו לא מכריע בדבר אלא
אשמעינן שיש מחלוקת בדבר ,אך אף את״ל שגם דעת הרקנטי כן הוא
הלא הרדב״ז המובא בפת״ש שם דעתו להיפך שאינו מחוייב לקצץ
אבר שלו בשביל שלא ימית חבירו ודחה הראי׳ משבת דמה לסכנת
אבר דשבת שכן אינם דאתי מן שמיא לפיכך אין סכנת אבר דוחה
שבת אבל שיביא הוא אונם אבר אחד מפני פקו״ג של חבירו לא
שמענו ,ועי׳ בהגהות יד אברהם על יו״ד שם שהביא דברי הרקנטי
וכתב שהוא הוכיח להיפך דאינו מחוייב להניח לקצוץ לו אפילו אבר
שלא ימות ממנו עכ״ד ,וממילא שפיר קאמינא דכשם שבשפכ״ד
יהרג ואל יעבור כך גם בקציצת אבר של חבירו יהרג ואל יעבור
דחע״ג דאין מכח שיטת הרדב״ז הנ״ל ראי׳ לדבר דאע״ג דאינו
מחוייב לקצוץ אבר בשביל הצלת חבירו מ״מ מותר לו לקצץ אבר
חבירו בשביל הצלת עצמו ממיתה דחייך קודמין מ״מ אין סתירה
לדברינו.
(לב) רתך דיש לדקדק מדברי הרדב״ז גם ראי׳ לדברינו שהצלת
אבר דומה להצלת נפש שהרי ממ״ש הרדב״ז ז״ל
לדחות הראי׳ מהא דאין הצלת אבר דוחה שבת התם דמשמיא קאנסי
לי׳ ,משמע שאם אומרים לו הנח לקצץ לך אבר ואם לא תחלל שבת
וכ״ש אם אומרים לו חלל את השבת ואם לא אקיץ לך אבר מותר לו
למלל שבת דמקרי אנוס מחמת האבר והותר לו כל איסורי תורה חוץ
מג׳ דברים בלבד כמו פקוח נפש ואין חילוק בין אבר לנפש אלא
היכא דהוא חולה דמשמיא בא עליו האונס אז רק לפקוח נפש הותר
ולא בסכנת אבר דלא נתנה הרשות לבטל האונס מן השמים ע״י
עבירה על דאורייתא רק היכא דאנסי לי׳ מן השמים על הנפש ולא
שהאונס מן השמים הוא על האבר משא״כ כשאונס ע״י אדם יש לו
רשות לבטל האונס ע״י חילול שבת ולא יניח לקצץ לו אבר ,וטעם
החילוק י״ל בענ״ד לפי מ״ש התום׳ בב״ק דף פ״ה ע״א אהא דאמרי׳
התם ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות ,וא״ת והא
מרפא לחודא שמעינן לי׳ וי״ל דה״א הנ״מ מכה בידי אדם אבל חולי
בידי שמים כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך קמ״ל דשרי עכ״ל
התוס׳ ,הרי דאי לאו קרא הי׳ לנו לומר דאסור לרפאות עצמו מחולי
בידי שמים אלא דמם רחמנא עלן ונתן רשות לרופא לרפאות ועי׳
בברכות דף ס׳ ע״א דס״ל לרב אחא שאין דרכן של בני אדם
להתרפאות אלא שנהגו ופירש״י כלומר לא הי׳ להם לעסוק ברפואות
אלא לבקש רחמים עכ״ל ,וכבר האריכו בספרים ובפוסקים ביחד סי׳
של״ו בזה ואכמ״ל ,ולפיכך שפיר הא דאין מחללין שבת בשביל סכנת
אבר בידי שמים דהואיל והי׳ ראוי שלא להתרפאות כלל אלא דחם
רחמנא עלן ונתנה רשות על כך אבל לא מצינו שנתנה רשות אלא
להתרפאות בדרך היתר אבל בדרך איסור אין לנו רשות רק במקום
סכנת נפשות נתנה התורה רשות להתרפאות בדרך איסור דכתיב
ושמרו בני ישראל את השבת אמרה תורה חלל שבת אחת כדי שישמור
שבתות הרבה כדאיתא ביומא פ״ה ב׳ ,ואע״ג דשמואל יליף לה התם
ממה שנאמר וחי בהם ולא שימות בהם מ״מ גם לדידי׳ מוטב שיחלל
שבת אחת ואל יחלל שבתות הרבה כדמוכח מדברי הבה״ג ורמב״ן
שהביא הר״ן בם׳ יוהכ״פ לענין הצלת עובר דאע״ג דלא אקרי נפש
מחללין עליו את השבת משום דאמרה תורה מלל שבת אחת כדי
שישמור שבתות הרבה ,אבל בסכנת אבר דלא שייך טעם זה שוב
אמרי׳ דלא נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ע״י עבירה ,וזה דוקא
בחולה שבידי שמים אבל כשבא הסכנת אבר על ידי אונס בידי אדם
שפיר י״ל דרשאי לסלק האונס אפילו ע״י עבירה כמו בפקו״ג מאחר
שאין האונס מגזירת המלך שבשמים ואין שום טעם שלא יהא מבטלו
כשיכול לבטל נמצא דאם אינו מבטלו הרי הוא כמביא אונם על עצמו
מפני פקו״נ כנידון הרדב״ז או מפני חילול שבת כנידון דידן וכשם
שאינו מחוייב להביא על עצמו מיתה כדי להציל את חבירו ממיתה
כך אינו מחוייב להביא על עצמו קציצת אבר כדי להציל חבירו ממיתה
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או להציל עצמו מחילול שבת ,וזה מכוון בלשון הרדב״ז כפ^ן
שהעתיקו בפרמ״ג מש״ז או״ח סי׳ שכ״ח סק״ז ואין גוף הרדכין
חח״י כעת .ועי׳ בפי׳ מנורת בצלאל על הרקנטי שהביא ג״כ מדבר*
הרדב״ז אך כפי הנראה מדבריו הבין דטעם החילוק משום דמול,
דאתי משמיא הוי מתרפא ע״י חילול שבת משא״כ האונס בידי אדס
ועל כן קשיא לי׳ כשאומר הנח לקצץ וכו׳ הו״ל ג״כ מציל עצמו בחילול
שבת ,אבל לפי״מ שביארנו לק״מ.
(לג) ובאמת נראה שזהו ג״ב דעת הש״ך ביו״ד סי׳ קנ״ז סק״ג
דעל מ״ש הרמ״א שם שאם יכול להציל עצמן
מעבירה בכל אשר לו צריך ליתן הכל ולא לעבור על ל״ת כתב השץ
ואם יש סכנת אבר צ״ע אי דמי לממון או לנפש עיין בריב״ש סי׳
שפ״ז ובאו״ח סי׳ שכ״ח ונראה לקולא עכ״ל ,ותמוה דלאחר שהביא
דברי הריב״ש והש״ע דאין מחללין שבת באיסור דאורייתא בשביל
סכנת אבר איך הכריע לקולא ,והנה הפרמ״ג שם עמד ע״ז ותיל
דשאני שבת דחמיר עיי״ש ולא זכיתי להבין ממ״נ אם דמי לנפש
אפילו שבת דחמיר דמי ואי לא דמי לנפש אפילו ל״ת דאורייתז
בעלמא מהיכ״ת לומר דדחי טפי מממון ,ואין לומר נמי דטעמי׳
דהש״ך דס״ל כדחוי׳ השני׳ של הרדב״ז שם לחלק בין האי דסכנת
אבר בשבת לאומרים לו הנח לקצץ וכר משום דלפעמים יש סכנה
נפש בקציצת אבר שיוצא רוב דם או פחד משא״כ כשאבר אחד חולה
עכ״ד ,אבל א״כ לא האבר דוחה אלא הסכנת נפש ,ומדברי השץ
משמע דמשום דמדמה אבר לנפש נראה לו לקולא .ולכאורה הי׳ נראה
לומר דכוונת הש״ך לחלק ע״ד שכ׳ הש״ך בחו״מ סי׳ שפ״ח ס״נ
נ״ד לחלק בין היכא דאמר האנס הבא לי ממון פלוני ואם לא אהרוו
אותך אז מותר לו להביא ואינו צריך לשלם ממונו כיון שמתחילה כוי
האונס על ממון פלוני ולא מקרי מציל עצמן בממון מבירו משא״נ
כשאמר לו הבא ממון סתם אינו רשאי להציל עצמו בממון מבירו
עיי״ש וה״נ מחלק כאן בין הך דשבת דהתם הי׳ האונס על ה&בר
שחלה האבר אינו רשאי להציל האבר ע״י עבירה דאורייתא משא״ג
היכא דהאנם גזר עליו שיחלל שבת שהי׳ האונס על העבירה אינו
מחוייב להציל עצמו מעשיית העבירה ע״י קציצת אבר אמד נין
מעבירת לא תעשה בין מחילול שבת.
9
אבל מלשון הש״ך דקאמר ואם יש סכנת אבר צ״ע וכף משמע דגם
כשהסכנה היא על האבר יכול לעבור על ל״ת להציל עצמו מן
סכנת אבר דאל״כ הו״ל למימר ואם יכול להציל עצמו באבר 5״פ
וכף ומדנקט סתם אם יש סכנת אבר משמע דאף באמר הנח לקצן
לך אבר ויכול להציל עצמו ע״י שיעבור בל״ת רשאי כמו בנפש ,ויזו
כיון דמציין הש״ך להרינ״ש ואו״ח סי׳ שכ״ח ושם נזכר הלשון אם ס
בו סכנת אבר אלמלי היתה כוונת הש״ך לחלק בין היכא דהסטה
היא מחמת האבר להיכא דהסכנה היא מחמת הל״ת לא הוי לי׳
למנקט האי לישנא דאיתא התם דמיירי שהסכנה מחמת שחלה האני
ולא מחמת השבת .אבל ודאי דלא נחית כש״ך לחלק בהא אלא כווני*
לחלק בין הדין חולה דאיירי התם לדין אנס דאיירי הכא ואין אי
בעניי מוצא טעם לחלק אלא כמו שכ׳ הרדב״ז הנ״ל לחלק דמולג
משמים הוא אבל אנס שאומר הנח לקצץ לך אבר אם ישמע לו נמצא
שיביא הוא אונס על עצמו וכמו שביארנו החילוק הזה למיל
כשאומר האנס הנח לקצץ אברך כיון שיכול למאן בזה אם אינו מנא
מחמת שע״י המיאון יהי׳ אנוס לעבור עבירה הוי לי׳ הוא מביא "
עצמו האונס קציצת אבר אחד כדי שלא יצטרך לעבור עבירה וחי
כאילו אמר האנס עבור עבירה ואם לאו אקוץ את ידך ,וכיון דגי
נראה לו להש״ך דאבר כנפש כלומר שמותר לו לעבור עבירה בשל׳
הצלת אבר שוב אינו מחלק בין היכא דאמר לו האנס מבור עניי5
שאינו מן הג׳ דברים שצריך למסור נפשו עליהם ואם לאו אקוץ אני
אחד להיכא דאמר הנח לקצץ אבר אחד ואם לאו אכריח אותך לפניי
עבירה לחלל שבת ,משום דכל שהאונס בידי אדם גם כשאומר 55י
לקצוץ אבר אחד או תחלל שבת כו״ל כאומר חלל שבת ואם לאו א^יז
לך אבר אחד דאינו מחוייב לקצץ אבר בשביל הצלה מעבירם•

דבר

שו״ת סימן כד

.י^יף שיהי׳ עכ׳׳פ מבואר ברדב״ז וש״ך הנ״ל דאבר כנפש ואינו
מחוייב להציל עצמו מן עבירה דאורייתא חמורה ע״י שכנת
ן
אבר אחד אפילו שאין הנשמה תלוי׳ בו וברדב״ז מבואר עוד דאפילו
להציל חבירו ממיתה אינו מחוייב להניח לקצין אבר ממנו אפילו
אבל שאין הנשמה תלוי׳ בו ,ואף כי הרדב״ז שם הוסיף עוד טעם
מפני שלפעמים יש סכנת נפשות באבר אחד שיוצא רוב דם או פחד
וספק דידי׳ ודאי עדיף מודאי דחברי׳ עכ״ל ,נראה דלא כתב טעם
ן 5אלא לרווחא דמלתא אבל ודאי גם בלא טעם זה לא הי׳ הרדב״ז
מחייב לקצן אבר אחד להציל חבירו ממיתה דהא אף אם לא הי׳
ברול לו הסברא ראשונה וספוקי מספקא לי׳ אי סכנת אבר דוחה
הפנןו״נ ודאי לא הי׳ הרדב״ז פוסק שחייב להניח לקצן אברו מחמת
ספק שהרי אפילו ממון אין מוציאין מספק כ״ש אבר ,תדע שהרי
במחילת דבריו כתב הרדב״ז דאף אם באנו לדון ק״ו שלא יהי׳ האבר
דוחה פקו״נ ממה שאינו דוחה את השבת אין לחייבו מחמת ק״ו זה
לקוץ אבר אחד משום דאין עונשין מן הדין כ״ש שאין עונשין מספק,
וכלי לאחר שהמציא הרדב״ז פירכא להק״ו דבשבת משמיא הוא וכו׳
שוב אין לך ספק גדול מזה ואם מן הדין אין אומרים שיקוץ אבר
בשביל פקו״נ כ״ש לאחר שנפרך הדין ,אלא ודאי דלא הוצרך הרדב״ז
לספמא דגם קציצת אבר הוא סכנת נפשות אלא לרווחא דמלתא
שאם יבוא מי שיסתור סברתו הראשונה עכ״פ יצטרך להודות
במציאות שלפעמים יש גם בקציצת אבר סכנת נפשות אבל הוא עצמו
גם בלא טעם זה הי׳ מורה ובא שא״צ לקצוץ האבר בשביל פקו״ג
סבירו אפילו לא יהא אלא ספק ואפשר דגם הש״ך שכ׳ שנראה
לקגלא היינו טעמא משום דהוי לי׳ ספק אי דמי לממון או לנפש
ופסק דכיון דהוי ספק אינו מחוייב לקצוץ אבר בכדי שלא יעבור על
לא מעשה דאין עונשין מספק ועכ״פ מספק נקטינן שאבר כנפש.
(לד) ומעתה צריך למודעי מה ראו הרדב״ז והש״ך לומר שאבר
יהי׳ דינו כנפש לדחות לא תעשה שבתורה ואף
פקו״נ קא דחי ,אבל לפי״מ שהבאתי לעיל בשם הבית יצחק דבקציצת
אבר לכו״ע חייב משום נטילת נשמה בשבת אפילו לדעת הרמב״ם
מחבלה בעלמא אינו חייב משום נטילת נשמה והבאתי ראי׳ לדבריו
דכמורה קראה לקציצת אבר מיתה ולפי״ז מסתבר שזה ג״כ בכלל וחי
בכם ולא שימות בהם דמה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא ,ומה״ט
נמי אינו מחוייב להניח לקצץ אבר בפני פקו״ג של חבירו דאמרי׳ מה
סזית דדמא דמברי׳ סמיק טפי ואין דוחין נפש מפני נפש ונכונים
דברי הרדב״ז והש״ך הנ״ל.

וממילא שמעינן מדבריהם נמי שאם אמר לו אנס קצוץ אבר של
חבירך ואם לאו אמית אותך דיהרג ואל יעבור כמו באמר
צו הרוג את מבירך דשייך גם בזה מה חזית דדמא דידך סמיק טפי
וכו׳ דלא כהתוס׳ יוהכ״פ הנ״ל .אלא דלענין זה אומר אני בענ״ד
ולא רק באמר לו אנס קצוץ אבר של חבירך יהרג ואל יעבור אלא
אפילו אמד לו מבול את חבירך נמי יהרג ואל יעבור דלא גרע מאמר
צו חמוס את מבירך דקיי״ל שאסור להציל עצמן בממון חבירו וכ״ש
ואסור להציל עצמו בחבלתו של חבירו ,ועד כאן לא בעי הרדב״ז
סכנת אבר דוקא אלא לענין להתיר לו לעבור על ל״ח שבתורה
ק למנוע עצמו מהצלת חבירו ממיתה שהוא ג״כ בלא תעשה דלא
ספמוי על דם רעך דלענין זה קיי״ל דצריך להוציא כל ממונו ולא
מנור על ל״ח וכן הלאו דלא תעמוד ע״ד רעך אתא למומר שצריך
מציל נפש מישראל אפילו בהוצאת ממון וכדאיתא בסנהדרין ע״ג
לכן כשאינו רק מבלה וצער בעלמא משמע להו דלא גרע מהפסד
ממוני ולא הוי כנפש אלא בקציצת אבר ,משא״כ לענין שיציל עצמו
ימק חכירו שאסור להציל עצמו אפילו בנזק ממון של חבירו לא גרע
"י ומגלה■ מממון אם אין סכנת אבר וכמ״ש שביארנו לעיל מילחא
נהעמא דכיון דכל נזק אדם בק בגופו בין בממונו בין בכבודו הוי
ימל את דמכם לנפשותיכם אדרוש כדאיחא בתוספתא שייך בי׳
הסברא דמה מזית דדמא דידך סמיק טפי וכר או משום דקרא דומי
055ילא שימות בהם לא בא רק על מצות הקב״ה ולא על מה שאמר
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הקב״ה ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש שאינו מצוה מפורשת רק
מכלל העונש אנו שומעין האיסור כמו שביארנו לעיל.
(לה) ודע דאף דמשמע ברדב״ז וש״ך הנ״ל דלא הקילו בנדון
דידהו רק בסכנת אבר אבל בחבלה וכ״ש צערא בעלמא
לא הקילו ופשיטא להו דהוי כממון ולא כנפש ,נלענ״ד דלפי דעת
הרמב״ם אינו כן אלא אפילו בצערא בעלמא יש להקל וכ״ש בחבלה
דהנה בהלכות אישות פכ״א הי״א כתב הרמב״ם האשה כל זמן
שמניקה את בנה וכר פסקו לה מזונות הראויות לה והרי היא
מתאוה לאכול יותר או לאכול מאכלות אחרות מפני חלי התאוה
שיש לה בבטנה הרי היא אוכלת משלה כל מה שתרצה ואין הבעל
יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדאי או תאכל מאכלים רעים
ימות הולד מפני שצער גופה קודם עכ״ל ,והנה מדפתח במתאוה
לאכול יותר ממזונות הראויות לה או מאכלות אחרות ממה שהוא
נותן לה ומסיים שאם תאכל יותר מדי או תאכל דברים רעים משר
דלא מיירי במתאוה לאכול יותר מדאי או מתאוה לאכול מאכליס
רעים אלא שהבעל חושש שאם יתן לה לאכול יותר ממזוני' הראויות
לה או מאכלות אחרות מהראויות לה שיפין לחלב תבוא ;•די אכילה
יותר מדאי או לידי אכילת מאכלים רעים ומחמת זה ימות הולד
על כן רוצה הבעל לעכב מלתן לה אפילו קצת מזונות יותר מהראויות
לה או רוצה לעכב מלתן לה אפילו מאכלים טובים כל שהן אחרות
מהדברים שיפין לחלב על זה כתב הרמב״ם שאינו יכול לעכב ,הא אם
האשה מתאוה לאכול יותר מדאי דהיינו אכילה גסה או מתאוה
לאכול מאכלים רעים שמזיקין להולד שפיר יכול הבעל לעכב דאל״כ
הו״ל לפרש דגם בזה אין הבעל יכול לעכב ולא הי ,צריך להאריך
ולכתוב והרי היא מתאוה לאכול יותר ממה שפסקו לה או מאכלות
אחרות ממה שפסקו לה אלא ודאי דדוקא בכה״ג אין הבעל יכול לעכב
אבל אם מתאוה לאכול יותר מדאי או מאכלים רעים שפיר יכול לעכב,
וטעם החילוק פשוט ומובן מאיליו לכל מי שמוח בקדקדו דאע״ג
דלאו כל כמיני ,דהבעל לגזור גזירה שמא תאכל דברים הרעים להולד
במקום שיש לה כבר עכשיו צערא דגופה לאכול דברים שאינם רעים
להולד מ״מ יש לו זכות לעכב שלא תאכל יותר מדאי או דברים רעים
שבודאי מזיק להולד ועל כן תמוה לכאורה מה שכתב הרמב״ם הטעם
מפני שצער גופה קודם מה ענין טעם זה לדבריו הלא טעם זה לא
ניתן להאמר אלא אם הי׳ אומר שגם אם רוצית לאכול דברים הרעים
להולד אין הבעל יכול לעכב שפיר נכון הטעם מפני שצער גופה קודם
לסכנת הולד ,אבל אחרי אשר ביארנו דהרמב״ם לא מיירי אלא
ברוצית לאכול דברים שאינם מזיקין להולד ובהא קאמר דאין הבעל
יכול לעכב ועכ״פ אין זכר בדבריו שגם ברוצית לאכול דברים רעים
אינו יכול לעכב מה שייך לומר הטעם מפני שצער גופה קודם לסכנת
הולד הלא עכשיו אין כאן סכנה לולד ,ואי כי היכא דלא ניחש שמא
תבוא לאכילת דברים שיסכן את הולד הלא זה לאו משום דצער גופה
קודם לסכנת הולד אלא משום דצער גופה כבר עכשיו לפנינו בבירור
ולשמא תבוא לאכול דברים רעים לולד לאחר זמן הוי רק ספק אם
תבוא לאכילה זו ואם תבוא לידי כך יוכל הבעל אז לעכבה לכן אין
הבעל יכול לעכב מלאכול דברים שאינם רעים גם אם אין צער גופה
קודם לסכנת הולד וכ״ש לפי המתבאר שאם באמת תתאוה לאכול
דברים רעים יוכל הבעל לעכב ולא נאמר דצער גופה קודם לסכנת
הולד.
(לד) ובכן יש לתמוה על מה שנתקשו הה״מ וכ״מ ע״ד הרמב״ם
וכן השיג עליו גם הטור בסי׳ פ׳ מהא דמפורש בגמ׳
דף ם׳ ע״ב פסקו קמעה אוכלת הרבה לא תאכל עמו דברים הרעים
לחלב וגס הר״ן תמה מנין לו להרמב״ם ד״ז ,ולכאורה לפי״מ שביארנו
דבריו הרי הם מכוונים ממש לדברי הגמ׳ הנ״ל אלא שהרמב״ם מפרש
דמ״ש אוכלת הרבה אין הכוונה שאוכלת הרבה יותר מדאי דהא
אכילה יותר מדאי דומה לדברים הרעים שאמרו בסיפא שלא תאכל
דהא אין לך מזיק יותר מאכילה גסה כמ״ש הכ״מ על כן מפרש
דמ״ש אוכלת הרבה היינו יותר ממה שפסקו לה אבל לידי אכילה
יותר מדאי לא הגיעה ,וכ״ת מאי קמ״ל פשיטא לזה מפרש הרמב״ם
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ולבן המחלל את הקדשים היינו המשגל והמטמא אין להם חלק ,משני שתם מבזים את

הקדשים ,במו שביארנו.
!אוצר החכמה;

.והמלבין פני חבירי ברבים.

וכתב רבינו יונה :זהו תולדת הדברים שיהרג

בהם ואל יעבור ,והאבות הם שלשה ,עבודת כוכבים וג״ע ושפיכות דמים וכר ,ותולדת
שפיכ״ד המלבין פני חבירו ברבים ,שדמו בורח משני הבושת וכר וע״ז אין לו חלק
לעוה״ב" .ובשערי־תשובה (שער ג׳ — קמא) כתב :ועוד אמרו המלבין פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,ומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעוד",ב אחרי

שהמלבין היא תולדת הרציחה ,כי המלבין פני חבירו איננו מכיר גודל חטאו ואין
נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח .על כן הוא רחוק מן התשובה" והדבר תמוה דאטו

בגלל שאינו עומד לחזור בתשובה הפסיד את חלקו לעוה״ב וצ״ע.
ולענ״ד נראה לבאר זאת ,דהנה שנינו "הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר

של שכינה" (סנהדרין נ״ח) ובראה לבאר לסי מה שהביא כאן בחום׳ יו״ט גירסה בגמ׳
[וכן היא גירסתינו] (סנהדרין צ״ט" ).ת״ר כי דבר ה׳ בזה וגר" (במדבר ט״ו) מכאן

א״ר אלעזר המודעי המחלל אה הקדשים והמבזה את המועדות וכר והמלבין פני חבירו
ברבים וכר אין לו חלק לעוה״ב" וביאר בתום׳ יו״ט" :לפי שהאדם נברא בצלם

אלהים והרי הוא "דבר ה׳" כלומר ענין ה׳ וצלמו ,ו״דבר" יאמר על ענין ,כמו והלא
דבר הוא (שמואל־א׳ — י׳)" ,הרי מבואר שמלבין פני חברו הוא פוגע בדבר ה׳:

בצלם אלהים שיש בבריאה ,לפי״ז אפשר דזהו הביאור במה שאמרו "באילו סוטר
לועו של שכינה" ,שהרי זה כאילו פוגע כביכול בשכינה .בזה שמבזה ופוגע באדם

שנושא עליו צלם ודמות אלהים .ומתבאר בזה במה גרוע מלבין פני אדם מרוצחו,
כי הרוצח פוגע רק בגוף האדם ,אבל המלבין הרי הוא מכאיב ופוגע בנפש שהיא חלק

אלוה ממעל ,והיא צלם האלהים שבו ,והרי הוא פוגע בחלק האלוהי שבאדם — והרי
זה כביכול כמבזה את האלהים וכג״ל ,ומשום כר אין לו חלק לעוה״ב.
שנינו בב״מ (נ״א ע״ב) "והמלבין פני חבירו והמכנה שם לחבירו ,מכנה היינו

מלבין ,אע״ג דדש ביה בשמיה" ופרש״י" :כבר הורגל בכך ...ואין פניו מתלבנות,

ומכל מקום זה להכלימו מתכוין" ,והעיר על זה במהרש״א שם "והוא דחוק קצת
שיהא זה נענש עבור כונתו כיון שהוא לא נתבייש ע״ש".
ונראה ,דהנה על .הכתוב "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר תגלה ערותך

עליו״ (שמות כ׳ — כ״ג) פרש״י :ומה האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על
בזיונן אמרה תורה וכר לא תנהוג בהם מנהג בזיון ,חבירך ...ומקפיד על בזיונו על
אתת כמה וכמה" .ולכאורה תמוה מה בזיון ובושה שייד אצל אבנים שהם דומם ואין

בהם הרגשה כלל ,ונראה מכאן שהאיסור לבייש הוא מצד ב׳ ענינים ,משום הצער
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עליו השלום ,והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה ,אף על פי שיש בידו
תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעולם הבא:
והכאב שיש למתבייש ,ועוד משום שיש בזה משום זלזול בכבוד המתבייש ,ומשום

כך אבנים אעפ״י שלאו בני הרגשה הן ,על כל פגים בהתנהגותו זלזל בכבוד בקדושתן ,וזה

אהדה תורה ,ואתי שפיר שהמכנה שם לחבירו נענש אעפ״י שחבירו הורגל בכך ואין

מתבייש בזה ,אך כיון שכשמכנה מתכוין לביישו ,היי זה זלזול באדם הנושא עליו
צלם האלהים ,וזלזול זה אסור דכל שכן הוא מאבני מזבה .הנה זה אמור במכנה שם

להכירו ואפילו כשאינו מתבייש ,אבל במלבין פניו שיש בו ב׳ הענינים של מבייש:
היינ.י מצערו ומכאיב לו ,וגם מזלזל בכבודו ובצלם אלהים אשר בו ,זה חמור ביותר.

ויש לבאר בדברינו הא דבעי בגמרא בבא־קמא (פ״ו ע״ב) ביישו ישן ומת
מהו ,משום כיסופא הוא והא לית ליה ,או משום זילותיה והא אוזייליה .ואפשר שהספק
בגמרא הוא ,אם חיוב הבושת הוא משום הצער שמצער את המתבייש ,ואם היה

ישן ומת בתוך שנתו ,הרי לא נצטער והמבייש פטור ,או שהחיוב הוא מחמת הזלזול
שיש במעשה המבייש כלפי המתבייש ,ואם כן אפילו ישן ומת ג״כ חייב כי הרי
זלזל בו .ומבואר בזה דברי ה״יש מי שכתב" שהביא המגיד משגה (בפ״ג מה׳ חובל
ומזיק ה״ג) שכתב "דאיפשטא מדאמריבן בפרק אלו הנחגקין (סנהדרין פ״ה) אמר

רב ששת ביישו ישן ומת חייב" .דהיינו ששיטה זו סוברת שההלכה היא שביישו ישן
ומת חייב ,והביאור בזה כמו שנתבאר ,שחיוב הבושת הוא משום הזלזול בכבוד האדם
שיש במעשיו ,ועל זה חייב אפילו כשאין המתבייש מרגיש כלל כשמת בתוך שנתו,

וכמו במכנה שם לחבירו ,וחבירו אינו מתבייש בכך בכל זאת הוא נענש על כך וכג״ל.

אין לו חלק.

כתבי הרמב״ם (ה׳ תשובה פ״ג) ,ויש עבירות קלות מאלו ,ואף

ע״ס כן אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעולם הבא ,ואלו הן ,המכנה שם

לחבירו ,והמלבין פני חבירו ברבים ,והמתכבד בקלון חבירו" משמע שהוא מפרש
דברי המשנה ,המלבין פני חבירו ,דיינו שהוא רגיל לעשות כן ,אבל'אם במקרה הלבין
פני חבירו ,יש לו חלק לעוה״ב ,והנה הרמב״ם כתב "המכנה שם להבירו ,והמתכבד

בקלון חבירו אין להם חלק לעוה״ב .ועיין בכם״מ שכתב "ולא ידעתי מקום ,שבו
יאמרו שאין להם חלק לעוד",ב" וראיתי שמביאין ,כי המקור להרמב״ם ,הוא מהירושלמי
חגיגה "אמר ר׳ יוסי המתכבד בקלון חבירו ,אין לו חלק לעוה״ב".

לכאורא תמוה ,למה המתכבד בקלון חבירו נענש בעונש חמור כ״כ ,והא הוא
לא בייש פני חבירו ,דעיין ברמב״ם סוף פ״ד• ה' חשובה "המתכבד בקלון חבירו ,אומר
בלבו שאינו חטא ,לפי שאין חבירו עומד שם ,ולא הגיע לו בושת ולא ביישו ,אלא
ערך מעשיו הטובים וחכמתי למול מעשה חבירו או חכמתו ,כדי שיראה מכללו שהוא
מכובד ודובירו בזוי" .והרי

שהמתררד

בקלון חבירו ,לא ביזה ולא הלבין פני חבירו,
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יב .רבי ישמעאל אומה הוי קל לראש ונוח לתשחורת ,והרי מקבל את
כל האדם בשמחה:
יג .רבי עקיבא אומר ,שחוק וקלות ראש ,מרגיליו לערוה .מסורת ,סיג
אלא שסיפר והבליט את מעשיו הטובים ,ועי״ז גרם שחבירו יהא בזוי ,וא״כ צריך
ביאור מדוע עובשו ,חמור כ״ב.
ונראה לבאר דהבאנו לעיל הגמ׳ בב״מ (דף נח ע״ב) "כל היורדין לגיהנם
עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ,הבא על אשת איש ,והמלבין פני חבירו

ברבים ,והמכנה שם רע לחבירו ,מכנה היינו מלבין ,אע״ג דדש בידר ופירש רש״י
"כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן .ואין פניו מתלבנות ,ומ״מ זה להכלימו גתכויף
וכתב המהרש״א "והוא דוחק קצת ,שיהא זה נענש כ״כ על כוונתו כיון שאין חבירו

נכלם* ולענ״ד אפשר לבאר ולפרש ,דלכן המכנה שם לתבירו נענש ,עבור שהתכוין
להכלימו ,אף שאינו מתבייש ,אחרי שכבר הורגל בכד ,לפי מה שכתב המאירי בסנהדרין

פ׳ חלק ,ת״ל וכללו בזה ,המכנה שם לחבירו ,והקורא בכינוי ,והמתכבד בקלון חבירו,
והביאור באלו שהם דברים יורו על פחיתותם ,ושאינו ראוי למנות עם גוחלי העוה״ב

עכ״ל .ונמצא שמפרש ,דהמכגה שם לחבירו ,והמתכבד בקלון תבירו ,שאין להם חלק

לעוה״בר־זה אינו מטעם עונש עבור החטא ,אלא מי שעושה דברים כאלה ,הדי זה

הוכחה ,על פחיתותו ,שהוא נפש גרועה ,ופגומה ,שאינו ראוי להמנות עם נוהלי
העוה״ב ,וכן כתב הרמב״ם בפיה״מ בסנהדרין (פ״י) "אמרו המלבין .פני חבירו ברבים,
והקורא לחבירו בכנוי והמתכבד בקלון חבירו ,לפי שלא יעשה מעשה מאלה ,ואע״ם
שהם עבירות קלות ,כפי מהשבת החושב ,אלא בעל נפש גרוע שאין בה שלימות ואינה

ראויה לעוה״ב".

לפי זה יש לתרץ פירש״י בב״מ ,שהמכנה שם לחבירו ,אף שכבר הורגל בזה,

ואין פניו מתלבנות ,מ״מ נענש כיון שזה התכוין להכלימו ,ומעיר הסהרש״א שזה דחוק
לומר ,שיהא נענש בעונש חמור כ״כ ,על כוונתו בלבד ,אולם לדברי המאירי והרמב״ם,
אתי שפיר ,דהא דאין להם חלק לעוה״ב ,זה לא מטעם עונש ,אלא כיון דהתכוין

להכלימו ,הרי זה מראה על פחיתותו ,ונפשו הגרועה שאינו ראוי לעוה״ב .וכמו
שאין נותנים רשות כניסה להיכל המלך ,לאיש אשר הוא מלוכלך ובגדיו קרועים.
אף שהוא איש ישר והגון ,משום דאדם כזה אינו מתאים וראוי לשבת בהיכל המלך.

כמו כן ,המכנה שם להכירו ,והמתכבד בקלון חבירו ,אין להם חלק לעוה״ב ,לפי שהם
אינם ראוים׳ להיות מנוהלי העוה״ב.

ובזה יש לבאר דברי הרמב״ם (ה׳ תשובה פ״ג) "אמרו חכמים שהרגיל בהן

אין לו חלק לעולם הבא ,המכנה שם לחבירו והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכבד
בקלון חבירו ,אבל אם הלבין פני חבירו במקרה וכן המכנה שם והמתכבד בקלון

תבירו שאינו רגיל בחטאים האלו ,יש להם חלק לעולם הבא" ,ולדברינו אפשר לבאר,
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לתורה .מעשרות ,סע לעושר .נדרים ,סע לפרישות .סיג לחכמה שתיקה:
יד .הוא היה אומר ,חביב אדם שנברא בצלם .חבה יתרה נודעת לו
שנברא בצלם .שנאמר ,בצלם אלהים עשה את האדם .חביבין ישראל
שנקראו בנים למקום .חבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום,
שנאמר בנים אתם לה׳ אלהיכם .חביבין ישראל ,שנתן להם כלי חמדה.
חבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם ,שנאמר,
כי לקח טוב נתתי לכם ,תורתי אל־תעזבו:
אימתי יש לומר דהעושה אותן ,הרי זו הוכחה וסימן שיש להם ־נפש גרועה ופגומה
ואיבם ראוים שיהיה להם חלק לעולם הבא .הייגו דוקא אם הוא רגיל בכך .אבל מי

שעובר עליהם במקרה ,הדי אין לומר שיש להם נפש גרועה ,ולפיכך יש להם חלק
לעולם הבא.

חביב אדם שנברא בצלם.

פירש רבינו יונה :חביב אדם שנברא בצלם ,כי אף

אם לא יודע הדבר ,כי נברא האדם בצלם אלהים היה חביב לפניו אחר שנבראו בצלמו

ובדמותו ,וכשגלה לבו הדבר חיבה יתרה הודיענו .ונראה לבאר דבריו ,כי הצלם
אלהים הוא הדעת והחכמה שבאדם ,אשר מקורה בהנשמה שהיא החלק אלוה ממעל שבו,

ובזה מתדמה האדם אל העליונים ,וכדכתיב "ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר

תעטרהו״ (תהלום ח׳ — ר) .וכמו שביאר זאת הרמב״ן (בראשית א׳ —י כ״ו) "האדם
דומה לתחתונים ולעליובים בתאר והדר כדכתיב וכבוד והדר תעטרהו ,והוא מגמת
פניו בחכמה ובדעת וכשרון המעשה שידמה גופו לעפר ונפשו לעליונים" .היינו דהאדם
מורכב מגוף חומרי השקוע בתאוות ,וגם מנפש עליונה רוחנית ,וכן שנינו במס׳

חגיגה (טז) "ששה דברים נאמרו בבני אדם ן שלשה כמלאכי השרת :יש להם דעתן
ומדברין כמו מלאכים ,שלשה כבהמה :אוכלין ושותין כבהמה וכר" וזו היא מעלת

האדם על כל הבריאה שנפש עליונה שוכנת בו.

אולם" ,חיבה יתרה" נודעת מפי הקב״ה לאדם ,בזה שהוא הודיע לאדם על
כך שנתן בו נשמה ,כדי שידע להשתמש בנפשו ובדעתו להשגת המעלות הרוחניות,

כי אם לא ינצל את שכלו אלא עבור צרכיו החמריים ,הרי שהנפש מאבדת את ערכה
האמיתי .משל למה הדבר דומה ,לאדם שיש לו מרגלית יקרה ואינו יודע את ערכה,
הרי זה כאילו אין לו את המרגלית ,שהדי לא ידע לנצלה כראוי ,ולא להפיק את

הרווח אשר ניתן להשיק ממנה .ובזה מתגלית החיבה יתרה להקב״ה אל האדם ,שהודיעו
איזה אוצר יקר ומעלה גדולה יש לו .תנן במתני׳ פ״ב מחגיגה (י״א — ע״ב)" :וכל
שלא חם על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם" .וכ׳ שם בפיה״ט להרמב״ם" :מי
שלא יחוס ויחמול על שכלו ,כי השכל הוא כבוד השם ,ושאינו יודע הדבר הזה שניתן
לו נשתלח עם תאותו ונמשל כבהמות" .הרי מבואר ברמב״ם שהשכל של האדם
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דברי

קיב

יציב

יורה דעה סימן נא

סימן נא

וכנ״ל מפסוק ואשא אמכם על כנפי נשרים .ורק אס מאמינו

בכ״ז תהיו עדר בני אל חי ובכלל עם ישראל.

ד) ובדרכנו

יהרג ואל יעבור במלבין פני חבירו
ולגבי בן נח

יבואר מדרש מנחומא בפרשתן [סימן י״ד]

וידבר אלהיס ילמדנו רבינו כמה דברים

ב״ה ,בדרך לניו יארק ,ד׳ אייר חשכ״ט

שכרן לעולם הבא ,כך שנו רבותינו אלו דברים שאדם אוכל

פירגח_יהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא וכו׳
יי י
^וד׳ח_1234567ך
עיי״ש ,ושמוה השייכות לפסוק זה ,וגוף השאלה צ״ב דהלא

כל המצוות שכרן לעוה״ב ושכר מצווח בהאי עלמא ליכא
כדאיחא בקידושין ל״ט ע״ב.

א) הנני

עוסק במס׳ סוטה דף י ,ע״ב ,נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו

^רבים ,ובתוס׳ שמה [ד״ה נוח] בהא דלא חשיב ליה ע׳
דברים דאין עומדין בפגי פקו״ג עיי״ש .ולפענ״ד דחז״ל
אמרו רק נוח ולא יפיל עצמו ,היינו שע׳ דברים חיובא איכא

וי"?

דהנה בהנ״ל שיגיע לידי כפירה בתחה״מ או בשאר

והכא רק נוח ודו״ק .וזה כהשיטות דבשאר עבירות מותר

עיקרי האמונה ח״ו מחמת שהיה מלוה ברבית או

ג״כ [למסור נפשו ,עיין טור וב״י יו״ד ריש סי׳ קנ״ז] ,ולא

נהג עאות לב וכדומה ,אף שלעומת זה עושה גס מצוות

כהרמב״ם [פ״ה מיסוה״ת ה״ד] ,ויהיה ראיה שהתוכף בכאן

מ״מ אין המצוה מגינה אלא בעידנא דעסיק בה כמ״ש

כרמב״ס ודו״ק( ,ועיין תוס׳ ע״ז כ״ז ע״ב [ד״ה יכול]

בסוטה כ״א ע״א ,אך כשמקיים מצות כבוד אב ואם או שאר

ודו״ק).

המצוות שהקרן קיימת לעוה״ב ,י״ל שהמצוה מגינה עליו

שאף אם יצא לתרבות רעה ח״ו מ״מ לא יבא עד לכדי

אך

לא הבינותי דהכא קודם מתן תורה ,ולכמה פוסקים

כפירה בעיקר ובתחה״מ רח״ל ,ואף אס ח״ו יבא לידי זה

הוא איבעיא דלא איפשטא אי ב״נ מצווה נעיין תוס׳

מצווח הללו יבואוהו שיחזור עכ״ס למוך כלל ישראל ויוכל

סנהדרין ע״ה ע״א בד״ה ואם ובחי׳ הר״ן ורבינו יונה שם,

לזכות לעוה״ב ,ויקבל עונש עונותיו בעולם הזה ,וכמ״ש

וע״ע פרשת דרכים דרוש ב׳] ,וא״כ שייך ואך את דמכם

בקידושין שם דעבדין ליה יום טב ויום ביש עיי״ש .משא״כ

וגו׳ [בראשית ט׳ ה׳] ,דלפענ״ד לכו״ע בעכו״ם עכ״ם בדבר

כשאין לו ממצוות אלו שהקרן קיימת לעולם הבא ,לא יוכל

דלא נצטוה אסור למסור נפשו [ועיין פרשת דרכים שם].

להיות סמוך ובטוח שלא יתדרדר ע״י עבירה הגוררת עבירה
עד לידי כפירה בעיקר ח״ו ,ואם יבא לידי כך רח״ל אזי

ואולי

שזה בגדר אבזרייהו דשפיכות דמים ,דאזיל סומקא

יקויים בו מאה״כ [דברים ז׳ י׳] ומשלם לשנאיו אל פניו

ואחי חיורא [ב״מ דף נ״ח ע״ב ,וע״ע שערי תשובה

להאבידו וגר ,וכפרש״י משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו

לרבינו יונה שער ג׳ אות קל״ט ,ארחוח צדיקים שער הבושת,

מן העולם הבא עיי״ש.

פג״י ב״מ שם ודף נ״ט ע״א ,ובשו״ת בנין ציון סי׳ קע״ב].

ואמר

הכתוב וידבר אלקיס את כל הדברים האלה וגו׳,
וברש״י אין אלקיס אלא דיין וכו׳ לפי שיש פרשיות

אך

גם בזה נסתפקחי אף להצד דשייך בעכו״ם קידוש
השם אי שייך בהו אבזרייהו דשפכ״ד .ואולי אדרבא

בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר ואס לאו אינו מקבל

בעכו״ס שחיובא דידהו משופך דם האדם [סנהדרין נ״ו ע״ב

עליהם פורעניות יכול אף עשרת הדברות כן ח״ל וידבר

ונ״ז ע״ב] ,אף שהלבנת פנים אינה בגדר הריגה ולכך בישראל

אלקים דיין להפרע עיי״ש ,וכבר עמדו המפרשים וכי יש

סטור ,בעכו״ס סו״ס שופך דם האדם הוה כיון דאזיל סומקא

פרשיות בתוה״ק שאין עליהם שכר ועונש ח״ו .אך י״ל

והבן .אך א״כ יהיה עכו״ס חייב גם במלבין.

הכוונה שאין מקבל עליהם פורעניות בעוה״ב כי סובל יסורים

ועניות בעוה״ז למרק עונותיו כדי שיזכה לעוה״ב ,יכול אף

ואולי

זה הטעם דעכו״ס חייב בפחות משו״ס דצערינהו

עשרת הדברות כן ת״ל וידבר אלקיס דיין להפרע ,רצ״ל

[סנהדרין נ״ז ע״א] ,דאף דלא ממון הוה ואינו

שאם אינו מאמין באלה המצוות שבעשרת הדברות ח״ו מאבד

בכלל גזל ,מ״מ בהצער שופך דמים מקרי ,וכמו בישראל כל

חלקו לעוה״ב ויקבל הפורעניות לאחר מותו.

הגוזל אח חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ןב״ק קי״ט

ע״א] ודו״ק בס״ד.

וא״ש

סמיכות המדרש לכאן ששאל כמה דברים שכרן
לעוה״ב ,היינו כמה מצוות יש שבקיימו אותן מובטח

הוא שהקרן קיימת לעולם הבא דהמצוות יגינו ויצילו אותו

ב) אך

בסוטה שמה בעמ׳ א׳ ,גיורת אני ,ורש״י שם פירש
שאיני עובדת כוכבים עיי״ש ,כי גירות לא שייך

שלא יבא לידי כך שיצא מכלל ישראל ח״ו ,וע״ז אמר כך

קודם מתן תורה [ועיין פרשת דרכים דרוש א׳ וג׳] .אך

שנו רבותינו וכו׳ וכנ״ל ודו״ק.

מצינו באברהם הנפש אשר עשו בחרן שגיירן [ב״ר ל״ט

י״ד] ,ואם כתיב אשר עשו הרי שגר שנתגייר כקטן שנולד

דמי גם קודם מתן מורה [וע״ע ישראל סבא גליון י״ד עמ׳
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*

דברי

יציב

יורה דעה סימן נב

היג

כ׳] ,וכאשר כמט קצת גבי ב׳ אחיות דיעקב [עיין רא״ס

וכופר בחורה ,ומכ״ש כשח״ו הוא גורם ומסייע ,אינו בכלל

ויקרא כ׳ י״ז ,ח״א מהרש״א יומא כ״ח ע״ב בד״ה מצות?

תריד ,ונשאר השעבוד שלו מדין ירושה לזרע יעקב ,וזה ברור

גור אריה בראשית מ״ו ח /לטש האורה ר״פ וישלח ,ובפרשת

מאד בס״ד.

דרכים הנ״ל].

וזה
ואולי

היה אפשר ליישב בזה קושיית המהרש״א שמה
[מ״א סוטה שם בד״ה גיורת] על מ״ש הרא״ס

[עובדיה א׳ כ״א] ועלו מושיעים בהר וגו׳ לשפוט
דייקא ,שהם ישפטו שלא הצטער ואדרבה גרם לכן,

ועבד יהיה לאחיו הבכור ,והיתה לה׳ המלוכה ,כדין עבד
לישראל ודו״ק.

דקדשה יהודה ,דהלא הוה בלא עדים עיי״ש .ולפענ״ד למה
שאומרים העולם בשם ז׳ הגה״ק הדברי חיים שנשאל טלדותו

היאך קידש אדם הראשון חוה [3לא עידי קידושין] ,ותירץ

"

ולזה

נקט הש״ס בעירוטן מ״ג ע״ב טון דאתי משיחא

דלא שיין חב לאחריני [קידושין ס״ה ע״ב] דלא הוה אחר,

הכל עבדים הן לישראל ,שזה מדינא ודו״ק בס״ד.

ודפח״ח וש״י .ולפענ״ד לפי היש״ש שמה [קידושין פ״ג סי׳

וגם בבני כנען יהיה זה מכת נח וכנ״ל ,דבטלה יסיותו של

י״ט] לרש״י שם חב לאחריני איסור קרוטס ולא שהיא נאסרת

יפת נעיין מגילה ט׳ ע״ב] ,וישכון באהלי שם [בראשית־־ט׳

לאחרים דהרי לא רוצה בהם עיי״ש ,ועיין באור חדש שמה

כ״ז] רק אצל ישראל ,וזה תנאי גמור דעלייהו בלחוד שייך

[בד״ה א״ל התם] ,וטון שבתמר הקרוטם היו גויים ולא
שייך בהו שחב לאחריני ,שסיר מקודשת ,וצדקו דברי הרא״ס

ויהי כנען עבד למו ודו״ק נס״ד.

קצרתי מאוד ורק לחיבתכם העליתי פטפוטי דאורייתא
לעורר רחמי וחסדי השם הטוב עלינו ,ונזכה במהרה

ואפילו לדרבנן ודו״ק כי נכון בס״ד.

אך

כבר הערתי בהשאלה שם שמא קיבל בך אטך קידושין,
דהיאך שייך בגיורת [ועיין בעיון יעקב שם בד״ה שמא

קבל] .ואולי בב״נ רק כצד מכירת בתו דרשות אטה עליה,

והוה כבהמתו ,שהרי מוכרה לשפחות וממונא דיליה הואי.
וא״ש שנאמר בלבן [בראשית ל״א ט״ו] כי מכרנו ודו״ק.

ג)

ואולי

אף בגדולים שייך מעין זה ,ולזה בנח עבד עבדים
יהיה לאחיו [בראשית ט׳ כ״א] ,לא בתורת קללה

אלא דשעבדיה להם .ולכך לכמה פוסקים שייך בב״נ קצת

סימן נב

מעין טטד אב [עיין מנחת סולת מצוה ל״ג סוף אות א׳],

וכהשתעבדות אשה לבעלה דקניניה היא ודו״ק[ ,עיין ארעא
דרבנן אות של״ג ובעפרא דארעא שם ,שו״ת חיים שאל סי׳

כ״ח עין זוכר מערכת כ׳ אוח י׳ ,וע״ע טשראל סבא גליון
ה׳ עמ׳ ד׳ וגליון נ״ו עמ׳ תקנ״ח].

בחיוב הדיבור והלימוד בלשון יהודית
ב״ה ,יוניאן סיטי ,ט׳ אלול תשל״ז

במה

שנשאלתי לחוות דעתי על דרך הלימוד בת״ח ובתי

החינוך לבנות לפי דרכי אבותינו הקדושים ,שיש

ואפשר

שרוצים לשמוע דעתי מה .ובאתי מה לברר לאנ״ש המקור

שלכך אף שאמרה תורה כי טצחק ולא כל יצחק
[נדרים ל״א ע״א] ,ונאמר כהסוסקיס דעשו לא

לדרך שהנהיגו אבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור .ט

הוה זרע יצחק [עיין שו״ח ריב״ש סי׳ ל״ח ושו״ע או״ח

החינוך שלנו נבנה על יסוד דבט רבותינו הקדושים אשר

סי׳ תקצ״א ס״ז ובטו״ז ומג״א שם ,ושו״ת מהרי״ט ח״ב

מפיהם אנו חיים.

או״ח סי׳

ו׳] ,מ״מ קנינו הוה ומחריב להשתעבד לו ,וכשיצחק

שעבד אותו באומרו הוה גביר לאחיך [בראשית כ״ז ,כ״ט

א) החתם

נשתעבד עשו ליעקב מדינא ודו״ק ,ורק כאשר תריד ח״ו

כאשר נקרא בשפה לאטינית ,מה לכס לחתום עצמכם אפי׳

ופרקחו עולו נשם פסוק מ׳] היינו עול השעבוד ,וזה תנאי

בשטט הדיוטות או בהכשטס בשם לטין אשר לא שערו

ודו״ק.

אבותינו ורבנים קדמונים שלפני סר״מ ,ולדעתי גס הקדמונים

ל״ז] ,וגם ברוך יהיה [שם פסוק ל״ג] ,שהסכים מדעתו לזה

סופר בתשובותיו אהע״ז ח״ב סי׳ י״א [בד״ה
שוב תמהתי] כתב על שהזטרו הרבנים מקומם

היו בקיאים ללועזית בלע״ז ,אך בכוונה שבשו הלשונות מפני

אבל

גזירת י״ח דבר שטרושלמי פ״ק דשבת וכו׳ עיי״ש .וזה שמה

רש״י פירש שם כאשר תריד לשון צער וכו׳ להצטער
על הברכות שנטל וכו׳ עיי״ש ,היינו כשעשו יצטער

בה״ד [דף ט׳ ע״ק ,דחשיב טן הני דגזרי עליהן ,ועל לשונן,

מזה שיעקב ח״ו לא מקיים התורה ,אבל כשאינו מצטער

ופי׳ בקרבן העדה שלא ירגיל אדם עצמו ובניו לדבר בלשון
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לשמוע לו  .לפענ״ד עפמ״ש בחיצון מצות

ס״ע

נעעס

אומר לו שזה גנור ונמצא שאינו

גנור ח״א דגם זה

שהוא משוס שסד״א דאם

מקרי עושק וע״ז קמ״ל דלא מקרי עושק דאינו רק גרם

חפץ אדם לעבור אין עליו רק העונש אבל לא עבר על
מלוח חשס לכך הזהיר כדי לדעת שמלבד העונש יש

.
ועושק צריך שיחי׳ בממון ממש וזח פשוע וברור
לא תקום ־ולא חמור  :עיין יש״י מתו נמיר׳ שלא
יאמר שאינו עוש׳ כדרך שעשה לו  .וצריך ביאור

דחוה מצוח עשה שמחן שכר׳ בצדה ועיין חולין דף ק״י
ולפ״ז ח״א דאס מתיירא מפני אניו וחלל שנח דתוא

דזה

עושה לו רע כדרך שעש׳ לו וצ״ל דנמיר׳ חיינו שהאדם

בקקיל׳ לא ענר כלל על מלוח השם ומקבל עליו הקקיל׳

בעח שעוש׳ לו רע הוא מחשב בלבו לאמר מחי יבא הזמן

ומקיים מצוח כיבוד ועל זה כחיב ואח שבחוחי חשמורו

שילמרך זח לטובתו ויעש׳ לו מוג׳ רק שאומר לו שאינו

עליו השמירה בעצמוחת ודו״ק

שנוקם בלבו

דלא ענש אלא א״כ הזהיר

אזהר" ולפ״ז כיון שכיבוד ומורא אין ב״ד

שמלבד העונש
ומה

נוסף

מצווים עליה

תיעב .
יש ליישב קושיח התוס׳ ביבמות דף ה׳ ע״ב

לא מקרי נמיר׳ שהרי עיש׳ לו מוב רק שאומר שאינו

נמש׳ לו רע ונמלא שזח גופא היא נקמה

ובזה משכך חמתו וזח אסרה חור׳ וכבר נודע מ״ש
חרמב״ס במעס ולא תקלל חרש בפירוש המלוח וכ״כ
חר״ן נדרשות ממש כלשונו ע״ש .

ד״ח כלכס שהקשו דלמה לי קרא הא הוא
ואביו חייבין בכיבוד ד׳ ומוזחרין על שבח ולסמ״ש אחי

לא

שפיר דכיחו שמוזחרין חייבו בעונש אבל מנ״ל שאם רול׳
לקבל העונש כדי לקיים מצוח כיבוד שאינו רשאי לכך

גס אני הרגשתי בזה אבל

הלבה

נאמר ואח שבתותי חשמורו .
ולא תשא עליו חטא
חוכיח את עמיתך

שמעתי מא״מ הגאון ני׳ שאמר לפרש שצריך
לחו! ש חנירו שלא ישא עליו חעא וחיינו שהוא ערב

בעד חבירו ונמצא נישא בשביל חבירו ודפח״ח ; ואבי
הוספתי דברים לפמ״ש רש״י בסנהדרין דף ע״ח דנגר
חושב לא שייך מצות

הוכח

תוכיח ע״ש וחב׳

הלבה

תבוא סל חבירו ודו״ק
תוכיח אח עמיחך ולא

תשא

עליו חטא

ויראת מאלקיך  .הכרוב׳ לדעתי כי כבר
אמרו שהמלנין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוח״ב
וא״כ יש

לחוש

מלהוכיח שלא ילבין פניו וכבר אמרו

בערכין יכול ילבין

תלך רכיל עיין יש״י מ״ש בזח ונרמנ״ן ואבן עזרא
כתב כי בלח״ק כמו אנקת רוכל רכילחך וחנה

לתכלית תחוכח׳ שלא ישוב לכסלח וע״כ חותר

רוכל לסוחר

וסוחר הוא

חמסבב וחמקבץ ולא מלינו שוס שורש לשם רוכל שיתפרש
מסבב ומקבץ והאבן עזרא פירש כי הרוכל מעתיק יקב׳

מזה וימכור לזה ולא ידעתי שרש
ולפ^״ד

שמאין

רוכל שיהי׳ מעתיק .
תי׳ נראה כי רוכל

במשך לשם

הוא על משקל

רוגל כי גיכק מחחיך וכבר כתבו

המדקדקים שכל מת שחס ממוצא

כל

אחד קרובים לחיות

מתחלפים והוא מלשון מרגל שיחורו הארץ ויסננו אותה
וגם הרוכל המוכר הבשמים לפי שחוקר ודורש והולך
מעיר לעיר לקנות ולמכור כל מיני בשמים כקרא בשם
המושאל רוכל כנלפענ״ד ומ״ש רכיל כרא׳ לפענ״ד ע״ד

מ״ש חחוס׳ יו״ע בנזיקין וכן מסור הוא

לפי שנהפך

הוא בעש׳

רכיל שגורס

אח״כ שהוא כמסר וגס הרוכל

שיגיד זה הרכילות :

ופניו משחנות לזה אמר כיון שהוא
הדבר

לא ידעתי משפמו ושרשו כי

שם פירושו סוחר ומה עכין

אמרו

במדרש רבת פ׳ לך אנכי מגן לך ממך העמדתי מגינים
ולא מב״ב וחיינו שנבע לא שייך ערנות וא״כ לא ישא

וי*"1

בר

ד׳ אל משת לאמר דבר אל בני ישראל ואמרח

ללב וכנ״ז נאמר ויראת

אליהם  .צריך ביאור הא אמרו ביומא דף

מאלקיך כי אולי יכוין להלבין פניו ויאמר כי כוון להוכיח

ד׳ מנין לאומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר

חת שאמרו לא תשא עליו חטא ויראת מאלקיך .שוב ראיתי

אליו מאהל מועד

ולזה אמר שזה הדבר

מסיר

.........

לו חבירו

אמור

שנאמר

וידבר ד׳

ביישו בדברים

לאמר ופירש" ,לא יאמר אלא א׳כ כוחן לו רשות ומהרש״א

שכתב בשם חמאירי שאם כחכוין להלבינו לכוונת תוכחת

בחידושי אגדות

דחוק רק דמצייך לכחוב

שישאי והכל תלוי בכוונת חלב וע״ז נאמר ויראת מאלקיך

לאמר מכלל דאם לא מרשתו

בשימה מקובלת בב״קדף ל״א ע״א גני

ע״ש והוא הדבר אשר דברתי ודו״ק
'

שאול

קדושים

דברי

פד

לא

ול״ע בערכין שם

דמשמע דאף לשם תוכח׳ אסור וצ״ע
תעשוק את רעך  .בתורת כתנים פ׳ קדושים

ואני תמה דמה יענה כאן דכתיב בחדיא

דבר אל נכי

ישראל ואמרת

אליהם א״כ מה לאער וע״כ

כפרש״י

דלא יאמר אלא (}"כ נותן לו רשיית .א״נס צריך ביאור

פ״א אמר יכול אפי׳ אמר איש תלוני הוא גבור

דא״כ חי׳ צריך רשות  .ולכאור׳ רציתי לומר דלפי מה
שמחלקו שם דכל דכתיב קריא׳ כל ישראל שמעו א"כ
שוב לא ניע מלישכא בישא ח״ו רכל דמתאמרי באפי

כנין

לשון הזהב

והוא אינו גנור איש פלוני הוא חכם ואיבו חכם ת״ללא
הגזול מה גזל שיש בו ממון אף עשק שיש בו ממון וחקרנן

אהרן חקש׳ דאין שייך עושק בזה ולפענ״ד חכוונ׳
שאחד

כתב דזת

חי׳ אסור

למשה לאמר

ציין

איש גבול חיל

או חכם לאיזה דבל ואחד

חלתא לית בי׳ משוס לישנא נישא אף כי

דחי׳

מותר

לומר

לישראל

ולעכו״ס

באמת אסור ללמד

מול׳

סמר

דברי שאול
והוא ספר

יוסף דעת
חדושי דינים והלכה למעשה על ש־ע יו״ד
חברו טרן הרב הגאון הגדול הטובהק הטפורסים רשכבה״ג נזר ישראל והדרו שושילתא

דיחוסא טוה׳ יוסף שאול הלל נאטאמאהן
י

חנללה״ה האבד״ק לבוב והגליל .
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חרק ראשון

י' "י ודוזטזק

לעמבערג
בדפוס של ה״ה טוה׳

א

אורי ואב וואלף סאלאט

וגם אלו דברי שאול

י

ג״י

לפ״י!

ועתה יוצא לאוד מחדש

ירושלים
שנת חמשת אלפים ושבע פאות ושלושים

יכיי

יוסף חדועיסעלידדתרדיעהסי׳^ה ?ש __דמח
•

©מנג׳ ץק^רין דהוס ספק וחמה תיש״ג הובא נט״ז שם דלשיטת סיא״ש
יפסק מזיר ,דישב״ג וא״כ מהראוי להתיר לגמרי ובאמת לשימת הב"
בבדק הניס דדוקא במתנת שכ״מיח״ק חולק יא״כ אחי שפיר אבל אק
לא קי”ל ובכל מנין הוה ספק .וראיתי גכו״ס סי׳ ד׳ שם שהקש׳ דלתה
לא דחי השיק ע״כ לא אמרו נס״ס דישניג ק״ל הוכיח סופי על תחלתו
רק משוס דכיון דלא מעי לידיה נמה יצווח משא״כ נמעס' דקקרין דלמה
ססק ולא חשב בתחל׳ ולק״מ דשס שיין הסברא דלמ׳ שחק בסמל׳ ואח״כ
צווח וצרין נחדש משוס דנם נמחל׳ היה מחשבתו כן וחישב כן במחשבתו
ורק שאח*כ ביאר כן גהדיא ודו״ק :
שם סעיף ב׳ מי שגנב וכו׳ ע׳ גד״מ שכ׳ לחלוק על הנ״י נאות ג׳
שדעתו כדעת המרדכי שעל גנב אין מתאנלין שאף
שדחה ראייתו אבל דינו לא נדחה ואדרב׳ הניא ראיה לזה והד״מ כ׳ דנשו״ח
פהרי׳ו • נא כ׳ כן והעתיק כל ל׳ מהרייו והמסרי״ו כ׳ ומ״ש שכל הגונב
כאילו שופך דמים כנר כ׳ הנ״י סי׳ שע״ה פירושו ומאד תמהני דניהו
דיפה השיב הב"׳ על מ״ש גייס׳ שמחות שכל הגונב כאלו ש״דאנל מה
השיב על ראיות נ״י מחא דמניאר גני הרוגי נ״ד וכו׳ כיוצא נו הגונב את
המכק כו׳ הרי זה שופך דמים כו׳ והיא ראיה נלחת לכאור׳ וכמ״ש ב״י
אבל נאמת לפענ״ד הדבר תמוה דנאמת דברי המס׳ שמחות בעצמם תמוהים
דכלל בהדי הרוגי נ״ד שאין מחאננין כיוצא בי הגונב אח המכס ואח החרס
קר״ז כאלו שופך דמים כו׳ ומה עניינו לשם ומקודם לא אמר כלל שהשופך
דמים אין מחאנלין עליו או המחלל שבח ועע״ז שיהי׳ שייך לומר עליו כיוצא
בו וגס יפה חמה המהרי״ו דהיכן מציגו שש״ד ועע״ז שאין ממאנלי; עליו
חף שאין נו חל״ה .אבל האמת יורה דרכו דט״ס נפל נמס׳ שמחיח והך
לשון כיוצא נו הגונב מן המכס ואת החרס הכתוב נהל׳ ט׳ צ״ל אחר הנכה
מה שכ׳ ולא מלגנוב שכל הגונב כאלו שיד שפירושו כאילו נרם
״ז וחילול שנח וכמ״ש הנ״י סי׳ שע״ה נשם הרמב״ן בתורת האדם
הג-
ע״ז קאמר כיוצא נו הגונב מן המכס ואת החים כאלו ש״ד ולא כאלו
שופך דמים בלבד אלא כאלו עע״ז ומגלה עריות ומחלל שנת ונמצא לא
קאי הן לשין כיוצא נו רק על מה שזה יכול לגרוס שיד וחילול שנת וכל
הנהו עבירות כמו כ אלו הגוננין המכס וחרם יכול לגרוס אותן עבירות
אבל לענין אבילות דיך הרוגי מלכות יש עליו ונמצא ראית הב״י היא קתירה
■—י י י _______________ -ודקר!_________ _______ :ימסד־־
והגה נמה דשגור נפי כל דהמאבד עצמו לדעת אי; לו חנק לעת״ב באמת
שלא נמלא כן מפורש בשום ספר ונחוה״ל כרא׳ כן נמ״ש טעם לדבר
שזה כמלך שהפקיד ניד אדם איזה דבר וא״ל שישמור ע־ שיצותו להחזיר׳
לו וזה לא רצה לשמור •ע״ש  .אמנם מצאתי נפ״י בנ״מ דף כ״ט שהקש׳
בהא דאמרי׳ נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני
חנירו ברבים וע״ז הקשת דע״כ שמלבין פני חנירו ג״כ אין לו חלק לעה״ב
דאל״כ הרי מאבד עצמו לדעת הוא ענין גדול שאמרו עליו דאין לו חלק
לעה״ב ואפ״ה התירו כדי שלא ילבין וע״כ דהמלנין ג״כ אין לו חל״ה רק
שאחר שהתירו שוב אין לו דין מאבד עצמו לדעת שהרי התירו בשביל זה
ואפ״ה מוכח שנוח יוסר דאל״כ איך תתירו לו לפול עצמו לתוך כבשן אש
והלא הוה מאבד עצמו לדעת ותרי בכל עבירות אתרו יעביר ואל יהרוג חון
מעיז וג״ע וש״ד דגלי קרא ונמלבין לא גלי קרא ואף דינפי׳ מתמר מ״מ
תקשה על חמר עצמה מה ראתה על ככה ולא דרשת וחי נהם ולא שימות
ני^גש וכל דבריו תמוהים לפענ״ד דמ״ש נפשיטו׳ דמאבד עצמו לדעת
א,
חלק לעה״ב הנה שינרא דנישנ׳ שבפי כל העולם נדמה לו שכן
הוא מבואר וגם גוף הקושי׳ דא״ב מלבין לא חמור מזה לפענ״ד הענין
דנאמח כל העני! דאמרו נש״ד דיהרג ואל יעבור הוא משוס דמה חזית דדמא
דידך קומק טפי א״כ כיון דמלנין פני חנירו הוה כהירגו וא״כ שוב שייך
ג״כ לומר מה חזית דדמא דידך סומק טפי ולכך יהרג ואל יעבור ובאמת
זה דקאמר נוח לו לאדם ולא אמרו שמחוייב בזה הוא דנאמח מת דהחמירו
גמלנין כאילו שופך דם הוא באמת אינו שופך דם ממש רק כאלו ש״ד
ולכך לא אמרו בל׳ חיוב רק שנוח נו לאדם והיינו נדרך רשות שלא הוה
נמחגד עצמו לדעת והרי הרמנ״ן ס״ל דנשאר עבירות מחוייב לעבור ולא
יהרג ואם רוצה להרג עובר על ונשמרתם לנפשותיכם והמלבין דחוה כשיד
רשאי אדם להחמיר על עצמו .ותנה מה שהקש׳ הפ״י דמנין לתמר הך
דין ולא ירשה וחי נהם סנה באמת לפמ״ש המזרחי פ׳ שמוח דנב״ב לא
דרשי׳ וחי נהם והבאתיו בחבורי י״ש סי׳ יס״ב א״כ חמר שקודם מ״ח היה
נה דין נ״נ וע׳ פר״ד שהאריך נפרט זה א״כ לכך שפיר עשתה  .איגרא
דנפ״ז קשה אין למדנו מזח לדידן אבל לפמיש א״ש דנאמח אינו חיוב רק

רסט

שאול
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שתאמר על יהודה ומלבין פניו אבל היכא שיוכל לסנצל עי״ז מנ׳ל ו0גי
לפמ״ש הרמב״ן שהחיוב שריפה לא -דן יסודה רק מעני שיסודה סיס חוסנה
והיה רשות בידו לשפיט אומה א״כ סיתה ניצלת עייז ת״ש היא מולם
דד
שהיינו שהיא מצה ולא הפילה עצמה לסוך כנש אש ואפ״ס למדו מזה
דנוח לאדם דהיינו שישוח עכ״פ להפיל עצמה לתוך כבשן אש ודו״ק סיטג
בנוף הענין דלמדו מחמר אף דסוא קודש מ״ת לפעכ״ד מזה ראיס למ״ש
בתשובה דכל דהוא מצד הסברא למדין מקודם מ״ת ודו״ק :
שם פ״ה כל הפורשים מדרכי ציגור .מצאתי כתוב־מנס״א פגיתאד
ט״ז דהמוכר טריפ׳ בחזקת כשרות ומם קודם שעשה סשובס
אסור להתעסק בקבורתו ואפילו כלבים אוכלים אח נשיו ולוקקין אם
דמו אסור להבריח מעליו עכ״ל ותמהתי מהיק יצא לו זאת ונזכרמי שכפי
הנרא׳ לקחו מהירושלמי בע״ז פ״ב ה״ג ח״ל מעש׳ בטבח אחד בצפורי שסי׳
מאכיל אח ישראל נבילות וטריפות פעם אחת עיוה״כ עם משיב׳ שהה יין
הרנה ונשתכר ועלה לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים מלקקין אס
דמו אחין שואלין לר״ח מה נעברין מן קומיסן א״ל כתיב ואנשי קדש מהיין
לי ונשר נשיה טריפ׳ לא מאכלו לכלנחשליכון אותו זה גזל אח הכלבים
והאכיל את ישראל נבילות וטריפות ארפנון מן דידהו אוכלין עיש "
וכפי הנראה שמזה יצא לו שאסור להבריח מעליו הכלבים שמדידהו אנון
אכלין ולכך כתב הג״א נשם א״ז דוקא במוכר טריפ׳ בחזקת כשרוח ולא
בעובר שאר עבירות .ולדעתי יצא לו להאר״י בספר הגלגולים סובא
ברמ״ח קי' א׳ ס״ז שכל שוחט שאינו נוהג כשורה מגולגל בכלב והיינו
שכיון שמאכיל נבילות וטריפות לישראל א״כ הוא מגולגל בכלב שהרי
□ :לניס מלקקי! דמו ומדידהו אכלין ועכ״פ דברי הא״ז מבוארים .ומצאתי
נשו״ח בשמים ראש המיוחס לסרא״ש נסי׳ ס״ד שנשאל מי שהיא ישע
גמור כל ימיו אם חייבים לקברו ביומו אי לאו דדלמא ישאיו לבזותו
כמו שעשה חזקיה שגירר עצמות אביו על חבלים ■ והיא השיב דאקור והך
דחזקי׳ לא היה יק שנהג ני׳ מנהג בזיון אבל להניחו בלי קבור׳ היא
איסיר חורה ונויו; כל הבריות ואסור לעשות כן ע״ש שהארץ וכתב הא
דאמיינן בירושלמי ארפינון מן דידהו אכלין אין ללמוד מזה לעשות מעשה
באדם שנברא בננס אלקים ולא להלכה אמרו אלא שא״ל דרך צחות
ואיחימא הלב׳ הוראת שעה היח׳ וגדר נאחד שהכשיל רבים ע״ש ומהסימה
שלא תזכיר דברי הא״ז ואף שאם הוא להראיש אולי לא ראה ספר א״ז
ועכ״פ הא״ז מפרש דתרין כן ומיהו כפי הנרא׳ דוקא מי שהאכיל נבילות
וטריפות ולא רשע אחר ותדע שהרי יהוא צוה פקדו אח הארור׳ הזאת
ץ ני בת מלך היא ואף שהית׳ רשעה גמור׳ ואולי כיון נאמת שנבראת נצלם
אלקים ונח מלך מלכי המלכים היא ונכסא דתיסנא כתב שם שאין
ראי׳ מהירושלמי* ששם היה השאל׳ אם עותר לטלטל ביוה״כ בשביל זח אבל
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נאמת פשטת הירושלמי משמע שהיה בעיוה״כ עם חשיב׳ ועדיין היה שהות
לטלטלו וגס נבה״ש עצמו לא גזרו על שבות ננה״ש לצורך ותימה -עליו
שלא הזכיר דברי א״ז והג״א אלו ונפרט שמתפאר שהיה נידו ספר א״ז
הגדול ובלי ספק שם ביאר דבריו שיצא לו מהירושלמי הלז ועיין נפ״ח
מתרומות בירושלמי שם מובא נל״ז שהמעש׳ היה נע״ש ולא נזכר עם חשיכ׳
ואף שניפה מרא׳ פירש ג״ב דהשאלה היה בשבח ומשוס איסור טלטול
אבל המעיין נהג״א יראת דהא״ז דקדק בדבריו וכתב שאסור להבריח
מעליו והכווג׳ דהא הם שאלו מתו מרמיחת מן קומיהן והיינו שההצלה
יכול להיות על שני פנים או שיקחו אישו ויטלטלו אותו ממקום שהכלבים
שם או לתיפך שהכלבים יבריחו משם והנה הנ״מ שאם יטלטלו אוחו יהי׳
אסור טלטול בשבת או ניוה״כ אבל כשינריחו הכלבים משם לא יהיה שום
אישור וע״ז השיב ר״ח בחכמה ל״מ דאסיר לטלטל המת מן קדמיהון אלא
שאף להיפך שאסור להבריח הכלבים והיינו דאמר ארפינן דמדידיסון
קאכלין והייינו שיניח אותם וא״כ שפיר יליף הא״ז שאסור להבריח
הכלבים ובא וראה כמה עמקו חכמת הקדמונים ודקדוק לשונם אח״כ
ויקרא מביא שם המעשה הלז יעו״ש בפ״ה וע״ש ניפ״ח:
מצאתי נמד״ר פ׳ יו׳

סי׳ שמ״ז ס״א לפר למ״ד יום  .בשנת חרט״ו והיחה שנה פשוטת מסת
עלי אמי מורתי הצנועה הצדיקת מרח חכה נ״ע ביום
שמיני באדר נ׳ תצוה וקבלתי שבעה ביום ג׳ ונתתי אל לגי אחרי כי
תשנעה כלתה ביום ב׳ תשא שושן פורים ואח״כ אני ניסע לנערזאן אם
מותר להספידה וכפי מ״ש כאן אין שום היתר  .אמנם נאמת צ״ע דלעה
נשמט כאן בש״ע דברי התוס׳ במ״ק דף ח׳ שם שכתבו י ד״ח דקא דאף
לשמואל כמי י״ל דלא אסירי אלא ע״י ספדנא אבל הוא עצמו שרי חומר

שעכ״פ אינו עובר על ונשמרתם לנפשותיכם שהיי חזינו שתמר עשתה כן

מחאסג מצערו ע״י צעקה וישמח לאחר זמן ובב״י או״ח סי׳ תקמ״ז מביא

וע״כ שמצד הקנרא היא ק  .והכה לכאורה קשת אף אס נימא דיהרג ואל
יעביר נמלבין מ״מ הא גס בהנך שלשה דיהרג ואל יעבור הוא דוקא
כסמושים מעשה ולכך אשת דקרקע עולם היא לדעת גדולי הפוסקים אינה
מחויינת לחיות חתרג וח״כ מלבין אינו עושה מעשה בידים והפלה לכבשן
האש הוא מעשה בידים ואיך למדו מזה  .וע״כ נרא׳ כמ״ש שאינו רק ישוח
ואף די״ל דהוה מעשה כמו חסמת בקול שע” ההלננה האדם אזיל סומרא
ואחא חוורא מ״מלא מקרי עושה מעשה בידים ולכאורה ק״ל טונא דאטו
ידעה חמר הדין שתנצל ע״י שתגיד שמיסודה נתעברה וא״כ מה נ״מ נמה

ג״כ זאת ונש" ע שם נשמט ג״כ זאת ולפענ״ד סברת המוס׳ מסתבר יותר
עפמ״ש הרמב״ם במורה והובא ברמב" ,עח״ח פ׳ תצא על פסוק ובכתה
אח אביה ואח אמה דהנכית סי׳ לחמלת עליה שהיא שנויה נאק נכריה
והנכיה מפיג הצער וא״כ מבואר כמ׳ש התיס׳ ובזה מבואר נמ״ש בירמי׳
ח׳ מנליגיחי עלי יגון עלי לני דוי והכוונה שבזה שאני מבליג על יגור■
לבלתי התעצב נזה עלי לני דוי שלא אוכל לסנחם שהבכי והיגון נזה
מתאפג ומתנחם על הצער  .והנה לפ״ז צ״ב דלמה נמת חדש מותר
להספידו ספדן אחר אף דמעורר הצער נרגל צ״ל משום דנזה המרירות

(כו)
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בענין נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבית ברבים
כריה בעולם מכירו ולמה אמר הוציאו כל איש

ב״מ נט .אמר מל זוטרא בר טוביה אמר
רב ואמרי לה אמר רב מנא בר בחנא אמר ר״ש

מעלי אלא כך אמר יוסף בלט מוטב שאהרג

חסידא ואמרי לה א״ר יוחנן משום רשב״י נוח

ולא אבייש את אמי כפני המצרים ע״ש וצ״ב

לו לאלם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

במאי פליגי ר׳ ממא נר חנינא ור״ש בר נחמן

מכירו כרבים מנ״ל מחמר לכתיב היא מוצאת

ועול צ״ב הא לקאמר ר׳ ממא נר חנינא דלא

והיא שלמה אל חמיה ע״ש וכמב שם רש״י ח״ל

עשה יוסף כשורה להא יוסף עכיד כלינא לנוח

אע״פ שהיו מוציאין אומה לשרפה לא אמרה

לו לאלם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין

להסליהודה נבלעמי אלא שלחה לו למי שאלה

פני מכירו ברבים וצ״ב.

לו אנכי הלה ואם יודה הוא מעצמו יודה עכ״ל.
ובביאור הדברים נראה לומר להנה

ועיין מוס׳ סוטה ה ד״ה נוח דכמכו
ח״ל ונלאה להא דלא משיב ליה בהדיה נ׳

כתב רכינו יונה בשעט תשונה ש״ג אות קלט

עבירומ שאק עומדים כפני פקוח נפש עכודמ

ח״ל והנה אבק הרציחה הלבנת פנים כי פניו

טנכים וגלוי עריות ושפיטמ למים משוס

יחורו ונם מראה האודם ודומה אל הרציחה וכן

לעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת במורה

אמרו יטמינו דל ב״מ ננב והשנית כי צער

ולא נקט אלא עכירות המטרשות עכ״ל
ומבואר כמוס׳ דעל עבירת הלבנת פנים איכא

ההלננה מר ממות על כן אמרו יטמינו דל
לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין

דינא דיהרב ואל יעטר וא״כ צ״ע לישנא לטח

פני מכירו ברבים ולא אמרו כן בשאר עכירות

לו לאלם שיפיל עצמו לכבשן האש דהל״ל חייב

ממורות אכן דמו אבק הרציחה אל הרציחה

אלם להפיל עצמו לכבשן האש להא יהרג ואל

וכמו שאמרו יהרג ולא ירצח ודומה לזה אמרו

יעטר הוא.

שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני מכרו

ועיין בילקוט בראשית פרק מה פסוק א
עה״פ ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצכים

ברבים ולמדו זה מענין ממר שנאמר היא
מוצאת והיא שלמה אל חמיה הנה כי אף על פי

עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש

שהוציאוה לשרף לא גלתה כי הימה הרה

אמו בהמולע יוסף אל אחיו ח״ל ר׳ ממא כר

מיהודה שלא להלבין פניו עכ״ל והנה מבואר

מנינא אמר לא עשה יוסף כשורה שאילו בעט

כרכיט יונה להא דממוייב למסור עצמו לכבשן

ט אחי מהן היה מת ר״ש בר נממן אמר כהוגן
וכשורה עשה שלא בייש אחיו בפני המצריים

האש הוא משום דהוי מוללה לרציחה דאית
ביה דינא ליהרג ואל יעטר ועיין נלשוט לכתב

ועיין כמנמומא שם אות ה׳ אמר ר״ש נר נממן

על כן אמרו רטמינו לעולם יפיל אדם עצמו

לסכנה גלולה ירד יוסף שאם הרטהו אחיו אין

וט׳ ולא נקט טח לו לאדם וט׳ למאחר ואיכא

דברי שלום  -ב יודייקין ,שמואל יצחק גד הכהן עמוד מס 12הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה
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הטוב ביותר לאדם בכלי שלא יפסיד מיי עולם

מה דינא דיהרג ואל יעטר ליכא למימי טח לו
'"לאלם אלא לישנא דמיובא ללעולם יפיל אלם

הבא והשתא לגאמרה הלכה זו ליפיל עצמו

עצמו לכבשן האש להא יהרג ואל יעבור הוא.

לכבשן האש ואל ילבין פני מבירו פשיטא דאין

איברא להאוס׳ בסוטה ע״כ לא כדל
כיבינו יונה להמום׳ הקשו אמאי לא משיב ליה

כאן עבירה כלל למאבד עצמו לדעת ואלרבה
על לעת המקום ועל דעת חכמים עושה כן.

בהלי ג׳ עבירות שאין עומלין בפני פקוח נפש

והנה המאירי כתב בחלושיו לברטת דף
מג :ודל לעולם יזהר אדם שלא ילבק פני

מוללה לשפיטת למיס הוי והא ללא כדל

מבירו ברבים לרך צמות אמרו טח לאלם שיפיל

למוס׳ כרביט יונה כבר כתב שם המרומי שלה

עצמו למוך כבשן האש ואל ילבק פני חבירו

להוא משוס להמום׳ לטעמייהו בע״ז כז*.

ברבים מנ״ל מתמר עכ״ל ובחדושיו לסוטה דף

לאביזרייהו להט מלת אין הלין כן ע״ש.

ע כתב ודל לעולם יזהר אדם שלא להלבק פני

ולפי רבינו יונה שפיר הוי בהלי נ׳ עבירות להא

ונראה להא להמום׳ כדל לאיסור

מבילו ברבים לרך העלה אמרו טח לו לאלם

הלבנת פנים הוי כג׳ עבירות יאק עומליס

שיפיל עצמו למוך כבשן האש ואל ילבין פני

בפני פקוח נפש היינו כלכמב הפנ״י ב״מ נט.
להוא משום להוי עבירה זו חמורה משאר

מבירו ברבים מנ״ל מתמר שנאמר היא מוצאת

עכ״ל ומדנקט לרך צחות ודרך הערה נראה

עבירות שבמורה להוי בכלל היורד לניהטם

דהמאירי פליג ארביט יונה והמום׳ בסוטה

לאק עולה כלאימא בב״מ נכב ובאטת פ״ג

לכדל דבהלבנת פנים איכא לינא דיהרג ואל

מי״א מבואר יהמלבק פני מבירו ברבים אק לו

יעבור ואיהו כדל להא לאמלו טח לו לאדם

חלק לעוה״ב וע״ש במוי״ט לכתב להמלבק פני

שיפיל עצמו לכבשן האש לא הוי למעשה אלא

מבירו הוי בכלל כי לבר ה׳ בזה לפי שהאלס

שיהיה ממור בעיניו איסור הלבנת פנים עד

נברא בצלם אלקים והרי הוא לבר ה׳ כלומר

שירגיש למוטב ליפול לכבשן האש ולא להלבין

ענק ה׳ וצלמו ולבר יאמר על ענק כמו הלא

פני מטרו ברבים ולמעשה יעטר ולא יהרג

לבר הוא וכיון לעון זה ממור מכל העבירות

וע״כ כדל להא ליליף בגמ׳ מתמר לא הוי

כיון שאק לו חלק לעוה״ב אין עומל איסור זה

לישה גמורה (ואולי משום הא דהקשו

בפני פקוח נפש וע״ש בפנ״י.
ולפי״ז אמי שפיר לישנא לטח לו לאלם

האחרונים דהיכי מצינן למילף מתמר ללמא

אם לא היה יהולה מודה הימה כן מלבינה את

וט׳ למאמר ולא נאמר ציווי מפורש על זה אלא

פניו ועוד הקשו להיכי מוכח מתמר לאם יש

לזהו חשבון להאלם צריך לעשות לעצמו

בילו להציל מוטב שימסור עצמו דלמא הכא

דעליף לו לעבור על האיסור של מאבד עצמו

סברה אם ירצה להודות יודה ע״י הכרת

לרעת ולא לעטר על האיסור להמלבק פני

חוממו ופתילו ואם לא יודה אף אס מלבין פניו

חבירו ברבים לכל עבירה שעובר יורד לגיהטם

לא מועיל שיכפור עיין מהר״ם שי״ף כמוטת

ועולה משא״כ המלבין פני חביט ברכים יורל

סב) מ״מ מזינן דלעת המאירי לגבי הלבנת

לגיהטם ואיט עולה ואין לו מלק כלל לעוה״ב

פנים ליכא מגא דיהרג ואל יעטר.

ומשו״ה נקט לישנא לטח לו לאדם דזהו הלבר

ונראה לבזה פליגי רב ממא בר חנינא
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י

דברי

שלום

סימן ד.

ור״ש בר נממן בילקוט בראשית דר׳ חמא בר

מת איברא דר״ש בר נחמן ס״ל כרבינו יונה

"אנינא ת״ל כמאירי מבי הלבנת פנים ליכא

וכתום׳ סוטה מבי הלבנת פנים איכא לינא

דינא דיהרג ואל יעבור ומשתה קאחר דלא

דיהרג ואל יעטר ומשתה קאמל דכהוגן

עשה יוסף כשורה שאילו בעט בו אחד מהן היה

וכשורה עשה שלא בייש אחיו בפני המצרים.

סימן ה
בענין שכר פסיעות
והנה אימא באבות פ״ה מי״ד ארבע

~ב״מ קז .אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה
דרב אמר להו מאי אמר רב בהני קראי ברוך

מילות בהולכי לבית המדרש הולך ואיט עושה

אמה בעיר וברוך אמה בשלה ברוך אמה

(רע״ט הולך לבהמ״ד לשמוע ואיט שונה

בבואך וברוך אמה בצאתך ואמרו ליה הכי

ולומד ולא מבין) שכר הליכה בידו ועיין ברביט

אמר רב ברוך אתה בעיר שיהא בימך סמוך

בחיי שם לכתב לילפינן לה מדכמיב (שמות יט

לביהכ״נ וט׳ ואמר להו ר׳ יוחנן לא אמר הכי

כח) וילט ויעשו בני ישראל ובמכילתא שם

אלא ברוך אמה בעיר שיהא בית הכסא סמוך

לימן שכר על ההליכה ושכר על העשיה ע״ש

לשלחנך אבל בהכ״נ לא ר׳ יוחנן לטעמיה

והנה מבואר להליא במשנה אטת ובמכילתא

לאמר שכר פסיעות יש וט׳ ע״ש ומשמע דרב

דאיכא שכר פסיעות וא״כ צ״ב סברת רב בב״מ

דקאמר שיהא בימך סמוך לבהכ״נ לית ליה הא

קז .למשמע דלית ליה שכר פסיעות דהיאך

לשבר פסיעות וצ״ב במאי פליגי.

יפרש המשנה באטת והמכילתא ועוד צ״ב הא

ועיין סוטה כט והאמר ל׳ יוחנן למדנו
יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה וט׳

ליליף ר׳ יוחנן שכר פסיעות מאלמנה והא שכר
פסיעות

קיבול שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי

ובמכילתא ואמאי איצריך למילף לה מאלמנה.

מבואר

להדיא

במשנה

אטת

כנישהא בשיבטתה כל יומא הות אתיא ומצלה

בי מדרשיה דר׳ יוחנן אמר לה במי לא בית

ובביאור הדברים נראה לומר דהנה

הכנסת בשיבטמך אמרה ליה רבי ולא שכר

בהא דזריזין מקלימין למצות מציט ב׳ טעמים

פסיעות יש לי ע״ש ועיין מג״א או״ח סי׳ צ

להנה בשו״ת פני יהושע סי׳ טו כתב להוא

כדק כב לכתב ח״ל ואם יש ב׳ בה״כ מצוה לילך

משום דחיישנן שמא מטרוף השעה ומבטל

להרמוקה לשכר פסיעות יש עכ״ל ועיין בעיון

המצוה וכ״כ במס״י פרק ו ע״ש וטעם אמר

יעקב שם לכתב לשכר פסיעות עדיף אפי׳

כתב המאירי הוריות יא .בד״ה לעולם ח״ל וכל

בכה״ג לאם יתפלל בבהכ״נ הקרוב יהיה

שכן כשתבא דבר מצוה לידו שיהא מכלל זריזים

מהזריזין המקלימין למצות ע״ש וצ״ע אמאי

מקדימים למצות ולא יתאחר בעשיית מצוה

עדיף שכר פסיעות טפי מהענין דזריזין
מחדימיו למצות.

שאין זה אלא לרך מי שאינו עושה המצוה דרך
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כונה מעולה אלא כמי שעושה אומה לרך
ז ע״י תכנת אוצר החכמה

לאדן
תמים

הץ•

אינו

ימן אצלי דאין ויד

עח^ן• לומ׳ איתימה אד מימיני אלא כשמקשה ממשנה אסל•*וקפה מפטק אין ורך התלמוד לומר איחיניה:
•ןתידן שם תק מזו שנאמד הביאו את המעשר וכו״ • הולדנו
להא• ?א דונחטני נא כזאת וכו" ממום מקרא ועשר תעשר
ל^אראיסדאינא למימד מרה תורה כלשון מי אדם נמו
ענת> מכרת דאינאלמיד מרה תורה כלשון מיאוס ונמו

איש איש דאיב לחיו ונרה תורה כלשון מי אדם נע ד מיתתן
וגעשו תעשר טפיה סנר הכי ינוקא ודיש לקיש כדאיתא פ ק
!תעגיות:

*ןהיו ותניא האומר סלע זו לצדקה וט' הרי

מ

ומשמע דשרי לומד אעשה מצוה זו ואראה
צדק נמוד:
אם־אתבוךוליכאלמימרצדקה נכלל מעשר דכמעשדהוחר
לנ&ת לעקביה והין מעשר יש צו קצבה וצוקה אק לס קצבה:
מפני
*£אי עד נלי רי ער שיכלו שפתותיכם מלומר די:
שפשט הפסוק הוא שיריק נהם ברנה בלי רי וע*ז לא שי? לו"

לשון ער ועוד דאחאמתומי וצעודי קח מצער לזה פי׳העסוק
מלת כלי מלשון בלויי השתנית והטבה נוחר עד שיגלו שפתו"
"בפק
•לומר רי נ מלת ד טיס הדח וציל מנומר די:

ה

ה

1

•הנהאלאעזוטתקצומסלךמןמ^ס"

*על ק אל

ישנא אדם את תניח כשסרויח אצלו ודואג פ| יקפח פרנסתו:
דגר* הדג המחבר הס שלמד ממס שאתרו כיומא שאין ראו"
לאדם לשטא את חגרו כשמדויזז אצלו מדאגה מדבר פן יקשת
פרנסתו שאס פרנסתו עזר מן השמים אין שוס אדם יכול

לקפחה דאין ארם מגע כמוכן לחברו כמעשה דנית נדמו ומת

*□מו ששניט נהחונל מגק שאס לא מחל אד•
אבסינס :
לחברו שהוא אכזרי תיל ויתפלל אברהם אל אאלקיס :שאין
לומר שמפני היראה נתפלל שהרי כתוב וירפא אלקיסאת
אנימלך ס וילוו ומשמע דנכל לנו התפלל ונתקבלה תפלתו:
*□ואמר נס ערני פסחים וט דמיירי נזה הענק ובו'8 :פ
ע״פ אמרי הרואה דבר ערוה בחברו מותר לשסאתו סגאמד כ•

תראס חמור שונאך וט ומי שרי למשנייה והא כתיב לא תשנא
את אחיך נלמך אלא לאו כי האי טונ׳פי׳שדאה ם דבר ערום
ומפרש הרב המחבר זיל שראה נו דבר ערוה והוכיחו פעמים
רנות ולא קיבל דמותר לשנאתו וכיכגעשקפא ולפי דברי
■מ*ק ראפי כישראל רשע אסו׳לשנאו בלב ולהראות לו פטם יפו*

אלא יראה לו שנאתו בגלוי ציל שכשתירצו אלא לאו כהיג פירו*

הוא אלא לאו כה*ב שראה נו רנר עוזה ואע'פ שאין רשאי
 3*31מעמידה בישראל סטמרין כלבם לתת הן יחיה הן לא
יודה♦ במנונר׳ספיקונפסתיספיק אמרי׳דסו ברייתא ^־פלשנאתו בלב הכאמיירי שמרחה לו שנאתו והעיקר חסר מן
א״רי כישראל זפירש׳יז׳ל ישראל דעתן לשמים נין יחיה כין
הסער וטטי הרב המחבר מפתע בתנא דני אליהו ותניא
לא יחיה אינו מהרמר אוד מיתהוקעיב והן הן דברי הדג
התסלא תשנא את אחיו־ וכי באחים הכתוב מדבר א ן הפןוכ
מדבר אלא כנגד הקכיה שאין לו אחים וט׳אלא צדיקי נטלם
זילואית איג מאי הקשו בפיק ותעניות שהניא סרג המחבר
שעושים רטט כתורתו ככל יום תמיד שקרא אותם אוד ורעים
למעלה מדכתיב עשר בשביל שתתעשר נימא דסתס אייר*
עומר בלט לתת נין יחיה כין לא יחיה וייל ומדהוציד קרא
ע*כ משמע שלא אסרה תורה לשנוא כלב אלאמקא כאנשים
לומר עשר נשניל שתתעשר ודא• דלא מיידי בגומר בלט דאי
כשרי׳שהס אחים ורעים להקכיה אכל ארס רשע מות׳לשנאמו
מומר בלט לא צריך קוא שאין הקניה מקפח שנד כל נריה:
*1כן כתוב יראת ה׳שנאת רע  :־ בפר׳עיע
אפי בלב:
*ח^ל

•ודך זו שניט אל תהיו כעברים המשמשים את הרג
וכו' • שאין הנונה לומד שלא נקוה שנר טוב

משית המצית ובעבודתו יתברך כמו שנמט צמק ומיתוס
דאין הקכ׳ה מקפח שכד כל בריה ונריע והכתוב צווח ואומר
אסנחקמי חלט וט״ונתת* גשמיכם בעתם אלא מוגה לומד

 .לא,תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע*מ לקבל פרם ואם
לא יקבלו פרס מתחרטק אלא הוו כעבדים המשמשים את
סרב ע*מ שלא לקבל פרס כלומר שמשו לפגע בין תקבלו בין
לא תקבלו ולסוף שסקניה ישלם שנרנס וניב התוספו בפסחים
 .זנריה:
.
*יכול לא יכנו ולא יסרטט ולא יקללנו תיל
לאד} ה

בלבבך בשנאה שבלב הכתוב מיגר * יואה
לי מי׳ברייתא זו יטל שמה שאמר הכתוב ליז תמא את אחיך
מלא ינסאו •סרטט זט׳ אבל שלא ישנאהו בלא הכאהלא
•ובאר מן הכתוב אס מיתר הס לאותינלא תשנא אתאחיך
•למך מנאה שכלב ככתוב מדבר והזהירנו הכתוב שלא
סני^ו .בלב אבל המנה את חברו ומגופו אע ס שאינו רשאי

מעקי מקראי אחריני היטעונר משום לא תשנא מאזהרת
הט!וב לא נא אנא לשנאה שבלב ומיראה מדברי הדמנ״ס
נע ו מה מטת אגל מדנרי רסיי זיל נפ׳יש בערכין ם־׳שמפרש
נדייחא זאת ם־ יכיל לא יסט וט על דנר תוני׳ה תיל בלבבך
כלומר אסור לשטח את חברי בלט על דבר תינתה אכל מותר
י^חי ולקללו על דבר תונחה ע*כ וכיב הרב המפרש וכן
•יומל קרנן אהרן ופשיטא רקרא הכי משמע לא תשנא את
*□שחן■
*יובלגנדאגל הימז תוכיח את עמיתי:
לא ידאב אדם לומר פלוני יקפח
*מיי יניקומך •ושיכור:

גשם יקראוך לבא ולשוב במקומך כמו
*ןטשלד יתנו
לנית אנטינס ולבית גרמו:
,
כלומר לא משלהם הוא
? ואין אום טגע נמוג! לחברו >

אטרי׳רב נחמן כר יצחק אמר מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה'
כנאה רעובב קרב המחבר בעשיןט׳:
•שלא להלבין פני אום מישראל " הסמיק
במצות קניי כתב שלא להלבין פני תכירו
נרמז אעי״רדך תוכחה וט ע*כ וכן רשיי ויל בס קדושים סתב
צא תשא עליו חטא לא תלבין את פניו ברכים ו3פ׳יש ממין

לאדן ו

נתב זפגיוימשתטןשיוכיחנו ברבים להלבקפגיו נר׳מונדיה©
פאק האזהרה אלא שלא להלנק פניו כרבים אבל ביט לבין
עצמו שרי כדי שיחזור בו אכל במילי דשמיאאפי׳נדמם מות'
להסלימו אם לא חזר מ בסתר ויש סער לדבריה׳ נמיש נכמם
מקומות כל המלבין פגי חברו גרנים אק לו חלק לעולם מי|

ומשח' ווקא ברבים אבל לא נעו לבין עצמו ומדבריה המזמר
ביל שהאזהרה היא אפי׳מט לבין עצמו מדפתס ומזב  .שלא

להלבין פגי אדם מישראל ולא פירש דדוקא כרבים אס נד מן*
ועתר ומיש עיז ואמרי׳כס׳הזהג כל המלבין פני חברו נדנים
אין לו חלק לעהיב הוא לומד שנמלכין פגי חברו ברמטאין
לו חלקלעהיב ובמלמן מט לנין עצמו מוזה* בלאו יולא תשא
עליו חטא וכן נראה מדברי הרמכיס זיל כספ" המצות שכתב
הזהיר שלא לבייש קצתיט אל קצתינו תהו הנקרא מלבין פני
חברו וס ולא הזכיר מלנק פגי חכרו ס־נים ונהלט״יעות פיו
כתב במאור מכאן אמרו חכמים שאסור לארם להבליסאת
ישראל וכיש כרבים ולפיז ציל שמיש הרמניס והרג המחגר זיל
בדיא כדברים שבקאוס לחברו אבל מנרי שמים אם לא חזר
ט בסתר מלנינין אותו ברבים הכינה לומ׳אעי׳ברניטזרחוקי"
זה מזה מילי דשמיא ודברים שמן אום לחברו כרחוק מודדן
ממערב דנרבריס שכין אדם לחברי אפור להלבינו אפי" בסתר
ונמילי דשמיא מותר להלמט אפי׳כרניס ונס "מחרת העצות
למזכס אחי כתוב עוד הזהיר כל כר ישראל שלא להלגקפט
חברו נרמם ומ׳ולא רק טכתימא ולשון הדשניז זיל בסעד

0
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א

זוהר

לאוין ר

זח

ן' /הד לרקיע יש לו פגים לכאן ולכאן ועיין בס׳תאוה לעמים

אלא נאונאח דנריס זולתי היכא יאיכא ת1׳י קראי דמוקימן 1

 .לי קל׳א והו* יורע שאפי ׳כדברי' סמן אום לחנוו אם הוכיחו
י כמה פעמים וגא .קיבל מותר להכלימו בסתר ומה יתבאר לן־

•להו חרלאונאת דברים וחד לאונאת ממון אעג רבשניהש ,
נאמר לשין אונאה ולפיט בעבד וליכא אלא חד קרא מיקמ׳נן '
ליה לאונאת וכרים ובגר ראיכא תרי לאיי לא תונה ולא־ ת :
תלחצנו תוקתינן לא תונה לאונאת דברי' כפשטיה ולא תלתצט 1
•לאונאת ממון ובישראל ראיכא תרי לארי אע*פ ששניהם נאמת !
בלשון אונאה מוקמינן חד מינייהו לאונאת ממון בהכרח •ויש ;
קצת סער דלשון אונאה לא תצדק אלא באונאת דברים מע*• נ
במכילתא וגר לא תונה זו אונאת דברים ולא תלחצנו בחמץ ן
• ולא אמרו .נהפך ועור יש סעד לזה ממ״ש בת*כ אל תונו איש :
את אחיו ימל זו אונאת דברים כשהוא אומד ולא תוטאיש-או;
עמיתי הרי אונאת דברים אמורה הא מה אני מקיים אל-תוט נ
ולכאורה <ים לדקדק :
איש את אחיו זו אונאת ממון ע*כ •
רמשמע מוכרי הברייתא הלזו ראי לאו אל-תוט איש און 1
עמיתו הוה אמרי׳אל תוט איש את אחיו דנאונאת דנוייס 1
הכתוב מדבר וזה דבר מתמיה דנהדיא #דירי קרא נאונאדן י
' מעון שנאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך
אל תונו וכמו שהוקשה להרא״ם כפ בהד סיני• ועוד יש לדקדק ׳
דאפי׳דליכא אלא תר קרא ולא יובן מתום דבאתאת ממון !
הכתוב מדבר יותר סברא לומד דכאונא׳ממט הזהירנו הכתיב ז
ולא באונאת דברים ותפסת מועט תפסת שהממון חמוד ריס ו
י -לך ארס שממוט חביב עליו מנפשו והד״ס הוא הנפש הזהירה 1

• לשון הרמכ׳ס ז״ל כפיו מה רעות אל נכון:

*שנאמר

.לוטו תוכיח את עמיתךולא תשא עליו חטא :אנל אין לוקין
*כלומדי לא תוכיחנו
 .על לאו זה לפי שאין נו מעשה-:
י־ בדברים קשים וכי' :כן אמרו נת*כ יכיל אפי אתה מוסחו
ן ♦פניו משאבות תיל ולא תשא עליי סטא ועיין מה שפיר׳ בה
י בעל קרנן אהרן אבל פשט חפסו׳אפשר להתפרש הוכח תוכיח
• את עמימךולא אשא עליו חטא בהוכיחו אותו כיון שהוא דרך
*ןיאם הקפידה תורה שלא לבייש ארס מישראל
י תוכחה ג
במקום תוכחה כ*ש שלא במקום תוכחה :דברי הרב המחבר
*ןצן לא יכנה ארם שם לחברו
 .הם ונטנים נטעתם ג .
שהוא בוש עמנו ז גס זה גהזהג ♦ ואמדי׳תו החס ולא יספר
; בנר לפניו שהוא מש מתנו .וכתבו הרמכ״ס ז*ל 3פ׳ מז׳והרב
המחבר ז*ל לא חש לכתנו ימלתא דפשיסא הוא אכל תמהני
.־בין על הרמב'ס ז״ל נין על הרב המחבר ו״ל שסתמו דבריהם
י וכתט כן לא יכנה אדם שם לחבידו שהוא גוש מענו ולא בארו
סאפי׳שתכירו אינו בוש ממט אס הוא .מטין לביישו אפור
• דכגמ׳פ׳הזהב מקשינן מכנה הייט מלבין ומתרצינן אע*ב דיש
ביה בשמיה ופרש *,ז*ל דדש ביה כבר הורגל נכי שמכני' אותו
כן ואין פניו משתנית וע*מ זה להכלימו גתטון ע*כ * מ״ל
שהרמג"ס והרב המחבר ז*ל אינם מפרשים בפרש״י ז"ל לא ק
־ מפרשים אע׳גדדש בשמיה כלומר שאין פניי מתלבטת עד
 .דאזיל פוייקא ואתי חיורא אלא שהוא מש קצת שקורי! לו
אותו שם אבל מ״מ ככד הורגל בכךוז״ש הרמנ״ס והר׳המחכד
ז״ל וכן לח יכנה ארס לחבידושם שהוא בוש ממט מה שלא

*ביזד״א וט׳ :דברים
 .החט* כגמרא שיזא בה יי״: ,5
פשוטים הם-------- :
_ __ ___ _____

־ תודה שלא להוטת את חכרו אבל נדברים לא הזהירה חודה אלא 5

שהוכר ברוד כמ*ש ולשון אונאה תצדק יותר באונאת-דנו׳יס
 .מנאונא' ממון ולפיכך אמרו בת*כ ימל באונאת רברי׳הכתוב י
י• מדבר יהכי משמע לשון אונא'ואע*פ רגבי מי|ח וממכרטזוב 1
ס״א דמשום ונקט לשון אונאה היא אזהרה בפני עצמה כמ*מ ?
הדא״טבפ׳בהד סיני ומה סלפי האמת אמרו בת'כשהא'בא 1
לאונאת ממון זהב׳לאונאת דברים ומן הראוי היה לפי מ״ש י
שהראשון לאונאת דברים והנ׳לאונאת ממון הטעם ברור הוא{
דכל א׳מהס דבר הלמד מעניט הוא והראשון שנאמר גני מקת
־ ־וממכר דרשינן ליה לאונאת ממון והב שנאמר ט וידאת מאלקיך •
• הנראה שמזהיר אדבר שהוא מסור לשמים וכמ׳ש רש *,ז״ל פ' 1
 .בהד סיני חוקמינן ליה לאונאת דברים וכתוב נס החינוך דאין ז
לוקין על לאו זה מפט שאפשר לעבור עליו מכלי שיעש׳מעשה ;
*□יא שיתבאר במצית ו
ויתבאר עוד מזה בצאוין ק'פ:
עשה ק״ע :ט׳ס הוא יצריך להגיה במצית לא תעשה ק״פ י

|

*שלא להונות עבד שכלח מחוצה לאק
' לארי] ן
לארק • ואונאה זו בדברים איידי שהזהיר
הכתיב מפגי שהוא שפל רוח שלא אגנו בדברים ספרי לא תונט
 91.אונאת דברים וכי*כ הרמב*ס בס״ה ונה׳עכדיס ולא אתפרש
וה.נרנרי הרב המחבר לא כאן ולא כלאוין ק*פ * וסתיב בספר
משמית המצית והטעם הוא דלא תוננו .הוא בהונאת דברים
ובממון לאאצסדיד דהא ישראל הוא וממונו אשור אגל מכרים
אימא כיון דהוי ב*כ שפל ונבזה שמא תאמר זה .העבד לא
*תבייש מאונאת רכריסלהכי אתא קרא בטוב לו לא תוננו
להונאת דברים עני ואני מתמיה גזה לתה לא נאמר דקדא
ולא תוננו אתא לאונאת ממון ולענוד עליו נג׳לאזין כדרך
•אנו אומרים כגר ולא תלחצנו שבא להזהיר שלא יונט .בממון
והיא אזהרה יתירה בנר מבכל אדם שהמאנה לכל אום עוכר
בלאו והמאנה את הגר עובר בב׳לאוין לפי שענין האונאה ליו
קרונה יותר עבישראל ואף כאן ני.מא דלא תוננו אתא לאוהד'
■לא להוטתאת העבר בממון ולענוד.בג לאנין; א׳ ממום כל
אדם וא׳משוס נר וא׳משום ענד לפי שהעבד ייתר חלוש הנפש
מפל מן הגר ומרך שאנו אומדים שנא הלאו הזה לאונאת
מריס בעבד ללאוג׳לעי שהוא יותר חלוש הנפש וספל מן
מר כמ*ש הדמנ״ם נסיה " ואולי נאחד לפי דעתו שבשנאה
אזהרה ער ובעבד בהונאה יתירה מאזהרת ישראל הדעת
נוסה שנאה להזהיר באונאת דברים מאונאת ממון לפי שלא
•נאתר שזה הגר והעני לא יתביישו מאונאת דברים ולפיכך
.בעט־ דלא באה אלא אזהרה אחת מוקמינן לה לאזהרת אונאת
.מרים שהיא יותר קרונה אבל בגרדאיכא אזהרה אחריתי
לאונאת דברי' מוקמינן אזהרת וטי• לא תלחצנו באונאת ממון
.־!,וותק אכל העגין המתיישב אצלי יותר בלשון אונאה לא תצדק

י ^אןון

ףן

*שלא לענית יתוטואלמנה ולו':

הרמב'ס ז״ל כאשר הולך ע*פ דדס שמית ■
בשרש התשיעי שאין ראוי למטת שתי דברים מאים בלאו ין :
לשתים כיון ואין לכל א׳מהן לאו מיוחד מנה אלהסהויתו© 2

־ שמות טון עמוני ומואבי נא ומבושל שאורי ודבש זג וחרצן 4
אתנן זונה ומחי׳כלב פצוע דכה וכרית שעה רח״ס ורע ראוי י
למנותן לשתים ובמפתחות נרשפוסח על שתיהסעיפיס יל•'-
י

נרירא ליה מלתא אס ראוי למנותן לשתים או לא' אבל בלאוין^
ק״פ הסכימה דעתו למנותן לא׳סכתב על אונאת הנר והעבר ׳1

י

והדעת מכרעת שהס ב׳לאוין ולא נמנה כל אלמנהויתום לא •*
תעמן כי אס נלאו א׳עכ ותימא הוא אצל* מ״ש כל אלמנהא
ויתום לא חענון מעמוני ומואב* ונא ומבושל ושאור ודבש חב •4
וחרצן ואתנן זונה ומחיר כלב ופצוע דכה וטזתישסכה ורתיים (

ורע שמנאן לשתים כל א׳וא נמקימו ואלמנהויתוס לאחת
 .זעוד שאפי׳שיהיה דעתוכיפח הדמנ׳ס ז״ל שהלאו שבכללות *
1
לא
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מ

הלכות

פרק ששי

שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו
למחות בהם.
ח .המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר
ולא תשא עליו חטא (ויקרא יט) .כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו

שם .ויאמר לו איני שומע .הרמב״ם סתם ולא ביאר שיטתו במצות תוכחה,
שבספ״ו דיבמות אמרינן כשם שמצור .לומר דבר הנשמע כך מצוד .לא לומר דבר
שלא נשמע ,והיינו אם ברור לו שלא ישמעו לו אינו חייב להוכיח ,וכן מבואר
בהגה״ס כאן שפטור אם ודאי לא ישמעו לו .ותמה בשל״ה בראש ספרו הלוא
חייבין אפילו נוזף ומקלל ואם כן ודאי לא ישמעו לו ,והיאך נאמר שפטור אם
ברור לו שלא ישמעו לו ,ומפרש שרק בודאי פטור ,אבל אפילו נוזף ומקלל אינו
ודאי ,או מפרש שאם לא רק שאינו מקבל אלא מתלוצץ ממנו ומכשילו אין
צורך להוכיחו.
וכ״ז בכשרים אבל "אל תוכח לץ פן ישנאך" ואינו חייב להוכיח רשע וכמבואר
בתנא דבא״ר פרק כ״ח עיין בבה״ל (ר״ס תרי״זז) שמביאו ומסתפק אפילו באוכל
נבילות לתיאבון או מחלל שבת בצינעא ולא מכריע.
ומיהו בארץ ישראל החרדים לדבר ה׳ נוהגין למחות נגד חילול שבת בפרהסיא
להרים קול צעקה מפני כבוד ה׳ וחילול שמו ,ולא מפני מצות תוכחה ,רק מפני
חילול השם וגם קדושת פלטרין קודש מתחללת בחילול שבת ,וכל מי שיראת ה׳
נוגע ללבו ,חייב להרים קולו במחאה ,לא להניח ח״ו חילול שבת בפרהסיא ,וה׳ ישים
בלב התועים בינה ,ועיין בדברינו בהלכה שלא״ז ד״ה אבל בדברי שמים.
ש ם .וכל שאפשר כידו למהות ואינו מוחה הוא נתפס כעון אלו פיון שאפשר לו
למחות כהם .בשערי תשובה לרבינו יונה (שער שלישי סימן נ״ט) "מי שאינו
מחזיק במחלוקת על המתייצבים על דרךלא טוב ומושכי העון הרי הוא נענש
וכו׳ ועובר בלאו שנאמר ולא תשא עליו חטא שבשביל חטא חבירו הוא נושא
החטא ,וכן מבואר בדבריו להלן שם (סימן ע״ב) "הוכיח תוכיח את עמיתך ולא
תשא עליו חטא הוזהרנו בזה שלא נשא משא חברינו בהמנעו מהוכיח אותם וכו"׳,
וזהו כדברי תרגום אונקלוס שמתרגם "אוכחא תוכח ית חברך ולא תקבל על
דיליה הובא" ,והיינו שאם לא תוכיחו הלוא תקבל על חטאו עונש ,וכן פירש
הרמב״ן שם בפירושו לתורה ,והרמב״ם להלן פירש הפסוק לענין לא לביישו ,ולא
שנושא בחטא חבירו שעיקרה רק דין ערבות וכמבואר ברמב״ם כאן להלן
בהלכה שלאח״ז.
ולכאורה יש לתמוה לראשונים דילפינן מדכתיב ולא תשא עליו חטא דנענש
בעון חבירו למה צריך לדין ערבות והלוא נתחייב בעון חבירו מהאי קרא ,רק
נראה דמדין ערבות לא רק חייב אלא נענש כחוטא ממש מדין ערבות שנעשה
כמוהו.
המוכיח את הכירו תחלה לא ידכר לו קשות עד שיכלימנו שנאמו

לכרת

פרק ששי

דעות

מא

משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא .מכאן שאסור לאדם להכלים את
ישראל וכל שכן ברבים .אע״פ שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו
עון גדול הוא .כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעולם הבא .לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן
בין גדול .ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו .ולא יספר לפניו דבר
שהוא בוש ממנו .במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו.
אבל בדברי שמים אם לא הזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים
דעת

ומחשבת

,

ולא תשא עליו חטא .קשה שלבייש חבירו אסור דכתיב לא תונו באסור אונאת
דברים וכדתנן בב״מ (נ״ח" ):כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים וכו׳
אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים" וכן מפורש בחינוך
(מצור .של״ח) שאם מבייש חבירו עובר בלא תונו ,ובסמ״ג ל״ת קע״א ,ואם כן
למה צריך לאו דלא תשא עליו חטא ,רק נראה שעיקר אסור אונאת דברים שאסור
לצערו היינו כשאינו מכוון לשם שמים ,אבל להוכיחו לשם שמים ס״ד שמותר,
קמ״ל מרבוי הפסוק שאפילו מוכיחו לא יצער אותו ,רק מתחיל בדרכי נועם ונזהר
מלביישו ,ולזה לאו מיוחד הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא( .ודבר
חדש מצאתי בשו״ת חות יאיר סימן קנ״ב מובא בחפץ חיים סוף הספר שרב
שרואה תלמידו מתרשל גוער בו וכנראה מביישו ואינו חושש).

שם .מכאן שאסור לארם להכלים את ישראל וכל שכן כרבים .דברי הרמב״ם
ברורים שהאסור לבייש חבירו היינו אפילו ביחיד בינו לבין חבירו ,וכל שכן
ברבים ,אבל מצוי שגם ביחיד מבייש חבירו כשמוכיחו ,ויש ליזהר מלבייש חבירו
אפילו יחיד (וכ״ש רבים).
שם .המלכין פני הכירו כרכים אין לו חלק לעולם הכא .חידוש מצאתי בתוס׳
סוטה (י :ד״ה נוח) שלמלבין פני חבירו ברבים הדין יהרג ואל יעבור שזהו
אביזרייהו דשפיכות דמים ,ודבריהם צע״ג שחז״ל נתכוונו מעין שפיכות דמים ומהאי
טעמא מסרה נפשה תמר אשת יהודה לא לביישה ,אבל לא מצאנו שמעיקר הדין
יהרג ואל יעבור באסור הלבנת פנים ,ועיין בדברינו בביאור "הדרך לתשובה"
פ״ג (הלכה י״ד)( ,וברבינו יונה בשע״ת מבואר כדברי התוספות) ,ועיין בשו״ת
בנין ציון סימן קע״ב.

שם .לפיכך צריך אדם ליזהר שלא לכייש הכירו כרכים בין קטן כין גדול.
בכמה גירסאות גרסי כאן ברבים ,אבל אסור גם ביחיד וכמו שביארנו לעיל ,אבל
מלשונו נראה שברבים חמור טפי שאין לו חלק לעולם הבא ולכן בזה פירש
להזהר ביותר.

שם .אכל כרכרי שמים אם לא חזר בסתר מכלימים אותו כרבים ומפרסמים
חטאו ומחרפים אותו כפניו ומכזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב .רשע מותר

ץ

מב

הלכות

פרק ששי

חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב
כמו שעשו כל הנביאים בישראל.
ט .מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני
שהיה החוטא הדיוט ביותר .או שהיתר .דעתו משובשת .ומחל לו בלבו
ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא הקפידה תורה אלא
על המשטמה.
------------ —-------------------דע־וג—י-מ-ה־ע_ב—0-

_____

להכותו לקללו שאינו עושה מעשה עמך ,ועיין מ״ק ט״ז .בחייב נדוי דמייתינן
הפסוק (נחמיה י״ג) "ואריב עמך ואקללם" ולכן אין בהם אסור להלבין פגי חבירו
ברבים ,ומדוייק לשון הרמב״ם פ״ז דחובל ומזיק (ה״ז) "ואמרו חכמים הראשונים
שכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים אין לו חלק לעולם הבא" שהאסור
באדם כשר דוקא.
ומיהו לא ידעתי מנליה לרמב״ם שמותר להלבין ברבים לשפוך דם יהודי כשר
כשאינו לצורך תוכחה ,והרמב״ם בהלכות חובל ומזיק לא מיירי במקום תוכחה
ומסברא אמינא שאסור לשפוך דמו לביישו ובפרט ברבים (וכגירסאות דגרסי שם
ברמב״ם בהלכות חובל ומזיק ברבים) ואם כן בודאי קשה היאך מתירין לשפוך
דמו ולביישו ,מאחר שנלוה אל ה׳ ומאמין בעיקרי הדת ,הלוא הרמב״ם גופא
מפרש סוף הלכות רוצח "התורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים ובין
צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה׳ ומאמינים בעיקרי הדת" ,ואין הביוש לצורך
הוכחה ,ודוחק לומר שהרמב״ם מפרש באדם כשר אין לו חלק לעולם הבא בביישו
ברבים ,וכשאינו כשר אסור לביישו ,אבל לא חמור כ״כ שמנליה לחלק בכך ,וצ״ל
כיון דכתיב הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא צריך עמיתך לתוכחה
וגם לאסור ביוש חבירו.
אמנם אפשר שמרשעים אפילו אינם מינים רק עוברי עבירה במזיד ולא קיבלו
תוכחה ,מותר לו לביישם ולבזותם ולקללם אף כשאינו מוכיחם ,כדי שנדע להתרחק
מהם ,ואף אם נאמר כהפוסקים שאסור לשנוא בלב עוברי עבירה ,לאחר שהוכיחם
שאני.
וזהו דעת הרמב״ם שמותר לביישם ולבזותם ולקללם כשהם רשעים ולא קיבלו
תוכחה ,שנדע גודל פגמם היאך להתרחק מהם שלא יתערבו בנו ,ותמהני שהמפרשים
לא ביארו דין זה שזהו הלכה מחודשת שלאחר שהוכיח רשע ולא קיבל מותר
לביישו ברבים אף שלא לצורך תוכחה וכ״ז צ״ב.
ךם .כמו שעשו כל הנביאים כישראל .לא ידעתי למי נתכוון בנביאים שבייש
ףרבים וביזה וקלל גם כן.

ה לכה ט .ומחל לו בלכו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זה מדת חסידות לא הקפידה
תורה אלא על המשטמה .דבריו הם חידוש פלא ,ונראה שאם פגע בחבירו חטא
חטא גדול ,ולא נמחל לפוגע אלא כשמבקש ממנו מחילה ,ומה עוד שאפילו

)לכות

פרק ששי

דעות

מג

י .חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפגי שנפשן שפלה למאד ורוחם
נמוכה אע״פ שהן בעלי ממון אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים
אנו עליהן שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון (שמות כב) .והיאך נוהגין
עמהן .לא ידבר אליהם אלא רכות .ולא ינהוג בהן אלא מנהג כבוד.
ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים .ויחוס על ממונם יותר
דעת

ומחשבת

הנפגע מחל מעצמו הפוגע לא יצא בכך ,מפני שהנפגע חייב להודיע לו שמוחל,
וגם אז לא מספיק ,שבערב יוה״ב הפוגע חייב להתבזות דוקא ולבקש מחילה ,ואין
כאן מדת חסידות אלא כשמודיע לחבירו שאינו מקפיד שלא נענש על ידו ,וגם
איזה מעלה וחסידות לא להוכיחו ,והלוא ראוי לעוררו ליזהר בכך ,ורק אם
׳
' מודיעו שמוחל ואינו מקפיד אין צורך להוכיחו ,שחוטא רק נגדו והוא מוחל ואינו
י■
מקפיד כלל ,ואולי הרמב״ם סתם אבל מיירי שביזהו ומודיע לו שמוחל ואין לו
1 1ך,ן משטמה שאינו מקפיד וזהו מדת חסידות ,אבל כשאינו מודיעו לא די בכך ,שחבירו
הלוא נענש על ידו ולא נקרא עוד מדת חסידות כמ״ש ותמהני שהמפרשים לא
ביארו ד״ז ,אבל לע״ד נראה שאם חבירו ביזה אותו ואינו מקפיד עליו לא נקרא
חסיד עד שמודיעו שמוחל שאז חבירו לא נענש.
ה לכה י .חייב אדם ליזהר כיתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה למאד .דעת
הרמב״ם שהאסור דוקא ביתום ואלמנה ,אבל רש״י בפירושו לתורה פירש שתפס
בפסוק יתום ואלמנה אבל הוא הדין בכל אחד ,ונחלקו בזה רבי ישמעאל ור״ע
במכילתא ,ומסברא הלכה כרבי עקיבא דס״ל שדוקא באלמנה ויתום דיבר הכתוב,
ונראה שתלוי אם הענוי בכל אונאת דברים רק אזהרה מיוחדת לתשושים ליזהר,
אז מפרשים האסור לכל אחד ,אבל אם ביתום ואלמנה חידשה תורה ליזהר אף
במקום שאין חיוב מכח אסור ענוי בעלמא ,החיוב רק ביתום ואלמנה ,וברא״ם
(קפ״ב) מפרש שביתום ואלמנה הזהירה תורה אף שבלאו הכי מוזהרין באונאת
דברים לעבור בהם משום שני לאווין ועיין בדברינו להלן.
שם .אף על פי שהן כעלי ממון .באלמנה מפרש במכילתא דרשב״י שאפילו
אלמנתו של מלך ,ומה שפירש הרמב״ם שגם ביתומים אף שהם בעלי ממון נראה
שלמד כן מסברא.

שם .והיאך נוהגין עמהם .והרמב״ם בסה״מ מפליג בחיובי לאו זה (בל״ת רנ״ו)
שמפרש שם "והאזהרה הזאת כוללת שלא יענה אותם לא במאמר ולא במעשה
אבל ידבר עמם דברים טובים ורכים ויתעסק עמם בעסק ויתנו להם לחיות בטוב
שמחים ויכוין ההפלגה בזה כלו ומי שיקצר בדבר מזה הנה עבר על זה" ,הרי
שראוי להפליג בדאגה ליתום ואלמנה לתת להם לחיות בטוב ומי שמקצר עבר
על הלאו.
שם .ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו .מקורו מברכות י״ח .בעובדא דשמואל
עילאה ותתאר .דידן ומצעי דיתמי ע״ש.

מד

הלכות

פרק ששי

דעוהן

מממון עצמו .כל המקניטן או מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן
או אבד ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או המקללן.
ולאו זה אע״פ שאין לוקין עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי
והרגתי אתכם בחרב (שמות כב) .ברית כרת להן מי שאמר והיה העולם
שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים שנאמר כי אם צעק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו (שם) .במה דברים אמורים בזמן שעינה אותן לצורך
עצמו .אבל עינה אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או להוליכן
בדרך ישרה הרי זה מותר .ואע״פ כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה׳
יריב ריבם (משלי כג) .אחד יתום מאב אחד יתום מאם .ועד אימתי
נקראים יתומים לענין זה .עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו

דעת

ומחשבה

שם .כל המקניטן או מכעיסן או מכאיבן .ב״אבן עזרא" מפרש אם "ענה תענה
אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צע!קתו" והיינו אם אחד יענה ואין עוזר
העונש על כולם ,שאם צועקים ואין עונה אפילו הם אינם מכאיבים אותו נענשים
זזהו וחרה אפי בכם — המענה ומי שאינו עוזר ליתומים ואלמנות שצועקים
ולא נענים.

שם .ולאו זה אך על פי שאין לוקין עליו .הרמב״ם לא פירש למה אין לוקין
במכה אותם או מקללם ,אבל ב״קרית ספר" מבואר שאין לוקין מאחר שע,נשו
מפורש בתורה וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים,
ונראה שמלקות מכפר ולאחר שלקה הרי הוא אחיד ,ורצון הבורא לעונשו בעונש
חמור ביותר אם אינו שב בתשובה ואין לנו להקל להלקותו לבד ,וכן בסה״ט
מפרש עונשו כמבואר בפסוק ולכן אין מלקין אותו.

ש ם .וינהלם בנחת וכרהמים גדולים וככוד שנאמר כי ה׳ יריב ריבם .עיין ב״אור
שמח״ שמציין שהרמב״ם נתכוון לפסוק במשלי (כ״ג — י) "ובשדה יתומים
אל תבוא כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם אתך" ולא ידעתי למה צריך פסוק זה
שהקב״ה עומד לימין יתומים ,והלוא בתורה גופא מקרא מלא וחרה אפי בכם
והרגתי אתכם בחרב ,ומפורש בתורה "כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו"
ואם כן יש להחמיר מאד שמא מכה שלא לצורך וייכשל באסור חמור שהקב״ה
אבי יתומים ודיין אלמנות יחרה אפו על המענה ולכן יזהר ביותר לנהל אתם
ברחמים וחסד ,ולא נתבאר מה נתכוון להביא הפסוק במשלי דוקא.
ש ם .אחד יתום מאם ואחד יתום מאם .מקורו ממכילתא דרשב״י פרשת משפטים.

שם .עד שלא יהיו צריכים לאדם גדול להפמך עליז ולאמנם ולהטפל כחם.
כוונתו להסמך עליו בפרנסתו ולאמנם היינו לגדלם ולטפל בהם ,ומקורו ממכילתא

פ5כות

פרק ששי

דעות

מה

ולאמנן ולהטפל בהן אלא יהיה עושה כל צרכי עצמו לעצמו כשאר
כל הגדולים.

פרק שביעי
א .המרגל בחבית עובר בלא תעשה שנאמר לא תלך רכיל בעמך
(ויקרא יט) .ואע״פ שאין לוקין על ידבר זה עון גדול הוא וגורם להרוג
נפשות רבות מישראל .לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעך (שם)
צא ולמד מה אירע לדואג האדומי (ש״א מ).

כ .אי זהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני
כך וכך שמעתי על פלוני אע״פ שהוא אמת הרי זה מחריב את העולם.
דעת

ומחשבה

דרשב״י דאיתא התם עד אימת נקראו לעצמם ,ואולי בזמנינו כל זמן שהוא בחור
וסומך על שלחן אביו הלוא חסר לו הורים לדאוג לנישואיו שדינו כיתום שמרגיש
עוד יתמות עד שבונה בית לעצמו וצ״ב.

הלכה א .המרגל כחכירו עוכר כלא תעשה שנאמר לא תלך רכיל כעמר.
הרמב״ם מנה לאו אחד ,והקדוש ה״חפץ חיים" בפתיחת ספרו מונה שבע עשרה
לאוין וארבע עשרה מצות ושלשה ארורים שעלולים לעבור אם מדברים לשון הרע,
ומונה שם לא תלך רכיל בעמיד ,לא תשא שמע שוא ,השמר בנגע הצרעת ,לפני
עור לא תתן מכשול ,השמר פן תשכח את ה׳ אלקיד ,לא תונו לא תשא עליו חטא
לא תחניפו את הארץ וכו׳ ובעשין זכור את אשר עשה ה׳ אלקיד למרים ,ואהבת
לרעך כמוך ,בצדק תשפוט עמיתך ,ובו תדבק ,והלכת בדרכיו ,את ה׳ אלקיך
תירא וכו׳ וכן ארור מכה רעהו בסתר או ארור משגה עור בדרך וכן אסור אשר
לא יקים את דברי התורה הזאת ,ודבריו מלהיבים להזהיר כל אחד לא ליכשל
באסור לשון הרע שעונשו חמור מאד.

ה לכה ב .אי זהו רכיל זה שטוען דכרים והולד מזה לזה ואומר כך אמר פלוני.
בכ״מ מפרש כך אמר פלוני עליך ,כך עשה לך ,וכן מבואר בסמ״ג (ל״ת י״א)
שרכיל היינו המגלה לחבירו דברים שדיבר ממנו אדם בסתר ,אבל ברמב״ם
לא מצאתי בזה הכרח כלל ,ואדרבה הלוא סתם "כך אמר פלוני" ולא פירש עליך
דוקא ,רק מה שאדם מספר לחבירו ולא מתכוון לגלותו הלאה ,והולך כרכיל שמציע
סחורה שקיבל מאחרים ,אף שאינו פוסל בזה המספר ,כיון שאין רצונו בכך
שיספרו הדברים שסיפר זהו רכילות ,ואף שאינו מספר ממי שמע כיון שניכר כן
הוא רכיל.
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מהדרין

נוסח הדפוס

דף צ״ע נח (זאת לי אשר נשבעתי):
•כל הנביאים (כולן) לא נתנבאו:
(אלהים) יעשה למחכה לו:
(ופליגא דשמואל כו׳ טלכיות בלבד):
דא״ר אבהו (אטר רב):
(שם) צדיקים אינן עומדין (שם):
ברישא רחוק והדר קרוב:
(מאי רחוק רחוק דטעיקרא ומאי קרוב
קרוב דמעיקרא ודהשתא):
(לרחוק שהוא) רחוק מעבירה קרוב

(•שהוא) קרוב (מעבירה):
א״ר (יהושע בן) לוי זה יין:
עדן לא ראתה עי; מעולם:

(פ)
()5
(ק)
(ר)
(ש)

(ח)
(א)

יר-׳ן•׳

נח [וגד]:
ליהא:
ליתא:
ליתא:
ליתא:
צדיקים [גמורים] אינן עוסדין:
ברישא לרחוק והדר לקרוב:
ליתא:

(נ) ["רחוק] [׳שהיה] רחק מעבירה קרוב

[*״שהיה] קרוב [*״לעבירה]:
(נ) ליתא:
^ה״ח נ?^<ד) עוץ שלא ראת עין מעולם:
4547

(ומצותו) הפר הכרת תכרת
(ה) הונה״ [ואת מצותו]:
(ד״א כי דבר ה׳ בזה זה המגלה פנים (ו) ליתא:

בתורה):

הגהות
ונאה״ת שנא' [כי ינעל נתור כתולה יכעליך כרך וגו׳]:

(ם) ובכ״י פ׳ אשר מנעתי [מעטר מי נח

עוד על הארן כן נשנעתי מקצוף עליך ומגעור כך] :אר״י אמר (שמואל) כאה״ת [רנ] וכ״ה כיד רמ״ה:

שנאי כימי השמים ככ״י ס' שנא' [למען ירכו ימיכם וימי נרכס על האדמה אשר נשנע ה׳ לאכוחיכם
לתת להס] כימי כו׳ וכ״ה כאהית:

ס

(צ) וכן ליתא נכ׳י ק׳ וכן ליחא נע״י וכ׳ה נכין( :ק) ק ליהא

בכ״י ם׳ וק׳ ונדפוס פונצינו( :ר) וכן ליחא כאה׳ח וככרטת ל״ד נ׳( :ש) גמורים ,וכ״ה נאה״ת וכמ״י

וננרכות וניי רמ״ה( :ת) וכ׳ה נאה׳ת :ונכ״י ש׳ רחוק כרישא( :א) וכן ליחא נכ״י ם' וק' ונאה״ח
וכע״י הראשון ונכרכוח וק ליתא כדפוס שונצינו ואיני יודע מה ראו להוסיפו נד׳ ווינציא והנה שם

וכשאר דפיסיס הישנים נשתכש קרוכ קרוב דהשתא והמהרש׳ל הגיה כלפרנו ויותר סונ הוא כמו שהדפיסו
נד׳ קראקא קרוב דמעיקלא ומלת השתא השמיטו וכמו שהיא נע״י( :כ) ונאה״ח ורי״א [אין לך רחוק

אלא שיהיה] לחיק מעטרה [אין לך קרונ אלא שהיה] קר1נ [לעטרה] ט׳:

ונכ׳י פ׳ ולן ור׳ יוחנן

אמר [לך] וכ״ה נכרכות( :נ) ונתרחק ממנה (ואמר רחכ״א) אר״י ליתא ככ׳י ק׳( :למשיא) כתו ככ״י
ם׳ וק׳ [למי שמשיא] כתי( :ד) וכ״ה שלא ראתה נכ׳י ק׳ ונאה״ת וכן הגיה המהרש׳ל והדפיסו אחריו
נד' קראקא :וא״ת אדם ככ״י ק' וכאה״ח אדם [הראשון]:

ס

האמר גן נאה״ח [ושמא] תאמר עק היינו גן:

היכן (דר) ככ״י ם' וק׳ [היה]( :ואס)

(ה) וכ׳ה בכ״י ס׳ וכ׳ה נכון וכמו שהוא נסמוך:

וככ״י ק׳ נמחק (ומצוחו הפר הכרת הכרח) זה כו׳ וכן ליחא נאה״ח וכילקוש ם' שלח לנח חשמ״ש

ס

ונילקוש כ׳י פ' שלח ונרי״ף ונרא״ש ונאמח הוא מיותר:

(ו) וכן ליתא נכ״י ם' וק' ונאה׳ח וכע׳י

הראשון ונילקוש כ׳י ונרי״ף ונרא״ש וכן ליתא נדסום שונצינו והיסיסוהו נד' ווינציא ע׳ם רש׳י
אכל מרש׳י לקמן נע״ג ד״ה איכא

דמתני לה שפי׳ דקאי אדר״א מונח שלא היה לפרו :

דקדוקי סופרים  -סנהדרין ,שבועות ,מכות רבינוביץ ,רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינד עמוד מס (303הודפס ע״י תכנת אוצר החכמ

נוסח הדהיר

€
דף צ״ט אמר ר׳ (אליעזו”) הטודעי:

פרק אחד עשר

נוסח הכ״י

קטם

(ז) ר׳ [אלעזר] המודעי:
(ח) זהו [בי] דבר כו׳:
זה הוא דבר ה׳ בזה ר׳ נתן:
(ואין חוזר עליה דומה רי״א בל הלומד (מ) ליתא.
תורה):
*(י) ליתא:
ב׳ :זמר בכל יום (זמר בכל יום):
א״ר יצחק בר (אבודיטי)טאי (קרא):״(כ) א״ר יצחק בר [אבדימי] מאי [קרא׳]:
אם לעמל תורה אם לעמל •מיתה( :צ) אם לעמל תורה [נברא]:
הגהות

(ז) וכ״ח נכ״י ם׳ ובאבות ם׳נ ובאה״ח ובע׳י הראשון ובספרי ס' שלח פיס' קי״ב ובילקוט ובילקוט כ׳י
וברי״ף וברא״ש וכ׳ה כהוגן בכל הדפים־ס הישנים-

ובכ״י ק׳ מכאן א״ר אלעזר המחלל' :בריח (בשר)

בכ״י ק׳ [בבשר] והונה בשר וכ״ה בשבועות י״ג א' .ובאה״ת ובילקוט כ״י ברית [מילה]( :והמגלה פנים
בחורה שלא כהלכה) ליתא בכ׳י ק* ושם נגליון [ד״ך,

והמגלה פנים בחורה] ואולי הוא ר״ת ^דווקני

כתבי היינו שבספרים המדויקים הוא כן וכן ליתא בספרי ובילקוט ונרי׳ף כ״י וביד רמ״ה( /:והמלבין פני
מבירו ברבים) ליחאהנלי ס׳ וק׳ וכן ליחא באה׳ת ובספרי ובילקוט ובילקוט כ״י וברי״ף־־׳וברא״ש וביד
רמ׳ה ועי׳ בב׳ש מה שהביא מרש״י באבות( [:תורה) ומע״ט בילקוט כ״י [תשונה] וכ״ה ברי׳ף דפוס
קישט׳ ?מוכח משבועות שס׳ס הוא .ובאה״ת ומע׳ס [כמשה רבינוע״ה] אין ט" :רש״י ד״ה מכאן (אמר
ר״א ט׳ דבר ה׳ □ה) ליתא בכל הדפוסים הישנים מלבד ד׳ קראקא והוסיפוהו שם ובד׳ אמ״ד מן

הע״י( :ח) וכ״ה בילקוט ובילקוט כ׳י :ובכ׳י ם' ת״א כי דבר ה׳ בזה [ואת מצותו הסר]:

נבכ׳י ם'

וק׳ משה מפי עצמו [אמרו] וכ׳ה נאה״ת ובילקוט :זה הוא (כי) דבר ליתא באה״ת בשלשה הפעמים:

ובילקוט כ״י ליתא חון (מפסוק זה כו׳ חון) מדקדוק זה ולא העתיקו גם ביד רמ״ה :ונכ״י ק׳ הין
..מדקדוק [אמד] מק״ו [ומג׳ש] זה הוא כי כו׳ ,ובאה״ח ליהא (מק״ו זה) תניא (היה) רמ״א נכ״י ם׳
תניא רמ״א [כל] הלומד וכ׳ה במנוה״מ סי׳ל׳א וסי׳ רנ״ב וכ״ה כל באה״ת ובילקוט כ״י ושס ואינו

מלמדה [לאחרים]:

כל (מי) שאינו משגיח ליתא בכ״י ק' יבאה״ת ובילקוט ובילקוט כ״י:

רש״י ד״ה

מק״ו (זה) וסנ׳ש (זו ושא״ל רט ג״ש) ליחא בכל הדפוסים הישגים והוסיפוהו בד׳ אמ״ד מן הע״י,
ובד׳ קראקא הדפיסו מק״ו ומנ״ש שאמרה לו רבו ולא גמר מרבו :ברי״ף כ׳י וברי״ף דפוס קישט׳ ליתא
(תניא דבר ה' בזה כו' עד) הניא היה רמ׳א( :ט) נאה׳יח דחנא דבי ר״י זה המבזה דבור שא״ל הקב״ה

למשה בסיני וכ״ה בסיני בכ״י ק' :ובכ"י פ׳ וק׳ אנכי [ולא] יהיה לך ריב״ק כו׳ :ונכ״י ק' ר׳ יהושע
אומר כל הלומד חורה ואינה [מוזרה] כו׳ ר״י [בן קרחה] ט׳ ומשכחה ובחיספתות שציינן הגרי״ב תרוייהו

ר׳ יהושע אמק:

(ר״ע אומר) ליחא בכ׳י ק' ואי׳ בנליון:

(י) ומלות יום זמר (בכל יום) ליתא גס

נכ״י פ׳ ובאה״ח ובתוספתא בשני המקומות ובילקוט יהושע א׳ ובערוך ערך זמר וברש״י ד״ה ני אכף

(ותורמו) עומלח בכ׳י ס׳ [ותורה]( :ל) (א״ר אלעזר כל) אדם באה״ת [ת״ר] אדם וכ׳ה בילקוט כ׳י

איוב ה' ,ובכ׳י ק׳ א״ר אדם( :שנא׳ כי אדם לעמל יולד) ליתא בילקוט כ״י וק ליחא בילקוט בדפוש

כ -ג׳ "/

וביד רמ״ה ונמנוה״נז דפים קושט' סי' רמ״ב ובכ״י ם׳ נקוד זמר בשני הפעמים :רש״י ד״ה זמר
לעולם (הבא) ליתא בדפוס שונצינו( :כ) קראה ,וכ״ה באה״ת ובדפוס שונצינו ובע״י הראשון ובילקוט:

שאלוניקו ובמנוה״מ :פה (נברא) מלאכה (נברא) ליתא בכ״י ס׳ וק' ובאה״ח וכן ליתא בילקוט ובילקוט
דקדוקי סופרים  -סנהדרין ,שבועות ,מכות רבינוביץ ,רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינד עמוד מס (304הודפס ע״י תכנת אוצר הרוכמ
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ספר

הגיוני אבות
1אה״ח !1234567

עם

קונטרס מלואים
על

מסכת אבות
חברתי בעזהי״ת

צבי הירש פרב״ר
רב נבחב״נ חגדולח

פה לונדון הבירה
וו1.

בעהמ״ח
ספרי "כדם הצבי" ה׳ כרכים על חח״ת ומועדים
"חקרי הלכות"" ,שביל הצבי" ,ועוד

לונדון
שנת תשוב״ו לארצכם לפ״ג
הגיוני אבות [פרבר ,צבי הירש בן שמעון יהודה ליב] ( )1עמוד מס  1תודפס ע״י תכנת אוצר תחכמיי

מלואיים

קו

על כל מעם) ואמרו חז״ל ב״מ נ״ט כד משלם שערי מכדא נקיש ואתא חיגרא בביתא,
וכתיב השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך ,שאם יש חלב חטים ,לחם לשובע אז
שלום בגבולך ,ולכן אומרים בזמירות ליום ש״ק מי שהשלום שלו ישים עלינו ברכה
ושלום משמאל ומימין על ישראל שלום וגו /הוסיף תיבת ברכה עם השלום וגם
הכפיל חיבת שלום ,כי בלא ברכה של פרנסה אין שלום בבית ,אך כשיש ברכת
הבית אז יש שלום ולאיזה צד שיפנה על שמאל או ימין יש שלום (ועיין בכה״ב
ם׳ תבא דף קכ״ג ברוך טנאך ומשארתך וכר ברוך אתה בבאך ובצאתך ,כי כאשר
תהיה תבואה בבית אז יהיה ברוך בבואו ובצאתו לברכה ולא לקללה עי״ש) ולכן
המרבה צדקה לעניים ונצרכים הרבה הוא מרבה שלום (ועיין בפ״א משגה ה׳מ״ש
שם באור הוה ביתך פתוח לרוחה) ובמדרש ויק״ר סל*ד אמר ר ,יהודא בר סימון
העני הזה יושב ומתרעם מה אני גרוע מפלוני וכר ועמדת אתה ונתת לו חייך שאני
מעלה עליך כאלו עשית שלום ביני לבינו ,וז״ש מרבה צדקה מרבה שלום.
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י״ג איזו היא דרך טובה זכר רבי שמעון אומר הרואה את הנולד ,עיין נדרים
ל׳ ע״ב דגולד משמע לעבר ומה שעתיד להוולד ,ורבנן סברי דבלשון תורה וגם
בלשון בנ״א משמע לשון נולד לעבר ולעתיד ,ועל האדם השלם לראות הנולד מכבר
ולשפוט מזה על העתיד ,ועיין בספרי שביל הצבי על מג״א דף מ״ג מה שכתבתי עוד
בזה וצרף לכאן ,ובירושלמי מם׳ סוטה פ״ח א״ר מאיר כתיב החכם עיניו בראשו
והכסיל במה ז ברגליו ,א״ר אבא מרי החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע
מה יהא בסוסו ,וזה כמ״ש שהחכם רואה מהעבר את העתיד.

פ״ג—ג שנים שיושבים ואין ביניהם ד״ת הרי זה מושב לצים כר אבל
שנים שיושבים ויש ביניהם ד״ת שכינה שרויה ביניהם וכר ,וקשה שאין זה דבר
והפוכו ,כי תחת מושב לצים הול*ל מושב חכמים ,ושמעתי מזקן אחד שאם שנים •
יושבים בלא ד״ח ועוסקים בדברים בטלים תיכף יתחברו להם עוד ועת" ונעשה
מושב לצים ,אבל שנים שעוסקים .בד״ת לא יתחברו אליהם עוד ועוד שיחיה מושב
חכמים ,אך שכינה שרויה עמהס^“ __________ ___________

והמלבין

פני חבירו ברבים ,לא אמר אדם אלא חבירו ,אפילו אס
הוא חבירו ועושה כמוהו ,וכבר הקדימו להלבין פניו וכגמולו ישיב לו ,בכ״ז אין לו
חלק לעוה״ב ,ועיין משנה י״ז מ״ש שם בבאור סייג לחכמה שתיקה.

רבי

ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקבל את כל
!"0
האדם בשמחה ,הוי קל לשרת ולמלא רצון מי שהוא ראש ,ונוח לתשחורת ,שהוא
משחיר עצמו על דברי תורה ,ונוח לו יותר מדורי האמת ממנעמי השקר" ועיין ילקוט
שה״ש ה׳ ע״פ שחורות כעורב שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשחיר עצמו עליה
בבתי כנסיות ובתי מדרשות ,עוד אמרו חז״ל סנהדרין ק׳ כל המשחיר פניו על ד״ת
בעוה״ז הקב״ה מבהיק זיוו לעוה״ב ,מכונה שסובל יסורים בשביל תוח״ק ומקבלם
בנח״ר ,ובאגרת הטיול ראיתי הוי קל לרא״ש נוטריקון לעשות רצון אביך שבשמים,
ומסיים והוי מקבל את כל האדם בשמחה ,כל אדם אף שאינו ראש ולא משהיד עצמו
על ד״ת ואינו עשיר ,בכל זאת תקבל פניו בשמחה ,בשמחה אבל לא בשחוק וקלות
ראש לכן סמך למשנה זו ר״ע אומר שחוק וק״ר מרגילים האדם לערוה ,לכן תתרחק
מזח וכ״ש אם תבא אשה לקבל פניו ,אף שראוי לקבל בסבר פנים יפוח אך לא
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א) בהג׳ מים חיים על הרמב״ם בהל׳ יסודי התורה פ״ה ה״ב כ׳ דאף באומר לחבירו
הלבן פני חבירך ואם לאו תיהרג .שיהרג ואל יעבור .כדאמרי׳ בבא מציעא דף נח:
ובכתובות דף סז .נח לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.
ובתום׳ בסוטה י :כ׳ ,דהא דלא חשבינץ לה בהדי ג׳ עבירות משום דאינו כתוב
במפורש בתורה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות בתורה .עכ״ל .ומדבריו נמי יוצא
לכאו׳ שיהרג וא״י ,רק אינו נכלל בג׳ עבירות אלו .ולכאו׳ תמוה מדוע אינו נכלל
ברציחה ומשום אביזרייהו דרציחה .ומתוס׳ יוצא שזהו איסור נפרד ותמוה מדוע.
ויתכן לומר דאף על פי שנמשך מאביזרייהו אך הוא שונה משאר אביזרייהו .דגדרם
של שאר אביזרייהו הוא שבמעשה הדבר שונה מעצם האיסור אך התוצאה דומה.
מה שאין כן הלבנת פנים שונה גם בתוצאה כי אף דאזיל סומקא אך אין כאן ביטול
נפש גמור .ואי לאו דילפי׳ מתמר לא היינו מדמים ליה לרציחה .ובפרט שיכול לפייס
חבירו משאי״כ כשהורג שוב אינו ניתן להישבון.
ואף על פי שבב״מ שם אמר רשב״ג גדולה הוניית דברים מהוניית ממון שזה ניתן
להישבון וזה לא ניתץ להישבון ,וכ״נ ברמב״ם הל׳ מכירה פי״ד הי״ח .מכל מקום
יתכן ליישב ,דהרא״ש בב״מ שם כ׳ דמה שאין תשלומין בבושת אדם זה משום
דילפי׳ מושלחה ידה שרק מעשה בידים מחייב ממון ולא דיבור .ובשלטי הגיבורים
שם כ׳ שבושת אדם חמור והוי כלשון הרע .ועוד יתירה מזו הקשה בס׳ מעייני
הישועה למהרא״ל צינץ ,מדוע שלא ילקה על הלבנת פנים הרי אינו ניתן להישבון.
ונשאר בצ״ע .אך יתכן לומר ,דחומרת הוניית דברים היא משום שאינו ניתן
להישבון ,ופירושו ,שבממון הרי בהשבת ממון נפטר .משאי״כ בהוניית דברים הרי
צריך לפייס המתבייש ותלוי גם בדעתו של המתבייש ולא רק במעשה הפיוס וללא
שדעת המתבייש נתקררה אין כאן פיוס ולכן לא ניתן להישבון בעלמא .והבן .אך
אביזרייהו דרציחה אין כאן כי אינו כליון גמור ויש מקום להישבון.
והנה בחומרת המלבין פני חבירו כ׳ המהר״ל (נתי״ע אהבת הריע פ״א) דפגם בצלם
וילפי׳ לה משופך דם האדם באדם דאזיל סומקא ואזיל חיוורא ,מ״מ לפי זה אינו רק
מצד צער הזולת בעלמא שזה ניתן למחילה רק יש כאן פן נוסף של מעשה שפיכות
דם כפשוטו ולא שייך לכאו׳ כלל השבון בזה .כי אף שיפייס דעת חבירו מ״מ את
חלק שפיכת הדם שעשה לא ניתן להשיב ובזה לכאו׳ גם אין מחילה כי זה מעשה
שאסור מצד עצמותו ,ואף ברציחה ממש לא תועיל לכאו׳ מחילתו של הנרצח אם
היה יכול למחול ,וכמו במאבד עצמו לדעת הנלמד מפסוק זה שאין בו מחילה כי
שפך דם .אך יעויין במהר״ל שם המחלק הדק היטב בין מלבין פנים לרציחה ממש.
וזה ניחא כהתוס׳ בסוטה שם.
מ״מ מהתוס׳ יוצא דהלבנת פנים אינו נכלל במצות "ונקדשתי" כיון שאינו מהני ג׳
עבירות חמורות  .והנה  ,נחלקו הרמב״ם כאן עם הרמב״ץ במלחמות בסנהדרין אי
מסירת הנפש בהני ג׳ עבירות שורשם מהפסוק של ונקדשתי .וכך הבין הרמב״ם אך
הרמב״ן כ׳ וז״ל ,תדע שאלו הג׳ עבירות חמורות לאו משום קידוש השם נאסרו
לפיכך אעפ״י שאינו מתכוין להעבירו נאסרו אבל שאר כל העבירות שנאסרו

צ
•ס

מונקדשתי הותרו להנאת עצמם.יעי״ש .והיינו דסבר דחיוב ההריגה עליהם משום
חומרתם הוא .ומתוס׳ כאן יוצא דלא כהרמב״ן כי הרי אף שהלבנת פנים אינה
כרציחה ממש ואינה נכללת בונקדשתי אך חמורה היא כן חמורת וא״כ היה מקום
לאוסרה כאלו הג׳ עבירות כי הרי חמורה בדרגתם ,וכפי דמשמע אף בסוגיא בב״מ
שם.וצע״ק.
ב) והנה כ׳ הרבינו יונה בשערי תשובה שע״ג סי׳ קל״ט וז״ל ,והנה אבק הרציחה
הלבנת פנים כי פניו יחוורו ונס מראה האודם ודומה אל הרציחה וכן אמרו חז״ל,
לעולם יפיל אדם עצמו וכו׳ ,ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות אכן דימו אבק
הרציחה אל הרציחה וכ״מש יהרג ואל ירצח ודומה לזה שיפיל עצמו אל כבשן האש
וכו׳ ולמדו ענין זה מתמר שנא׳ והיא מוצאת וכו׳ .עכלה״ק .ולכאו׳ לדבריו יוצא
דלא כהתוס׳ בסוטה רק דהוי אביזרייהו דרציחה ולא דבר נפרד .ויתכן דפליגי
במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן הנ״ל .רתום׳ ס״ל כהרמב״ם דאלו ג׳ עבירות ילפי׳
מונקדשתי והלבנת פנים לא בכלל .משאי״כ הרבינו יונה הבין כהרמב״ן דהוי משום
חומרתם וא״כ הלבנת פנים גם היא חמורה .ואמנם חומרת הלבנת פנים להרבינו יונה
מבוארת היטב בדבריו כאן ובאו׳ קמ״א ובדרשותיו על התורה (פר׳ נצבים)
ובביאורו על אבות פ"ג מי״א.
מכל מקום כל דין זה דהלבנת פנים לרציחה דמי מבואר ברבינו יונה דהוא בהלבנת
פנים ברבים ובזה חלוק מרציחה ממש שיהרג ואל יעבור אפי׳ בצינעא .והסיבה לכך
היא ,דהא גדר איסור הלבנת פנים מבואר בשלטי הגיבורים שהוא כלשון הרע ומ״מ
בלא רבים אין לשון הרע ואין כל כך בושה והוי רק הונאת דברים אך לא הלבנת
פנים.
ומה שכתב מלבין ברבים יש לומר לפי הנ״ל שאפי׳ אדם א׳ מספיק וכמו בלשון הרע
וכן נראה פשוט( .ועיי׳ דעת הצל״ח בחולין יד .גבי מחלל שבת בפרהסיא שב׳
דפרהסיא הוי אחד .וכאן יותר פשוט לומר כך) אך בשו״ת בנין ציון לבעל הערוך
לנר סי׳ קע״ב כ׳ בשם הפרי מגדים בספרו תיבת גומא על התורה ,דרבים בהלבנת
פנים הוי ג׳אנשים .וצ״ע מדוע( .ועיי׳ פרמ״ג סי׳ ת״צ משב״ז ב׳).
ג) מ׳׳מ היוצא מהנ״ל שלפי הרבינו יונה והתום׳ בסוטה והפרי חדש במים חיים
והבנין ציון יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים .וניתן יותר להטעימו לפי המפורש
בתפארת ישראל שיש בהלבנת פנים משום כפירה בצלם ,וזה כבר ריח עבודה זרה.
אך המאירי בברכות דף מג :כ׳ דכוונת חז״ל בנוח לאדם שיפיל עצמו וכו׳ אינו אלא
לצחות בעלמא ולמעשה יעבור ולא יהרג .ובפני יהושע בבא מציעא שם נסתפק בזה
למעשה .וכמו כן נסתפק בזה בגליון מהרש״א על הרמב״ם הנדפס מכ״י בס׳ הזכרון
להגר״ח שמואלביץ .והנה בתרומת הדשן סי׳ קצ״ט כ׳ דבכל ספק נפשות אזלי׳
לקולא חוץ מספק קיד״ה דלחומרא כי התורה החמירה בזה .והיה מקום לומר לפי״ז
דהכא נמי יהרג ולא יעבור .אך כאן שאני כי יש ספק בעיקר הדבר אם אמרה תורה
שיש כאן יהרג ואל יעבור .וצ״ע והדעת נוטה שיעבור ולא יהרג.
ד) ובהלבנת פני קטן שאינו בר דעת ,כ׳ הבנין ציון שם דיעבור ואל יהרג .ומסתבר
כך כיון שאינו מתבייש כלל .ומבבייש ישן ,הכריע שם הבנין ציון דיהרג ואל יעבור
כיון דבב״ק שנינו שיש בזה חיוב תשלומין .אך בזה צריך עיון לי דעתו ,כיון שאין
כאן אזיל סומק א וחיוורא ואין כאן רציחה רק בושה בעלמא וזה כמלבין פניו בינו
לבין עצמו שלא ייהרג כמו״ש לעיל.
ה) ובענין המכנה שם לחבירו .מהגמ׳ בב״מ שם משמע שהוא כהלבנת פנים .אך
הרבינו יונה לא החשיבו כהלבנת פנים .ובגמ׳ שם איתא ,מכנה היינו מלבין ותי׳

דרש ביה בשמיה ,דהיינו ,שכבר הורגל בזה ואינו מלבינו .ופי׳ רש״י דמתכוין
להכלימו אך הוא מורגל ואינו מתבייש .וברש״י כ׳ דאסור כיון דמתכוין להכלימו.
ובאין כוונתו להכלימו מותר לכאו׳ .ומזה גם ראיה למה שב׳ בס׳ אוצר י״ד החיים
סי׳ תרכ״ז על פי הירושלמי שמותר לכנות אדם בסימן אם שערו אדום ולקוראו
אדום או שחור וכדומה .אך במתכוין להכלימו בזה אסור וכך נפסק בטור חו״מ סי׳
רכ״ח ה׳ .ועיי׳ בב״ח שם .ובגמ׳ שם הקשה ע״ז המהרש״א ,מדוע אסור הרי חבירו
לא הולבן בכך .ודוחק לומר דמשום שכוונתו להכלים בלבד אסור .ותי׳ שם
המהרש״א דלולא דברי רש״י ,דהוי אסור משום מוציא שם רע .וכך כ׳ בדרכי משה
בחו״מ שם ונלמד מלא תונו והסמ״ג לומדו מלא תלך רכיל .אך מהרמב״ם בפ״ג
מהל׳ תשובה שלא כ׳ המכנה שם רע .רק המכנה שם בלבד .משמע שלא כדעתם כי
אין זה איסור במכנה שם רע בדווקא רק בכל כינוי שם אסור .אך להלכה מבואר
באחרונים דאין במכנה ש״ר יהרג וא״י ואפי׳ ב״נ הנהרג על שפ״ד פטור .כ״מ
בשבו״י הובא בפת״ש חו״מ סי׳ שפ״ט ס״ק ז׳.

הלכות כבוד אדם
תארים וזכויות

הלכות

כהוד• אדם

תארים וזכויות

א
צדיק אינו מאכר תוארו זה גם כשהוא כתפם כשקר או כשהוא
כעל קטטה.

ב
אף שההוטא נענש כעונש מיתה מ״מ זכותו שלא להזכיר
חרפתו לאחר מכן.
ולפיכך נראה שאסור להזכיר בספרים לדורות הבאים את שם
האיש שנסקל או שהומת על עכירה ,דיש כזה משום תקלה*
וקלון ,ויתכן שגם כית המשפט עצמו ששם נזכר שמו אם יש
אפשרות להשתמש כחומר לדורות חייבים אה״כ למחוק את
שם הנאשם מה״ט דלעיל.
א) אינו מאבד תארו וכו׳ בר״ר ח—ה בענין נעשה אדם שנחלקו
הדעות ,ואמת אומו אל יברא שכולו שקרים וכו׳ שלום אומר אל יברא
דכולו קטטות ,וכל זה אחרי שאמר הקב״ה והקדים שרוצה לברוא אדם
וממנו רשעים וצדיקים ופשוט דעל רשעים לא צריכים לבא מטעם הנ״ל
שכולו שקרים או קטטות דבלא״ה לא רצוי אלא ע״כ שגם על הצדיקים
יש טיעון שיש בו שקר וקטטות ובכ״ז הם צדיקים .ונ״ל דהא דאומר
כולו שקר אין הכונה שבאמת אין בו מדת האמת אלא הכונה שתמיד
יש לאדם נטיה כזו של קטטות או שקר אלא שהוא מרסן עצמו ומשום זה
פתיך בו גם שקר וקטטה ולכן חששו לברוא יצור כזה שיש לו נטיות
כאלו שעלול להכשל בהם אף שבעצמו הוא צדיק ודוק.

ב) שלא להזכיר חרפתו וכר .נראה לי דבר זה נלמד מהא דאמרה
תורה ואף את הבהמה תהרוגו משום תקלה וקלון שלא יאמרו זו היא
שנסקל פלוני על ידה ועי׳ בגמ׳ סנהדרין נ״ד שהוא משום זכותו ואיבעיא
להזכיר בספרים וכר ,דין זה לא
להו התם בעכר׳ם מאי יעו״ש.
מצאתי במפורש אבל נראה לי מסברא דמה לי בהמה עוברת בשוק או
להדפיס בספרים שרבים קוראים בהם ולכאורה זה גרוע עוד שרבים גם

רכה

חלזדרט!

הלכות כבוד אדם
תארים וזכויות

מזרמז

-׳ג

ג
נראה לכאורה דאסור'להעמיד מצבת זכרון לפשעי אומה
או אדם שהדי מזכיר את גנותו של האדם.
צריך עיון אם ממצא ארכאולוגי כמו פסל או בתי טומאה
של עוכרי העכו״ם מתקופה קדומה ,יש מצוה לאכד מפני
שגם זה מזכיר גנותן של עמים.

ד
צריך תלמוד אם מותר למסור כן אדם המבוקש על ידי
הממשלה כמקרה שכדור לנו שהממשלה תכשילו כאיסורים
שונים כמו אכילת אשור ושמירת שכת.

ה
שנים שהם שוים בגדלות התורה ובחפירות ,זה שמוכר
נפשו על קידוש השם הוא ראשון וקודם.
מחוץ למקום קוראים את זה ומה״ט נראה שאסור להדפיס בעתון את
שם הנאשם בדבר מגונה שיש בזה קלון לו ולמשפחתו.

ג) מצבת זכרון לפשעי וכר .עי׳ בספרא "וכי למה אמרה תורה
להחריב את המקומות ולאבד את האילנות מפני שמזכירים גנותו של
אדם" וכו׳ יעו״ש ,א״כ ק״ו אם עצים ואילנות צותה תורה לאבד ק״ו
שלא להקים מצבת זכרון לגנותם ואפילו של עו״כ הקפידה תורה.
ד) אם מותר למסור בן אדם וכר .הנה כתוב לא תסגיר עבד אל
אדוניו ,ומבואר בגמרא משום דמסקיעו ממצות ולכאורה ה״ה בכל בן אדם
שמפקיעו ממצות ,אבל יש מקום לומר דשאני ההיא דעבד מנידון דידן
וצ״ע .וכן יש לדון אם הוא צריך לטעון שהוא רוצה בשמירת המצות
או סגי בעצם העובדה אף שלא טען .וכן צ״ע אם הוא ידוע כאינו
שומר מצות אם יכול לומר שמכאן ולהבא הוא רוצה לדקדק בשמירת
המצות וכר ,וצ״ע.
ה) זה שמסר נפשו וכו׳ .פס״ז  200לא נאמר לי מי מכם יקריב
ראשון נתנו עיניהם בנחשון אמרו זה קדש שמו של הקב״ה על הים
ראוי הוא להוריד שכינה והוא מכם יקריב ראשון.
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צכור ולא ככודו .אכל כינו לכין חכרו אפילו קראו כלי תאר
כלל אין זה כזיון ת״ה אלא אי ככור ויכול לפחול ומצוה
למהול.

>

■ יט
נראה דהא דקי"לן רשע כן צדיק קוראים רשע כן רשע הוא
דוקא כשקוראים לאכיו כתאר צדיק כיון שזה כהיפוך של רשע
הרי הוא מחלל אכל תואר אחר כמו גאון וחכם נראה דכזה
אין קפידא.

כ
נראה דנם תאר כהונה לא מתהלל ,ואפילו היה אכיו כהן
גדול מ״מ מותר לקרותו-כן פלוני הכהן ,אכל לקרוא אותו,
כן הכה״ג יתכן שלא קוראים כיון שהמושג כהן גדול שהוא
גדול מאחיו והא אינו גדול מאחיו אדרכה אחיו גדולים
ממנו כיון שהוא מתהלל.

כא
נראה אין זכות לרשע כן צדיק לכתוכ כן הרם וכו׳ כמו
שאחרים אינם מזכירים אותו ,ואם הכן נהרג ונקרא קדוש
ומסקינן א״ר יוחנן בימי רשב״ג נשנית משנה זו רשב״ג נשיא ר״מ חכם
ד׳ נתן אב״ד כי הוו רשב״ג התם הוי קיימו כו״ע מקמיה כי הוו עיליה
ר״מ ור״נ הוי קיימי כו״ע מקמייהו אמר רשב״ג לא בעו למיעבד היכרא
בין דידי לדידה־ תקין הא מתניתא .וזה ברור שאין לחשוד בר״ג לא
בחיפושי כבוד ולא באי רצון לוותר על כבודו אלא דפסק להלכה דמאחר
דמעמדו מחייב כבוד מיוחד אסור לו לוותר על זה ואדרבה צריכין
אבר בינו לבין .חברו .הראיה
להבליט כבודו שזה כבוד הצבור.
מהלל שבת ל״א שקראו ״הלל״ ולא הקפיד על בזיון התורה כביכול, .

יט) כמו גאון וצדיק וכר דבר זה מסתבר מצד עצמו דמה לתואר
חכם או גאול לענין צדיק ורשע וכן משמע לישנא דגס' כמאן קרינן
רשיעא בר רשיעא ואפילו לרשיעא בר צדיק ויליף דבר זה מהא שאם
היו נוהגין בו קודש היו נוהגין בו חול וזה שייך לתאר שקשור בו קדש
וחול כמו צדיק חסיד וכדומה אבל גאון וחכם אינו קשור במושג של
קודש אלא על שם גודל חכמתו לאשייך בזה חילול.

רלא

\17זידרע1

הלכות כבוד אדם
תארים וזכויות

כהלסיז

כמותו צ״ע אם מחלל את אביו כיון שמיתתו מכפרת והכתוב
קרי לו עבדיך.
וכן צ״ע אם מת ועכרו ככר שנים עשר חודש כיון שככר
גמר עונשו אם עדיין נשאר כמו שהיה לעניו חילול.

כב
כמו״כ נראה דהא דמקללים אותו הוא רק כשמזכירים את
הכן אכל כלי הכן אלא לו לכדו מסתכרא שלא שייך כקללה
וכמו שכג״ט ארור שזה גדלו .וצ״ע אם נולד לאחר מותו
אם מחלל אכיו כיון שלא גדלו ,וכן צ״ע אם גדלו ולא ילדו.

כג
לאדם חשוכ מוסיפים לשמו אות ה ,או אות ו׳ ולאשה אות
ה׳ שזה מורה על חשיכותו  -וגורעין אות ו׳ משמו להורות
על חסרונו וזלזול ערכו.

כד
נראה פשוט דאם הכן חוזר כתשובה חוזר הוא והאם לקדושתו
ומדרגתו ,לכן' לאהד מיתת הכן אם יש ספק שמא חזר
כתשוכה מוקמינן אחזקתו הקודמת שהיה כהזקת צדיק וחסיד
ואין לקרותו רשע כן רשע.
וכן צ״ע אם מת האם כיון דעתה יש תקנה שלא להוציא שם
רע על המתים אם מותר לקרוא לו רשע כן רשע( .אר״ם)

כה
וכתב הרכנו יונה אות ריח "ואמרו רשע כן צדיק מותר
לקרותו רשע כן רשע ,צדיק כן רשע מותר לקרותו צדיק כן
צדיק.
כג) מכילתא יתרו ד״א מתחילה לא היו קוראין לו אלא יתר וכו׳ וכשעשה
מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת וכן אתה מוצא באברהם וכו׳ וכן
אתה מוצא בשרה וכו וביהושע — ויש אחרים שפחתו מהם ,יש לך ללמוד
מעפרון וכו׳ ביונדב וכו׳.
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כו
צ״ע אם הכן הלך מאביו ונתחנך שלא בהשגחתו אלא כמדינה
אחרת מתוך סיבות שונות אם גם בכה״ג הוא מחלל את
אביו ביון שלא שייך להתלונן עליו על שלא גדלו ,וכן צ״ע
אם הבן היה צדיק כל .זמן שהיה תחת אביו ואחר כך נתגדל
ובהיותו גדול נתפקר אם גם בכה״ג הוא מחלל כיון שזה
לא קשור עם גדולו ואדרבה חינך אותו לתורה והיה בן
תורה אלא שמאליו נתפקר.

נראה דהא דנוהגין בו חול הוא דוקא לענין י קדושה נוהגין
בו כאילו היה חול אבל לא לפופלו כרשע׳ רזה לא נעשה
,
רשע מצד עצמו.
נראה דגדול הדור לפעמים פוסל ת״ח וקוראו כינוי גנאי

הדרכה דעיין בספר חסידים שדעתו שלא מפני שהיה לו להוכיח דהרי
עשו ויצחק יוכיח יעו״ש ,מ״מ פשטות הדברים נראה שזה מפני רשלנות
בחינוכו ולפי״ז יש מקום להקל במקרים דלעיל או יתכן שכיון שבכל
זאת יצא מכשול נזה יתכן שיש באביו איזה פגם נפשי שהשפיע על
הילה ואין להוכיח מהא דמקללין גם מניקתו וזה מפני שהיא שותפה
בגידולו ולא בחינוכו הרי דלא תלוי בהדרכה ,אבל יתכן שגם טבע
המניקה משפיעה על הילד כמודאמרו בגמ׳ דגם מינקת גויה לא תאכל
דברים אסורים ולכן יש מקום לחשוש שגם היא הורישה לילד טבע כזה
שיצא לתרבות רע.
כז) לא לפוסלו כרשע .נראה לי זה מסברא דסו״ס אינו בעל עבירה
אלא חילול קדושה שבו וחילול אין פסול ,אף דמגם' משמע שלא לבד
ששוללים את תארו כצדיק אלא קוראין לו גם רשע ממש ,מ״מ אין זה
אלא דין בהנהגה כלפיו דנוהגין בו .כאילו הוא חול ממש ואילו אפילו
בלא צדיק ם״מ אכתי הוא קדוש ולכן שללוהו לגמרי אבל לפסול ממש
נראה שלא פסלוהו ועוד דלא גרע מעבר עבירה שאין בה מלקות.

כח) פוסלים ת״ה שאינו ת״ח וכו׳ .דין זה יצא לנו מהא דאמרו
בגמ׳ בב״ם גבי ראבר״ש דההוא כובס אמד לו חומץ בן יין פסל אותו
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תאר המכטל את צדקותו דזה מצד תוכחה ,אכל פשוטי עם .
שמתהצפים נגד ת״ח .מסוים וחם ככיכול מנכדים ת״ח
אחרים סימן שהוא כעל עכירה ואפילו אם שמע זלזול זח
מפי גדול הדור.

1

מצוה לקום כפני עושה מצוח ,וכיחוד כפני גומלי חסד של
אמת.
ק

לא
נראה דהא דאמרינן המכנה'שם לחברו אין לו חלק לעוה״כ
הוא דוקא אם מתכונין לקרוא י אותו בתמידות כשם לואי

והחזיק אותו לרשע עד כדי מסירתו למלכות ותליתו והוא מדחציף כולי
האי ש״מ רשיעא הוא ,וקשה מנין לנו להחזיק אותו כרשע אולי הוא
בן אלו הט׳ מדות שעליהם נאמר והם עזי פנים שבדור ,וכנראה שלכן
דייקה גם' לומר מדחציף .כולי האי" וצ״ל במה זה כולי האי ,לכן נראה
דעזי פנסי שבדור הוא אלו  .שאינם מחשיבין את הת״ח ואינם מקבלים את
מרותם דוגמת כלה קמה בחמותה בת קמה באמה שאינם נשמעים להם
וזה חוצפתם אבל סוג אנשים שכביכול הם כן מכבדים ת״ח אלא שיש
להם החוצפה לפסול ת״ח ולקרוא לו חומץ בן יין ז״א שהוא מכיר
ומכבד את היין רק הוא החומץ זה כבר חוצפה יתר על המדד ,וש״מ
שהוא רשע ,וזה יכול להיות שכבר שמע מר״י בן קרחה שקרא לו חומץ
בן יין מ״מ פשוטי עם אטור להם לפסול אפילו שמעו זלזול זה מצדיק הדור
דאל״ב אמאי מסרו למלכות מטעם זה דילמא שמע מהגדול ולית כאן
מקום להוכחה ,אלא ע״כ כנ״ל.
מצוה לקום וכו׳ .עי׳ קידושין לג אר״י מפניהן עומדין וכו׳ וע׳ בט״ז
יור״ד סי׳ שסא ,ובטור שם הובא הירושלמי אר״י אילן דקיימי מקמימיתא
לא קיימא אלא מקמי דגמלי ליה חסד יעו״ש.

לא) שם מקרי בלא כוונת כינוי וכר .דבר זה נלמד מהא דאשכחן
בכמה דוכתי דאמוראי ותנאי כינו לחברם שם שאינו לכבוד לכאורה,
עיין כתובות ע״ה דקאמר שם בבלאי טסשאי ,וכן בבכורות כ״ה ע״ב
יעו״ש ,וכן בכתובות קאמר ליה רב נחמן חקלאה את היינו אכר אתה,
וכן בקידושין נ״ה קנטרנים הם וכר ,וקשה האיך לא חששו לאיסור המכנה
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נפרד או שיהיה תמיד צמוד לשם הזה ,אכל שם מקרי שלא
ככונת כינוי תמידי אין זה ככלל הנ״ל.
לב
אם התאר הוא מסמן גדלות האיש וצדקתו ומתאים לאישיותו
אין בזה משום מכנה שם להכרו ומותר אפילו לכתחילה
לקרוא לו כשם זה.

שם לחברו ,ועיין בתום׳ מגילה כ״ז שאף שם שאינו של גנאי אין לכנות
ממרת חסידות ,אלא ע״כ כנ״ל דמושג המכנה שם לחברו הוא כמו שקורא
השני בשם האמיתי הוא קורא לו שם אחר שיקרא בו אבל בכונה
הוא להחליפו בשם אחר או שיהיה צמוד לשמו אבל הכונה לקרוא אותו
תמיד בשם זה כגון זה אם זה שם רע אין לו חלק לעוה״ב ואם אינו
של גנאי הוא ממדת חסידות ,אבל כל שאינו מתכוין לכנותו ולקרוא
אותו בשמו אלא רק אומר לו את טבעו ומהותו כגון קנטרן או חקלאה את
אבל בשום פנים לא יקרא לו בשם זה אין זה בכלל ,וזה מתקבל על
הדעת מסברא.
וצ״ל מה חסידות יש בזה שאין מכנים שם כלל אפילו
של גנאי .ונראה דכל שם לואי עלול לפעמים ליהפך לשם
בהזדמנויות שונות כגון אם יקרא לשני בשמו שהוא "ראובן
ולפעמים הוא לא עושה חכמה וקוראו לו בשמו הרי זה לעג
וביוש ולכן אף שברגע זה אין גנאי אבל זה עלול לבא לכך
בכלל לכנות שם.

שם שאינו
של גנאי
חכם" יש
לאיש הזה
לכן נמנעו

לב) מתאים לאישיותו וכר .דבר זה יצא מהא דחזינן דקרו לר״ע
קורח עי' בכורות כ״ח עד כדי כך שגם לבנו קראו רק את השם קרחה
רבי יהושע בן קרחה ,ועי׳ כתובות ק״ג דאמר רשב״ר ללוי צריכא לך
ולמטלעתך וכן מצינו דקרי לרבי זירא חריך שקי ,וזה כבר בקביעות,
לכן נראה דכל שהשם הוא מזכיר דבר טוב או גדלות נפשית ,או שזה
מעיד על פעולה סובה לא שייך בזה מכנה שם לחברו ,דהמלת קרחה
יתכן שהוא בא על שם היגיעה הרבה שעמל בתורה עד שנשרו שערותיו
וכבוד הוא לו וכן חריר שקא שמזכיר מעשה חסידות אדרבה כבוד הוא
לו ,כיון שזה לא שם כללי כמו צדיק או חכם וכדומה על פעולה מיוחדת
מותאמת לאישיותו כגון זה אין כל חשש כלל ,אבל ברור שזה תלוי
בקורא השם אם מתכוון לבזותו הרי הכוונה לקרוא אוחו כך במושג של
גנאי וזה אסור .כוונתי בזה לישב קושית התום' שהקשו איך קרי בן עזאי

רלה

י

הלכות כבוד אדם
תארים וזכויות

כהלכה

לג
לעולם יכתוב אדה תארו ואחר כך שמו כמו הרג יהודה ולא.
יהודה הרב ,אבל לחברו העונה לו מותר להקדים שמו
לתוארו ולכתוב יהודה רבה"..
לר״ע קורח הלא אלישע קראו קורח ונענשו על כך יעו״ש בתום׳ פסחים
קי״ב ,אבל הדבר הוא שאם קורים קורה לגנאי הרי יש בזה משוב גנאי
אבל אם הכוונה לקרוא אותו על שם הטוב שיש בזה אין בזה חשש,
ולר״ע אף פעם לא היה עולה בדעת לקרוא אלא בכונת המושג של הגדלות
שהיה תחת שם זה ולכן מותר.

כיון דאיירינן בזה נראה לומר בהא דאמרו בגם׳ פ״ט מ״ח דגיטין
דכתב חניכתו כשר וכך היו נקיי הדעת בירושלים כותביו ,ולכאורה מה
היה בכוונת אנשי ירושלים לכתוב גט על שם החניכה ולא על השם
היסודי ,ואולי כיון דהמגרש את אשתו יפלו מזבח מוריד עליו דמעות
ויש קטרוג גדול בשמים ולכן היו כותבין בחניכה שזה מעין שנוי השם
שלא יורע לו ולא יענש.
ועיין עוד בב״ב קכ״ג ע״א בהא דעיני לאה רכות דאמר לא גנאי
הוא לה אלא שבח יעו״ש הרי דכל שהמושג בא לבטא מידת גדלות
או מעשה צדקות מיוחדת ללא תואר מותר יעו״ש.

לג) תארו ואחר כך שמו וכר .עי' בר״ר א—טז ,ר׳ שמעון בן עזאי
אומר וענותך תרבני (שמו״ב כ״ב) בשר ודם מזכיר שמו אחר כך שבחו
פלן אגוסטלי ,סלן פראטאטא ,אבל הקב״ה אינו כן אלא משברא צורכי
עולמו אח״כ מזכיר את שמו ,בראשית ברא אלקים ,ע״כ ,הרי שמדת הקב״ה
שהיא מדת ענוה שממנה אנו צריכים ללמוד חייבים להזכיר קודם את
התאר ואחר כך את השם ,והטעם הוא שכל שמזכיר את שמו מורה שהוא
שם דבר לכשלעצמו אלא במקרה נצמדה לו פעולה זו אבל הוא בעצמו
הוא חשיבות וזה מעשה גאוה כביכול הקב״ה מתוך ענוה כאילו מיחס
את עיקר המעשה וחשיבותו עם הבריאה ,וזה בדיוק כמו שיש להבדיל
בין אני עבדך ובין עבדך אני ,שזה מורה שיש אני חשוב אלא שהוא
עבדך ,ואילו עבדך אני מורה על ביטול עצמו .והבן .ועי׳ בפרשת במדבר
שהכתוב מציין נתנאל בן צוער נשיא יששכר ואילו בכל הנשיאים נאמר
קודם נשיא ואח״כ השם ועי׳ שם במלבי״ם שכתב לפי שהיד ,בעל בינה
ועצה קדמו את שמו לשם שבטו ,וליפמ״ש רצו להדגיש במיוחד את
אבל אם חברו עוגה לד וכו׳.
חשיבותו הקדימו שמו לשבטו.
נראה דכיון שהוא חייב לחלוק לו כבוד הרי מכובד יותר כשמזכירים

רלו

הרדג־ש

הלכות כבוד אדם
אסור והיתר — ממון

כגזרבגז

הלכות כבוד ׳אדם

אסור והיתר  -טמון

' א
לפי דקת המג״א כאד״ח דאיסור דרכנו .נדחה מפני ככוד
הכריות אפילו ככיזוי קטן נראה שהמתפלל ככיכנ״ס בצכור
וטעה כדכר שצריך לחזור ולהתפלל תפלת שמו״ע מאחר
שהוא כמצכ כזה שכזיון הוא כשכילו לשכוח כתפילה אינו
חייב לחזור ולהתפלל ככית הכגפת כפני הצכור שיראו כולם
שטעה ,אם אפשר יתפלל ככיתו כיחידות.

ב
וכן נראה כתענית צכור שהוא אינו יכול לצום אכל הצכור
טועה והושם שהוא צם ועלה לתורה או צורף למנין מתענים
לית לן כן.

ג
נדר שלא לאכול עונות ונזדמן למשיכה וכרור לו שאם הוא
א) לפי דעת המג״א וכו׳ .עיין באתת סי׳ י״ג ס״ק ח׳ ,ועי׳ בסלהר״ע
דמספקא לו לפי דעתו אם זה בשב ואל תעשה או גם בקום ועשה מ״ם
לכר׳ע איסור דרבנן בשב ואל תעשה דוחה כבוד הבריות ,ולכן נדחית
תפלה בצבור ויתכן אפילו עיקר התפילה אם אינו יכול לחזור ולהתפלל
דכ-ז הוא בשב ואל תעשה הוא.

ב) ויעלה לתורה וכו׳ .משום דנראה דגם כשאינו צם ועולה לתורה
אין זה ברכה לבטלה אלא דחסר כאן מצות קריאת התורה שתקנו חכמים
בתענית צבור והרי זה שב וא״ת ,ואף רכל זה נוגע לרבים ,דעת הגאון
בעל מלהר״ע דאפילו איסור דרבנן אינו נדחה מפני כבודו ,דהא בירושלמי
חכם שהתיר אין חברו רשאי לאסור מפני כבודו ובכל זאת אם הוא
התיר רשאי לאסור אפילו באיסור דרבנן דלא חלקו שם מ״מ בשב וא״ת
פסק דגם רבים נמנעים ממצוה מ״מ זה נדחה מפני כבודו.
ג)

נדר שלא לאכול

וכר .עיין שם דמבואר דבאיסור שהוא ישנו

רנה

גזבידדש

הלכות כבוד אדם
אסור והיתר — ממון

כחרכגז

ימנע לאכול בלי הסברת הסיבה הצבור מסביבו גם כן ימנע
מתוך חשדות ומתוך •כך יעלב הבעה״ב הרי הוא מותר לאכול
מן העוגות מפני כבודו של בעה״ב ,אבל אם הוא חושש לאיסור
אפילו לאיסור דרבנן מותר לו להמנע אפילו שגם אחרים
ימנעו על ידי כך כיון שזה נוגע לרבים* .
ונראה לי דאם הוא מונע עצמו מתוך חומרא שהחמיר על
עצמו ולא מן הדין וגם לא ספק איסור אלא ממדת חסידות
צ״ע אם מותר לו להמנע ולגרום עלבון לשני כיון דאין כאן
דררא דאיסור.

ד
נראה דחכם שפסק בענין טעות בס״ת דכשר לכתחילה לקרות
בו ואילו השני סובר שרק בדיעבד כשר לקריאה בכל זאת
אסור לו לאסור מפני כבודו של חכם כיון דאין כאן איסור
אלא חומרא.
נראה ,דאפילו אין בדבר עצמו שום איסור אבל זה גורם
חילול השם אסור להמנע לעשות לו אפילו הוא מתבזה בכך.
בשאלה אפילו בקום ועשה נדחה מפני כבודו ,ונדר איתא בשאלה הוא,
ואם הוא חושש לאיסור כבר נתבאר לעיל דין זה ,ומ״ש דאם מונע עצמו
מתוך חומרא ,סברא היא דלא עדיף מאיסור דרבנן בשב וא״ת ,כיון דאין
זה אלא חומרא בעלמא וצ״ע עוד בזה.
ד) טעות בס״ת וכו׳ .כיון דאין כאן איסור של ברכה לבטלה מאחר
דבדיעבד כשר הספר הרי כבודו עדיף בזה וכנ״ל.

ומ״ש שאם זה גורם חילול ה׳ וכו׳ ,נראה לי דזה סברא דהא
דאמרינן בגס׳ במקום שיש חילול ה׳ אין חולקין כבוד לרב לאו דוקא
שיש במעשה עצמו עבירה אלא כל מקום שזה נוגע כבוד שמים הרי
כבוד בו״ד נדחה מפני כבוד שמים ,ומה״ט נראה דכיום גם בזקן שאינו
לפי כבודו אם הציבור רגיש לדבר הזה ובראותם שאינו מחזיר אכידה
מפני כבודו רואים בזה יהירות ולא שמירה על כבוד התורה וגורם חילול
ה׳ הרי זה נדחה כבודו מפני כבוד שמים ,דרגש הציבור שחייב
,לעשות לפנים ־משורת דין יכול לחייב אותו ,אבל אם זה גורם חילול ה׳

ירנו

גזרדדש

הלכות כבוד אדם
אסור והיתר — ממון

כחדכגז

ה.
דעת ההומים כסי׳ פח (הובא כספר מלא הרועים) דמפני
ככוד אחרים מותר לעכור על איסור דאורייתא כשו״ת דהא הס
על ככור הכריות ,אכל ת״ח כשכיל ככור עצמו אין לו לעכור
על איסור דאוריתא אף.כשו״ת.
ו

נראה ,דכל שמפני ככודו הוא פטור לעשות כגון כגרימת הפסד
ממון או רוח ,אסור לכעל ממון לעשות טצדקי שככל זאת
יטפל בזה או יותר על ככודו דהרי זה ככלל מכיש חכרו אף
דהוא חיים לעשות לפנים משורת הדין.

ז
אם מותר להופיע כצבור ועל ידי כך ידחה האיסור שהוא,
נדחה מפני ככוד הצבור נסתפק כזה הגרע״א בהגהותיו לאו״ח
סי׳ יג ,דעתו אם חסר למנין והוא ישלים משום מצוה דרכים
מותר.

ח
נ״ל דעל ל״ת דלא תעמוד על דם רעך שמוזהר להציל
נפש מישראל לא נדחה מפני כבוד הכריות דאף דאינו
נראה דחייב ,ופשוט בעיני דאף שכתבנו רכל היכא שהוא רק חומרא
אינו פורש מפני כבודו מ״מ אם הוא בביתו נוהג בחומרא זו תמיד אלא
כאן הוא לא מקפיד מפני כבוד בעה״ב כיון שעושה מן הדין אין כאן
חששא לחילול ה׳.

ו) בכלל מבייש את חברו וכר .סברא היא ,רק אם הוא בעצמו
מוותר על כבודו דכבודו מחול אבל בלא״ה לא ,נראה דאף דקיי״ל בב״מ
פ״ג דפשק ליה מקרא דלמען תלך בדרך טובים דחייב בממון אף לפנים
משורת הדין יעו״ש זה דוקא בממון אבל היכא שהוא מתבייש אין לחייבו
לפנים משורת הדין על חשבון בזיונו וז״ם.

ח) דעל ל״ת דלא תעמוד וכר .וראיתי מביאים בשם המהרש״ל
בחו״מ סי׳ תכ״ו בהגהות חכמת שלמה ד״ה הרואה ראם הוי ההצלה דרך

1

ח1ןדרש

הלכות כבן! אדם
אסור והיתר — תמו!

כגזרסז

ככודו מחויכ להציל דפיקוח נפש חמירא וראיה קצת ממ״ש
איזה חסיד שוטה הרואה אשה טובעת כנהר וכו׳ (מלא
הרועים).
.דעתו דג׳ עכירות החמורות לשיטת הר״ן שכל שאינו כשוא״ת
אינו חייב למסור נפשו עליהם נדחים מפני כבודו.
ט

כל זה שאמרנו לפטור מפני ככודו אין זה אלא כשהוא
מתכיש אכל אם הוא עצמו אינו מתכיש אף דאחרים
שמתכישים פטורים מ״מ כיון דלגכיה אין כושה כלל הרי
הוא חייב.
י

נראה דכל מקום דלא נדחה מפני כבודו ,כגון באיסור או
דרכים וכדומה ,הוא לאו דוקא דחסרון ככוד שלו אינו מדהה
איסור ,אלא אפילו הוא ת״ח ואין זה רק מניעת כבוד אלא
בזיון עבורו דככל מקום אינו יכול למחול על בזיונו ,מ״מ
הכא גם בזיונו אינו מדהה איפור הנ״ל.

בזיון להמציל אם אינו יכול לשכור אחרים להצילו אינו מחוייב להציל
בגופו אם הוי ליה בזיון או טרחא יתירה דהוא זקן וכדומה וכר עו״ש.
וזה מופלא מאוד מהא דמביא המלאהר״ע מהא דאשה טובעת בנהר שהוא
חסיד שוטה ומצוה לישב.

ט) אינו מתבייש וכר .ומסתפקנא באנשי מעלה המתאמנים בשבירת
המדות שמבזים עצמם בעיני הבריות שחשים בבזיון אלא מבליגים על זה
אם יש בו ענין כבוד הבריות כיון שאינו מקפיד על העלבון ,או דיתכן
שרק אלו שאינם מתביישים ואינם מרגישים כלל בבזיון אבל אלו שכואב
להם אלא שמתגברים על זה גם הם בכלל כבוד הבריות הם ונדחה מפני
כבודם.
י) רק מניעת כבוד וכר .דבר זה משתמע מהא דאמר בירושלמי שחכם
שהתיר רשאי חבירו לאסור ולא חילק בשום פנים אם זה גורם לו רק
אי כבוד או גם בזיון ומשמע דבכל גוונא לא מקפידין אם אין דין כבוד
הבריות שמדחה וגם סברא היא.

רנח

ק

גזבידרש

הלכות אדם לחברו
צער — פגיעה

כחרכגז

הלכות אדם׳ לחפרו

•לער  -פגיעה

א
יש מקום לחשוש ולא לפרסם כמקום פומבי כגון בהית
הכנסת דין וחשבון מפורט של החייבים כפף לכית הכנסת
משום חשש לא יגרש או הלבנת פנים וצער.

ב
אפור להאריך כתפלה אם גורם צער למי שהוא על ידי זה
כגון שמחכים עליו עד •שיגמור ,או שהאיש על ידו אינו יכון1
לשבת על מקומו מפגי שהוא עומד בתפלה ואפילו הוא
מתפלל על הכלל ולטובתו.
א) ולא לפרסם וכו׳ .עי' בב״מ עה ע״ב כי אתי רב דימי אמר מנין
לנושה בחברו מנה ויודע שאין לו אסור לעבור לפניו ת״ל לא תהיה לו
כנשה ופירש״י לא תראה בעיניו כנושה בו שיראה ויבוש ע״כ וכיון
שבבית הכנסת כל אחד וקורא ורואה שנשאר חייב לא גרע מעובר
לפניו אף שאין זה לאו גמור דיתכן דבגבאי צדקה אין איסור כזה מ״מ
מידי הלבנת פנים וצער בודאי לא נפטר ,ברם אי יש מקום לחשוש שמא
יתעלם לגמרי מהחוב ולא ישלם נדרו אולי יש מקום להתיר שהרי
ממשכנין על הצדקה.
ב) אסור להאריך בתפלה וכו׳ .עי׳ ירושלמי ר״ה פ״ב הל' ה' רבי
חייא בר בא הוה קאים עאל ר׳ כהנא וקם ליה ומצלי מן אחוריי מן דחסל
ר' חייא בר בא מן צלותיה יתיב ליה דלא מעבור קומוי רב כהנא מאריך
צלותיה מן דחסל רב כהנא א״ל הכין אתון נהיגין גביכון מצערין רברביכון
א״ל ר" אנא מדבית עלי וכתיב על דבית עלי אם יתכפר עון בית עלי
בזבח ומנחה עד עולם בזבח ומנחה אין מתכפר אבל מתכפר לו בתפלה,
הרי דלולא זאת אסור כיון שעל ידי זה הוא חייב לעמוד ומצער לו ,ועי׳
ביומא פ״ה הל״ב מעשה באחד שהאריך וגמרו להכנס אחריו אמרו שמעון
הצדיק היה אמרו לו למה הארכת אמר להן מתפלל הייתי על מקדש
אלהיכם שלא יחרב אמרו לו אעפ״ב לא היית .צריך להאריך יעו״ש הרי
אף שמתפלל עליהם ולטובתם ם״מ אין לגרום צער לזולתו.
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כהרכגז

ג
אין להבנס למקום ותחום השפעתו של השני אף שאין הראשון
מוחזק כזה ואין כזה איפור השגת גבול כיון שעל ידי זה
גורם צער לראשון.

ד
מותר להחמיר על עצמו שלא להנות מכספים שהם ספק גזילה
אף שעל ידי כך יצטרך להנות מכספי צדקה המיועדים
לעניים.
וכן ראוי לחוש כיותר כהוראתו כאיסור שעל ידה יפסיד
ממון חכרו מאשר הוראת איסור גרידא.

ה
מותר לאדם להחמיר על עצמו כחומרות יתירות אלא שלא
יעשם כצורה של פגיעה כאחרים כגון כפני אחרים שאינם
נוהגים חומרות אלו והם עלולים להפגע על ידי זה.
✓
ג) אין להכנם למקום וכו׳ .עי׳ שמו״ר ג—כא "עד שלא עמדתי היה
אהרן אחי מתנבא להם במצרים ם׳ שנה וכו׳ אמר משה עכשו אכנס
בתחומו ויהיה מיצר וכו"׳.

ד) להחמיר על עצמו זכו׳ .עי׳ ירושלמי תענית ס״א הל״ד "חד בר
נש אתא גבי הד מן קריבוי דר׳ יניי א״ל ר׳ זכה עמי א״ל ולא הוה
לאבוך פריטין א״ל לא א״ל גבי אינון ומפקדין א״ל שמעית עליהון דאינון
סרקין (כלומר שהן של גזילה) א״ל כדיי את מצליא ומתעניא ועי״ש
במפרשים שחשש לספק של גזילה אף שמן הדין היה מותר להנות מהם
מ״מ כיון שהחמיר על עצמו אף שעל ידי כך הוא מרע לעניים מ״מ מותר.
יפסיד ממון וכו׳ .עי׳ בכורות מ׳ במשנה

ה) פגיעה באחרים וכו' .עי׳ בירושלמי ברכות פ״ב ה—ט "א״ל
והתניא כל של צער כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה ת״ח עושה
ותבוא עליו ברכה א״ר זעירא ובלחוד שלא יבזה חורנין" .מכאן דאף
דהבאנו לעיל דאינו מחויב לותר על החומרות שלפי דעתו ממני כבוד
אחרים שהוא מתארח אצלו ,מ״מ זה רק אם זה נוגע לזה שהוא מתארח
אבל בפני אחרים אסור שעל ידי זה הוא מבזה אותו ברבים שנראה
כאילו הוא מדקדק במצות יותר ממנו .ברם נראה שיש לו רשות להדר

רעד
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ו
נראה דיש להמנע מלהזמין את חכרו שהוא הסוך־כנים
לשמחות תכופות של ילדיו כי גורם לו צער קל ידי כך אש
•שהוא ידידו הטוב.
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כה רכה

ח

מי שיכול להשפיע על חכרו שלא יכשל כאיסור ולא השפיע
אם הנ־של מקלל את זה שלא •השפיע עליו
ןההוא
הרי אין זה קללת חנם ,ויחוש לה.

ז
אך דהמור איסור המלכין פני חכרו כרכים מ״מ אם הוא
כעצמו הכנים עצמו לזה וידע שהוא עלול להתכזות שם הרי
איהו דקא גרים לעצמו ואץ הכרו נענש על כך.

ט

מלכות הדורשת מספר אנשים לעכודת פרך או ח״ו להריגה
מכלי לנקוב כשמות לומר דוקא אלו ,אם ככר מסרו את
הרשימה למלכות ,אסור להוציא מן הרשימה את אלו ולהכניס
אחרים במקומם ,אכל אם טרם מסרו את הרשימה למלכות
יתכן שאפשר להוציא אלו מטעמים שיונים ולהכניס אחרים
במקומם.
י

מצוה אף שאחרים אינם יכולים להדר כמותו עי׳ סוכה לז שיקירי ירושלים
היו אוגדים לולביהם בגימוניות של זהב ועי׳ סוטה יד שהיו מביאין
המנחות בקלתות של זהב ושל כסף ולא חששו משום עניים ועי' תום׳
ט בכורים פ״ג מ״ח ,והא דלא חששו מפני ביוש עניים כמו במוע״ק
כז ותענית לא דהתם זה נוגע אך ורק לחיים הקפידו אבל לשמים מותר
ואין לחשוש לביזוי אחרים.

כל שהוא נהנה מחסרו חייב להחזיק לו טוכה אך שהוא

ו) מלהזמין את חברו וכו׳ .עי׳ בב״ב צא "ויהי לו שלשים בנים

ח שיכול להשפיע וכו׳ .עי׳ מכות יא "אמותיהן של כהנים מספקות
מחיה ונסות לגולים לערי מקלט כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו•
ומקשינן בגם׳ הא מצלו מייתו והכתיב כצסור לנוד כדרור לעוף כן קללת
חנם לא תבא א״ל ההוא סבא מפרקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש
רחמים על דורן ולא בקשו ולכן אין זה קללת חנם וק״ו במקום שיכול
לתקן ולא תקנם בודאי אין זה קללת חנם .ויש לחוש לזה מאוד.

ושלשים בנות וכו׳ ובכל אחת עשה שני משתאות אחד בבית אביו ואחד
בבית חמיו ובכולם לא זימן את מנוח .אמר כודנא עקרה במאי פרעא"
ע״כ .ועי׳ במפרשים ובמהרש״א שהתלבטו בפירוש הדבר וכי משום
שלא לו לפרעו לא הזמין אותו וכי נחשב איוב על כך׳ אלא נראה דאין
זה לגריעותא אלא מתוך חכמה והשתתפות בצער דרגילים אנשים לומר
בסעודת נשואין בשמחת בניכם נשיב כגמולכם וכיון שאינו יכול לומר
הרי גורם לו צער רב ולכן היה נמנע להזמינו ומכאן המקור למ״ש.

סז מלכות הדורשת וכו׳ .אם כי שזה דיני נפשות מצאתי להעיר בזה
ולהביא מקור כמושכל ראשון ,עי׳ יבמות עט בהד,יא מעשה בגבעונים
שדרשו את בני שאול אמר רב הונא העבירם לפני ארון כל שהארון קו.טו
למיתה כל שאין הארון קולטו לחיים ,מתיב רב חנא בר קטינא ויחמו
המלך על מפיבושת בן יהונתן שלא העבירו וכי משוא פנים יש בדבר אלא
שהעבירו וקלטו ובקש עליו רחמים ופלטו ,ואכתי קשה וכי משוא פנים יש
בדבר אלא שבקש רחמים שלא יקלטנו הארון הרי ראיה מכאן שזה
שטרם נקלט מותר להתפלל ולהחליפו אבל אם כבר נקלט אסור ,וגם
מסירת הרשימה דינו כנקלט ע״י המלכות וצ״ע.

ז) אם הוא בעצמו הכנים וכו׳ .לכאורא יש להביא ראיה מחא
דס״הדריו יא אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה מעשה בר״ג וכו׳
ומצא שמונה אמר מיהו שעלה שלא ברשות ירד עמד שמואל הקטן ואמר
1׳י* שעליתי שלי ברשות וכו׳ אינש אחרינא הוה אלא משום כיסוסא
הוא דעבד (ש,א יכירו מי היה העולה שלא ברשות וילבינו פניו .רש״י)
“ ה םובא ילמי׳ לא חשש ר״ג להלבין חברו ברבים אלא שמן הדין
שואין מעבדיו השנה אלא במזומנים בודאי יתבקש לרדת
יי
וא הו דכא מכס ף נפשיה אלא ממידת חסידות חש לזה שמואל הקטן.

י) שהוא נהנה מחברו וכו׳ ,עי׳ ס״ד דשביעית אין אוכלין פירות
שביעית בטובה ומביא הרש״ש שהגרסא שלפנינו והיא גרסת הראב׳ד

רעה
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מצוה על כך שיהגה אותו ,וכן המבשר בשורה טובה לחכרו
אן! כי שכבר נודע לו הבשורה על ידי אחר ,ואפילו המבשר
יודע שהמתכשר יודע כבר ,חייב להחזיק לו טובה.

יא
הנותן מתנה להברו מותר לומר ולכפר לו את הקושי שהיה
לו ברכישת הדבר הזה ,שעי״כ הוא מדגיש את הידידות
שרוחש לו ,ויתן לו בסכר פנים יפות.

יב
מותר לצער את חברו צער גדול מאד אם לפי דעתו תצמח
מזה טובה עבורו שיהיה כדאי הצער הזה ,אן! שחברו חושב
שצ״ל אלא בטובה וממשיך• "ובזה ישבתי את המנהג שאומרים לנהנים
אחרי ירידתם מן הדוכן ישר כחכם אשר רבים לעגו על זה כיון שהם
מצוין על כך ועוברים בג׳ עשין אם לא יברכו דהא ה״נ מצווים הבעלים
להפקיר ואפ״ה מותר להחזיק להם טובה".
וכן המבשר בשורה וכו׳ .עי׳ ברכות יח לאמר אמר הקב״ה למשה
לד אמור להם לאברהם יצוי״י שבועה שנשבעתי לכם כבר קימתיה לבניכם
וכר אלא דידעי למה ליה למימר להו ,לאחזוקי טיבותא למשה ,הרי אף
שידעו מ״מ מחזיקים טובה .ומכאן אפילו הוא ידע שהם יודעים וק״ו
היכא שחושב שהוא לא ידע שמחזיקים טובה.

יא) ולספר את הקושי וכר .עי' בר״ר עח—טו קח נא את ברכתי
אשר הובאת לך א״ל כמה יגיעות יגעתי עד שתבא לידי אבל אתה מאליה
היא באה אצלך.

ויתן לו בסבר פנים יפות.

עי׳ מדרש שמואל "הנותן לחברו בסבר

סנים יפות הרי זה מנה כפולה.
יב) צער גדול מאד וכר .עי׳ ברכות לא אלך ואסתתר בגני אלקנה
בעלי וכיון דאסתתר משקי לי מי סוטה ואין אתה עושה תורתך פלסתר
וכו׳ ולכאורה האיך מותב לגרום.,לאלקנה צער גדול כזה של בגידה ח״ו
אלא ע״כ כיון שידעה שאחרי שיולד לה בן הוא מוכן בודאי לסלוח על
כל הצער שגרם ובפרט שיתברר שלא היה אלא צער גרידא מותר ,וע׳
בתום׳ שהקשו אמאי לא הקשו בהא דאם יולדת בצער יולדת בנחת שתלך

הרדרש
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מזדכה

שאין זה אלא צער גרידא כלי דוחים כל שהם ,ונראה דחייב
אחר כך לכקש מחילה כמו כל מצער שכונתו לטוכה ולשמים.

יג
אסור להטריח פועל זקן ולהריצו לעבודות כאילו היה צעיר
לימים אך שמתחילה שכר אותו לכל מיני עכורות.

יד
אך דקיל״ן דאסור להפציר את חכרו אחר שיודע שאינו
מקכל משום גניכת דעת מ״מ אין להוציא מסקנות מזה,
אלא אחרי שככל זאת הפציר כו ולא קכל.

טו
מותר לקבל כסך עבור טיעון בכיה״ד אך שהוא מחויב מן
ותסתר בכדי ללדת בנחת ולממ״ש י״ל דכיון שהרוח הוא רק לגבי היולדת
יתכן שאסור לצער כל כך את בעלה בגללה משא״ב לעצם הולדת הילד
דרוח דידיה ג״כ מותר .ומ״ש שחייבת לבקש אחר כך מחילה נראה שזה
יצא מחא דמצינו דגם משה רבינו אחרי שהוכיח את ישראל על דברי
תורה שאין לך היתד גדול מזה מ״מ בקש אחר כך מחילה על הצער שגרם
להם עי׳ בילק״ש תתכא פ ,ואתחנן "אמר להם לישראל הרבה צערתי
אתכם על התורה ועל המצות ועכשו מחלו לי" ,וכמ״ש במק״א דכל צער
של השני אין לו כפרה ואין לו היתר אף שיש נימוק חזק ביותר מ״מ צריך
לבקש מחילה אף שבעיקר הדין מותר לגרום הצער הזה .ודוק.

יג) להטריח פועל זקן וכר .עי׳ ילק״ש סי׳ תתקמז "ההוא עבדא
דאזל וצבעי לרישיה ודיקנא אתא לקמיה דרבא וכו׳ אתא לקמיה דרב
פפא ■זבניה ,יומא חד אמר לו אשקין מיא אזל ארחיה ורישיה ודיקנא
אמר לי׳ חזי דאנא קשיש מאבוך וכו׳" ומשמע התם שלא יוכל להשתמש
בו וזה בעבד וק״ו בשכיר.

יד) אסור להפציר וכו׳ .עי' שוח״ט אמר רבי אבהו גלוי היה לפגי
הקב״ה שאין אומות העולם מקבלין את התורה ומפני מה יצא ידיהם ,כך
הם מדותיו של הקב״ה לצאת ידי הבריות ואח״ב טורדם מן העולם לפי
שאין הקב״ה בא בטרוניא על בריותיו ,הרי שאם רוצים להעניש אל יסמוך
על זה שהוא יודע לבטח שאין הם מקבלים אלא לצריך לשאול אותם וכן
באדם כה״ג.
טו) עבור טיעון וכו׳ .עי׳ סנהדרין כז גבי ר״ס שקבל בר חמא לשלם
כרגא דכולי שני וכתב התשב״ץ ח״א סי׳ קמה וז״ל ואעפ״י שהיתר ,מצוד,
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כחרכה

הדין דלא תעמוד על דם רעף ,מ״מ להתנות לכתחילה שילמד
עליו רק כתנאי שיתן לו כך וכך אסור.
טז
אל תשנא את הכרך מפני אהכת הכרך השונא אותו ,כי אין
לשנא אלא גזי שהקב״ה שונאו( .ספח״ס סי׳ עו).
יז
מותר לכקש ולהתפלל שיארע לו נס או שינוי הטכע על מנת
שיוכל לעשות מעשה שהוא חייב לעשות מדין דרך ארץ ואין
זה טרחה בכדי.

יח
הנוסע באוטא או בטכסי עם עוד אנשים ונתקלקל בדתך,
יתכן שאסור לעזוב אותם לבד ולנסוע אלא יחכה עליהם ,וכן
נראה שחייבים להמתין לנה•" עד שיתקן ולא להשאיר אותו
כדרך ,אך שהוא לוקח שכר עבור הנסיעה.

!

על רב פפא ללמד עליו זכות או משום דלא תעמוד על דם רעך כדאיתא
בספרי או משום מדבר שקר תרחק כדאיתא בפרק שבועת העדות לא
וכו׳ וכן ר״פ שיפסוק עמו כך וכך תתן לי ואלמד עליך זכות לא מציגו.
יעוין שם.

1

יז) שיארע לו נם וכו׳ .דין זה מבואר להדיא בחולין ו גבי בן יאיר
דההוא טייעא דלווה בהדייהו אמר לו חלוק נמי להאי דלא נימא כך עושים
לבני לויה וכו׳ ,הרי אף דזה מעשה נסים ושנוי הטבע מ״מ הטריח את
הקב״ה ולא היה טרהא בכדי כיון דיש בזה משום דרך ארץ ולכאורה
מצינו חידוש זה בתורה גבי יעקב אבינו ויפגע במקום וילן שם עי׳ סנהדרין
צה כי מטי לחרן אמר ,אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי ואני לא
התפללתי ,בעי למהדר ,כיון שהרהר בדעתו למיהדר קפצה לו הדרך מיד
ויפגע במקום הרי שנעשה לו גסים בכדי לקים מדת דרך ארץ.

יה) הנוסע באוטא וכר .לכאורה זה יוצא מהא דהזכרנו לעיל דלא
לימא כך עושים לבני לויה ועי׳ בסמ״ע הו׳׳מ רעב סי״ק כ וז״ל ומכאן
יש ראיה שבני עיר אחת שנסעו יחד ג׳ ד' אנשים על עגלה זו וג׳ ד-
אטשים על עגלה אחרת וכן הרבה עגלות ונצטרך לעגל אחד לתקן דבר
אחד בעגלה או בסוסים שבעגלות ולשהות עבור זה קצת בדרך שגם בגי
עגלות אחרות ישהו עמו ולא יניחוהו לבדו.

רעט

הגזידרש

הלכות אדם לחברו
צדקה

הלכות אדם

כהלכה

לחברו

*דקה

א
יסוד הצדקה הוא שירחם קל ידי זה את הקני וכל שנותן
לקני ואינו מקורר את מדת הרחמנות אצלו הרי גורק מקצם
המצוה.
ונראה שצר קין שנותן צדקה ומי שצריך ליטול ואינו נוטל
וכמו שיכואר להלן כיון שאינם כקלי רחמים אך שנותנים
צדקה מ״מ חסר כהם קיקר המצוד ,שהוא הרחמים,

ב
צדקה שמצילה ממות הוא דוקא צדקה שיש כה ממרת
הרחמים וכנ״ל אכל אם אין כה ממרת רחמים אינה מצילה
ממיתה.

ג
אקפ״י שקיקרה היא הרחמים מ״מ זכויות הקני קודמות
א) מדת הרחמנות וכו׳ .נראה שהמקור הוא מחא דב״ב י׳ רחמים זו
צדקה ,משמע שזהו יסוד הצדקה הוא מדת הרחמנות שבו ,ואולי זה כונת
הזהר בראשית בהקדמה "כל מאן דחס על מסכני ברעותא דלבא לא משתני
דיוקניה לעלם מדיוקנא דאדם הראשון" ,משמע דבעינן שיהיה "ברעות
לבא" ולא נתינת צדקה סתם .ויתכן שזה כונת רבי אלעזר בסוכה מט
אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו
לסי חסד ,והבונה לחסד שהתעורר בו.
ב) שיש בה ממרת הרחמים וכו׳ .תדבא״ז א "אדם נותן צדקה
בעוה״ז ומתכוין שיחיה עני ולא ימות אף הקב״ה מתכוין על הנותנה
שיחיה ולא ימות" הרי שכונת ה׳ להצילו ממות הוא בזמן שמתכוין להצלת
העני ולרחמו.

ג) זכויות העני קודמות
רפ

וכו׳ .עי׳ בתדב״א ר׳ כז "אם יש לאדם

ספר

הוא

חלק אחר מן ספר

חרושי הלכות ואגרותןטסכח כתובות ,והלכות כתובה
מ
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אשר חירש כעומק עיונו • וגודל פלפולו • ורוב חריפותו • ה״ה הרב הגאון החסיד האמיתי • צדיק יסוד עולם
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צבי הירש

הלוי ז״ל • בן הרב הגאון מוהר״ר מאיר הלוי ;"ל .בן הרב
בן הרב הגאון מוהר״ר
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פרה

כתובה דרבנן ע״כ כיורנא לאו דיקא ומיידי באמת מיתנו׳ ,דמיני׳ הינת דאיה ליה
מעות צריך לשלם המעות והיינו שפרש״י ז״ל בזו שמעתי לעני! כתובה מנכסי
יתומים ודוק :
תלתה המשיא וכו׳ הנההרמב״ס כתב בסרק כ׳ מהלי אישות לא יפחות לה
מר!
 1מכסות שפוסקי! לאשת עני וכוי משמע דס״ל דהכא לכסותו קאמר
וכ; משמע קצת מדאמר במתני' בתר הכי פסק להכניסה ערומה וכו׳ אך מדברי
אביי לא משמע כן דא״כ למה הוצרך להוכיח לעיל דן• ס״ה ע״ב גבי כמות והכא
כיון דתרווייהו חד טעמא הוא בשיעור הכסות בעני והנה בספ״י נתן טעם לשבח
למתני' דלא יפחות מחמשיס זוז שהוא שיעור כדי שיוכל להתפרנס ממנו כמו
שאמרו חי שיש לו חמשיס זוז ונושא ונותן עמהס לא יטול מן הצדקה והוא דלא
כדברי הרמנ״ס דמפרש בכסות ויותר נלענ״ד מלשון הרמב״ם וטוש״ע כהל' מתנות
עניים ובי״ד בהל' לדקה שלא פירשו היתומה דתני' לעני! כסות וסתמא הוא לעני!
נדוניא ומ״ש בפרק כי מהל׳ אישו׳ היינו בריש׳ דמתני' דוקא ואן דקתני במתני׳ וכן
היינו לעני! שיעור הסך אבל בסיפא לא מיירי מכסות אלא בנדוניא וכפי הטעם
שכתב בספ״י וכראי דטעמי׳ מדאמר אביי ואם יש בכיס כמה יהבינן ובודאי בכסות
לבת טובי׳ צריך הרנה יותר ותו דאפילו לא יש בכיס ואפילו לא נימת צריך לכסותה
לפי כבוד׳ וע״כ לענק נדוניא מיירי מיהי אכתי לא מתרלא בהא דלמה לאביי
להוכיח התם והנא כיון דסיכא בזוזי מדיני קתגי וכן ע״כ דרישא נמי בזוזי מדינה
הרי נשמע שיעור כסות עני וצ״ל דאין ללמוד כסות עני דאב לבתו מכסות עני
לאשתו וכן להיפך והגה קשה על סברת פ״י מנ״ל דהתם בפאה במי שיש לו חמשים
זיו דזוזי מדינה וכ קשה על התי״ט בפירושו לעיל ס״ס אע״כ דקאמר אביי עני
חמשיס זוז מנ״ל משוס דמי שיש לו מאתים זוז לא יטול הוא מני מדיני וקשה עליו
 ,ג״כ מנ״ל ונראה ויש לדקדק עוד דה״ל לאביי להוכיח הנח נמי מרישא דטתניתי!
דמיירי ע"כ בעני שבישרתל דכעשירלריך ליתן עישור ננסי וכ״כ בש״ע מי׳ נ״ח
בד״א בעני שבישראל ואי בזוזי כורי עני מי חית ליה כדקאמר אביי לעיל ס״ס
* אי^טנראה דמתורן הכל דבאמת הוכחת אביי דעני חמשיס זוז כורי מי אינן ליה
ה^^נ כמ״ש התי״ט דמי שישלו מאתים זוז מדינה לא יטול ונפקא ליה דמתני׳
דשאה היינו זוזי מדינא משום דכשיטא ליה דעעמא דמתניתן דידן דלא יפתחו ליתומה
מחמשים זוז היינו כמ״ש בספ״י דחמשיס זוז הוא שיעור כיכול להתפרנס בנושא
ונותן עמהס ומונח ממילא מהנא דהמשיס זוז דקאמר בפאה היינו נמי מדינה
נמתנית׳ דהכא דמוכח מדקאחר אס יש בכיס כמה יהביג ן וה״ה מאתים זוז דקאמר
שם באותו משנה דאפילו אינו נותן ונושא עמהס ע״כ דמיירי נמי בזוזי מדינה
וממילא מונה דהמשים זוז דס״פ דלעיל היינו בזוזי מדינה אבל בלא הוכחת אביי
מהנא לא ה״מ להוכיח דעני חמשיס זו מי אית ליה דלא הוי ידעינן דמתני' דפחה
מיירי בזוז מדינא ודוק :
תופי ר״ף ,אמר אביי וכו׳ וא״ת ומאי איצטרך וכוי מה שהקשו כאן ולא הקשו
לעיל דן ס״ה ע״ב על אביי שם כבי כתבו המפרשים דהיינו
מדפכיט הנא מרחבא דהוא אמורא יותר ה״ל למיפשט מדר׳ יהודה אך מה שתירצו
עוד כיון דלעיל כסות עיקרו דאורייתא לא נהירא דהא כשיט מזה בריש פרק שור
שנגח בתוקע לחכירו דהוא סלע מדינה אן דבושת עיקרו דאורייתא רק השיעור
מדרבנן וק״ל :
בגמרא ת״ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס פירש״י מזונת נהרשכ״א הי׳ כסות
וכדתנן בסון מסכת הוריות החשה קודמת לאיש לכסוי אבל בתזונת
היתום קודם ליתומה כדתנן התם האיש קודס להחיות לכתיב וחי אחיך עמך אחיך
קודם לאחיתיך וכריך להבי! דעת רש״י ז״ל דהא הוא כיי ג'כ לעיל דן מ״ח מפרנסי;
כסות וכ״כ התוס' ר״פ מי כמת דלפו! פרנסה היינו כסות ונראה דסביר' ליה כיון
דקאמר הנא טעמא שהאיש דרכו לחזור על הפתחים זה הטעם שייך אן במזונת
ומדנה^חתני'להוריות לכפות דוקא היינו חטעס חחרינא שכתב הרי״ע ברטנורא
/כבו^זלאשה מרובה משל איש ונ״מבמקום שאי! אנשים או ,בענק מכר שא״א
•להחזי^ול' הפתחים אז האיש קורם למזונתאבל בכסות מפני בושתה של אפה מרובה
לעולם היא קודחת והיינו דפי' הכת לוקא מזונת אבל מדברי הרמב״ם וש״ע בי״ד
סי׳ רנ״א לא נראה כן וכן הוא לשו! הטור שם לאשה קודחת לאיש בי! להאכיל בין
לכהות שהאיש דרכו לחוור על הפתחים משמע דם'ל לכילה חד טעמא ובמקום עא״א
לחזור על הפתחים האיש קולס אפילו לכסות ואפשר דס״ל להוא בכלל להחיותו
להא אמרינן בנדרים דן פ' דאכילו כביסה הוא חייתו דאמר קרא ולכל חייהם וכי'
הרא״ש כס להוא בכלל וחי עמך א״כ אחיך קולם לאהותיך כח׳ש הרשב״א כנ״ל וכ״ש
כהות עצמי ואע״פ שאין ראיה לדבר יפר לדבר לכתיב ויעש ה' לאדם ולאשתו
כתנות עור וילבישם הרי דנקט קרא לאדם תחילה:
שם $/״ב די מחסרו זה" הבית" אשר״יחסר" זה "מטה ושלחן לו וו אשה וכוי
רמז לדבר די מחסרו" אשר" יחסר" לו מספרו עם האותיות
והכולל עולה מספר בית" מטה" פלחן״ חשה :
שם בעתם לא נאמר וכוי עיין פירש״י ומהרפיא שנדחקו שזה ונראה דמה שאמרו
איזהו עשיר השמח בחלקו רי׳ל שאינו בוטח על ממונו דדרך הטבע האנושי
לשמוח בדבר ריוח שנתחדש לו וכשהירגל בו אינו שמח בו אבל אדס המשכיל כי
זה שיש לו איני שלו וכל שפה ושעה הוא בחתנה מאת השי״ת הוא שמח בכל עת
וכן הוא בחיי האדם שנאמר כל הנשמה תהלל יה שאמרה יזו״ל על כל נשימה
ונשימה וכוי ר״ל כאינו בוטח בחייו כי אס על כל נשימה הוא נותן שבה כאלו נולד
היו׳ וז״ש להע״ה ה' אחר אלי בני אתה אני היו׳ ילדתיך שבכל יוס יחשוב כאילו נולד
היום וז״ש חז״ל יזכור לו יום המיתה ולא אמר יזכור לו המית׳ אלא שיחשוב אולי
היום יום המיתה ואיך יתגאה ואי! שלטון ביום המות מ״ש התנא אם אק אני לי
מי ני כי איך יחשוב על ממונו שהוא שלו הלא הוא בעצמו אינו שלו כי עוד נשמתו
©קרבו הוא חלק אלוה ממעל מ״ש וכשאני לפלמי ר״ל כשהקב״ה נוטל חלקו ונשאר
הגון בעצמו מה אני ואס לא אעשה עכשיו אימתי אעשה ויש לפרש בזה מ״ש אל
<זאמק בעצמך עד יום מותך ר״ל אן שאתה בכחך ובריאת גונך לא תאמין בעצמן

ששי

כתובות

קיום עולם לא לשנים מרובים וחכינו לא לימים מרובים או מעוטים עד יום מותך ני
אינך בטוח שלא יהיה היום יום מותך באופן שעל כל נשימה ההלל יה ובזה מובן
חהא דאיתא בזהר ר' המנונא הוי מצלי על מזוני כד יהביה ליה למיכל ר״ל אן
לפניו לאכס מבטחו עליו אלא בעת אכילתו הוא מקבל מהש״י מ״ש
שהיה מוכן
יעקב ונתןלי לחם לאכול ובגד ללבוש דה״ל לומר ונתן לי לאכול וללבוש אלא ר״ל
שהלחם שמוכן כבר לאכול והבגד שמוכן כבר ללבוש אעכ״כ באותו שעה שאוכל
ולובש כאלו אז נותן לימ״ש לא ניתן התורה אלא לאוכלי מן ר״ל שבשעת אכילה׳
מקבל מאת הש״י וזהודקאמר ואתה נותן להם את אכלם בעתו ריל כשעת אכילה■
ממש ותיבת בעתו קאי על אכלס ר״ל כעת האוכל וממילא שהקב״ה נותן פרנסה
לכל ה' ואי ואין להחזיק טובה הלח להשי״ת בלבד וכן אמרו בבה״ח שהאומר על
מזון שאכלנו הוא ט<־ כפירש״י דמשמ׳ שמחזי׳ טובה לבעה״בר״ל שהוי הכין המזון
אבל באמת אינו שלו אלא של הש״י וכשעת אכילתו הוא מקכל מתש״י וזהו שאכלנו
משלו ממש ויש לפרש הא דקאמר דוד המלך ע״ה כי ממך הכל ומידך לתנו לך ר״ל
על שעת נתינה הוא שלך וכאלו אני מקבל מידך בעת שאני נותן לך וזהו דקאמר
הכא אעו מדידהו קאכלנו וכו׳ ובזה אתי שפיר שראה רבא שאמת כדבריו שזימן לו
הש״י ממש בעת אכילה וק״ל ובחידושי תורה הארכתי מזה בעניניס אלו:
שם אמר רב פכא לאחר מיתה וכוי לכאורה קשה מאי קמ״ל רב ככא הא מפורש כן
בברייתא בסמוך בדברי ר' יהודה והל״ל תניא נמי הכי ונראה דקמ״ל משום
דברייתא דבסמוך י״ל דרי יהודה לשיטתיה אזיל דהא באמת צריך להבי! איך נפרעים 1
ממנו לאחר מיתה הא ה״ל מלוה בע״ט ואינה נגבת מן היורשים למ״ד שעבודת לתג
דאורייתא אלא משום נעילת דלת כדסיל לרב פעא גופיה בשלהי פרק גט פשוט דן
קע״ו ול״ל דהכא נמי שייך נעילת דלת אבל ר' יהודה דדריש מקרא דתעביטנו
דנות! לו לשם מתנה וחוזרים ונפרעי׳ הימנו לאחר מיתי כמשמעו' לשין תעביטנו דהו'
לשון הלואה ע״כ צ״ל דס״ל שעבודא דאורייתא ולשיטתיה אזיל כדחיתא בבכורות
דן נ״ח ע״א וקמ״ל ר״ש דברייתא זו לאו ר״י היא ולאו מדינא דאורייתא קאמר אלא
משוס נעילת דלת וכזה נכון הא דפסקו הפוסקים כרי שמעון דאין נזקקין לו בי״ד
סימן רנ״ג סעין י' משוס דנקט בברייתא שניה דברי רבי שמעון בלשון חכמים אע״ג
דבברייתא קמייתח נקט דברי ר' יהודה בלשו! ת״ק דה״ל ג״כ סתם כמו שכתב
התוספות בריש בילה דן ב' ע״ב אלא דכתבו התוספות בכילה דן ל״א
עיב דכל היכי דלא מלי למימני דברי ר' יהודה לא מקרי סתמח א״כ לפמיש דרי'
פכא מפרש לברייתא קמייתא דנפרעין לאחר מיתה משוס נעילת דלת א״ה לא מנר
למיתני דברי ר' יהידה דר' יהודה מקרא נפקא ליה משוס דס״ל שיעבודא דאורייתא
ותנא דברייתא לא דריש לקרא הכי דט״ל שיעבודא לאו דאורייתא ולא ה״ל סתם
גמור כמו באידך ברייתא דסתה ממש כרי שמעו! כנ"ל ודוק:
מיף *(,אילולי דבריהם היה נלענ״ד לתרן קושית התוס' דיה וחכמים וכוי דבאמת
הנהו חכמים לאו היינו ר״ש דלר״ש לא מייתר תעביטנו דאילטריך לאין
לו ונוי דאמרינן לו הבא משכו! והיינו לשו! תעביטנו וכן מצאתי מפורש בספרי'
דדרש ר״ש מהאי קרא תעביטנו שאומרים לו הבא משכו! וכוי וחכמים דברייתא
שניה טעמייהו משוס דאית להו דיברה תורה כלשון בני אדס וק"ל ו
שט לפתוח נו לכס מתנה וכזי עיי! במהרש״א שהקשה דמדקאמר שאינו רוצה
להתפרנס ע״כ שרצו ליתן לו במתנה ולא רצה! ויש לפרש דרבנן ס״ל דבכל
עת שנותנין לו לריך לומר לו תחלה לשם מתנה דאולי כיון שכבר לוה כעמים
הרבה יתבייש יותר ובש״ע י״ד סימן רנ"ג מעין י״ט ז״ל עני שאינו רוצה
ליקח מערימין לו ונותנים לו לשם מתנה או לשם הלואה לכאורה הוא מפרש כן
לפתוח לו להם מתנה שאומרים לו או תקבל מתנה או בהלואה וא״צ לדחוק לחיש
צגיתיוסן שט גכירושדברי רמב״ם ע״&־זקע־ד -----------------י
---------היא מולא׳ וכוי ר״ח גרים וכוי נראה כוונתו דרשביי לשיטתי' דאיתא
א~תן£׳
בריש סנהדרין דס״ל יש אט למקרא שאין האלן ניכרים במבטא
והנה שממתי מכבוד אאמ״ו הגאון זכ״ל לפרש דברי ר״ח לפמ״ש החהרש״ל בסנהדרין
דן נ״ב ללגזד זכות על די חמא בר טוביא שם דאקכה לבת כהן שזינתה בחיילי
ומורות ושרפה דאמר רב יוסן דטעה בתרתיוהו׳ תירן דבאמת לא היה רק למגדר
מילתא והיה מגדר מילתא הקיפוה בחביני זמורות לשנות מדין שרינה גמורה
וה״נ לא הימה רק יבמה ולמגדר מינתא לוה׳ לשורפה שריסת נשמה וגון בחבילי
זמורות כמו ויצתיאש בליון וזהו ששלחה אליו שאי! כאן מגדר מילתא שלא הימה
מופקרת לכל ומזה הוא עיקר ראיה פלו שנוח שיכול לכבשן האש ממש :ודפח״ח:
ררש1׳'* ד״ף ,הוא מוצאת וכוי לא גילתה הדבר וכוי לפ״ו עיקר הדרש כנמה שאמר
לאיש אשר אלה לו ולא אמרה עליו מפורש וה“ל להביא סיפא דקרא .
וזה דחקו לר״ח לפרש מוצת באש דלכך מייתי רישא דקרא ותו דאן אס היה אומרת י
מפורש עליו היה יכול להכחישה דאין בסימנים אלו ראיה כל כך דהרי קיבל שכר על
הודאתו ולולי דבריו י״ל בפשטות דכתיב היא מוצאת לישרן 1ע״כ כיון שדנה בב״ד
כמ״ש חז״ל וקי״ל דאין גומרין דינו אלא לפניו ע”כדלא היה גמר דין אלא בפני*
והיה לה לגלות בשעת גמר דקואפ״ה לא רצתה לגלות בשעת גמר דין כיון שהיה
_________________ברכיס שלא להלבינו ואח״ג שלחה אליו ביחידות  _______ :י
שם עייפינהו עיי! מהרש״א שהקשה דהא כבר היה לומאתיס זוז ולא ידעתי מ^
קשיא ליה דמשמעות הלשון עייפינהו משמט שבנו החזירם לו דסבר שאן שנדר•
היה נדר בטעות והיינו עייפינהו שהכפיל אותן המעות עלמן ושלח׳ לו:
שם בגמרא ר׳ אבא הוי לייר זוזי וכוי והטעם בזה שלא יתבייש העני ננן
מר עוקבא לעיל והנה הרמב״ס ז״ל וש״ע סי׳ רמ״ט מה שמנו
מעלות כצדקה והמעלה הגרוע הוא שאינו נותן בעין יפה והוא עני! מ״ש חז׳ל עכר ׳
תעשר עפר בשביל שתתעשר ונאמר עוד ובחנוני נא בזאת וגו' עד בלי די ואמרו
חז״ל שיבלו שפתותיכם מלומר די והוא כי בטבע העולם אוהב כסן לא ישבע ואין
אדם מת וחצי תחותו בידו ונאמר ויגיעכס בלי לשבעה אין זה ברכה מאת ה' בזנות.
הצדקה והמעשר אלא הברכה הוא שיתן ה' שביעה להיות שמח בחלקו והוא העושר׳
האמיתי וכן הוא אומר בפרשת נצביס והותירך הי בכל מעשה ידיך שיהיה די והותר
והנה
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הן העיקר בפעולת הפדיון .אחר הדברים האלה
יש ליישב הקושיא דמעיקרא לפי שיטה זו.
ברוקלין ,ג י.
סימן כ״כו
אולם מדי דברי בעבין דה אבאר מתחלה באר
היטב את דברי הגמרא בסוף מסכת פסחים
בדין המכלים את תכירו
דאמרינן התם:
א) הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו
"רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן ,בעו מיגיה
— פשיטא על פדיון הבן  ..אבי הבן מברך ,חטא ופירש״י ויקרא י״ט י״ז לא תלבין את
ברון שהחיינו וקיימנו והגיענו אמן הזה ,כהן פניו ברבים ח״ל התורת כהנים שם :יכול
מברך דקא מטי הנאה לידו ,או אבי הבן מברך אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנים ת״ל ולא
תשא עליו חטא ופרש״י בערכין ט״ז :ופניו
דקא עביד מצוד ,ו"
משתנין שיוביחנו ברבים עכ״ל נמצא דלפי״ז
ולכאורה יקשה מדוע נתקשו דוקא בפדיון
רק ברבים אסור לביישו בתוכחתו אבל בינו
הבן ולא שאלו סתם בשאר מתנות כהונה
אם הכהן המקבל יברך הברכה או בעה״ב לבין עצמו שרי להוכיחו גם כשפניו משתנים
מחמת הבושה ,ת״ל הרמב״ם פ״ד מריעות
הנותן ז
הלכה ח׳ המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר
אולם לפי מסקנת הרי״ט אלגזי דמחלק בי! < חטא כך אמרו חז״ל יכול אתר .מוכיחו ופניו!/
פדיון הבן לשאר מתנות כהונה ,דבפדיון הבן >׳לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו
הנתינה לכהן מהווה עיקר המצוד .של פדיון ,משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא מכאן שאסור
והכהן הוא גורם מכריע במעשה הפדיון דבלעדו לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים
מ״א לבצע המצוה וגם עיקר הגאה מטי לידו עב״ל ולכאורה פליגי רש״י והרמב״ם רלרש״י
משום כך יש לומר דהכהן יברך ז אולם מסקנת דוקא ברבים נאמר הדין דאם פניו משתנות
הגמרא דאבי הבן מברך דהוא עביד מצוה שאסור לביישו ולרמב״ם גם בינו לבין עצמו.
והכהן בקבלתו הכסף לא מקיים שום מצוד"
ב) ח״ל החפץ חיים בפתיחתו אות י״ד:
השתא דאתינא להכי נלענ״ד לחדש בביאור ח״ל ואפשר דרש״י לא פליג ארטב״ם רק נקט
תטעם שתיקנו הגאונים ,למדורי מנהגא דפדיו־
(פ״ק
א וברכתא דעליה" כמבואר בהרא״שלקיים המצוד ,אעפ״י שמוכרח להוציא כסף
דקידושין ובפ״ח דבכורות) וביו״ד (סי׳ ש״ה ע״ז אך כ״ז דוחק^.מ
בהג״ה), :דמייתי אבוה בריר ,קמא כהן ומודיע
לולא דמסתפיגא נ״ל שהגאונים תקנו סדר
לו שהוא פטר רחם ,והכהן שואל אותו — זה בכוונה בדי שיתעורר הכהן לטפל בפדיון
במאכבעית טפי ,בבנך בכור ,או בחמש סלעים ולהשתתף אישית בקיום המעשה ושהוא ימציא
דמחייבת לפדות בהן .ובהדי שנותן לו המעות את עצמו אצל האב ויקח חבל בעסק הפדיון
מברך".
כדי שלא תהי׳ כל חשש שמא לא יתרצה
כמה פוסקים נתקשו למד .תקנו הגאונים בקבלת דמי הפדיון .משום כך סדרו שהכהן
סדר זד" דהא אין ברירה לאב להסטר מפדיון מקדים לשאול את האב — במאי בעית טפי —
דהרי אם רוצה האב להגיח בנו ביד הכהן והאב אומר — בבני בכורי והילך ה׳ סלעים
אינו יוצא בזה .ובכלל מד .שייך בבכור אדם בפדיונו .ובהדי שנותן לו המעות מברך ברכות
זכיר .בו לכהן ,דלאיזד .זכיה יזכה בו הכהן ,הנזכרות( ,הרמ״א)״ .דייקא — ,ובהדי שנותן לו
אם לעבד ז אין בן חורין נעשה עבד .ואם לקחת המעות" ,הכוונה כי בתוך קיום מעשה הנתיבה
אותו לבן ,אין זרעו הוא ז הב״ח נדחק להסביר מידו ליד כהן מברך ,נמצא כי על האב לברך
תקון הגאונים כדי לברר ולפרסם שנותן החמש הברכת ממש באותו רגע שהכהן פושט ידו
סלעים במתנה גמורה ,דאם היתר .דעת האב לקבל כסף הפדיון .באופן זה מתקיימת מצות
שיחזירם לו הכהן אין בנו פדוי בזה .ובעל הפדיון כתיקונה בלי כל חשש של ברכה לבטלה
,חוט השני" מוסיף לפרש שהטעם הואי כדי ושפיר מברך אליפא דבולא עלפא.
לחבב מצות הפדיון על האב ולעורר בו חשק
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מילתא דפסיקא דברבים הדרך שתמיד פניו' מהו הדין כשמלבינו ביחידות
משתנין אפילו אם לא דיבר לו קשות אבל אס או דתגי מילתא דפסיקא כטש״ב החפץ חיים
דיבר לו קשות עד שעי״ז נתבייש אפילו בינו הג״ל לגבי האיסור באות ב׳ שהבאנום ,ונחזי
לבין עצמו עובר על לאו זה ועי״ש דהוכיח אנן בכתובות ס״ז! בעובדא דפר עוקבא שרץ
מכמה ראשונים שאפילו בינו לבין עצמו אם לאתונא להשרף כדי שלא לבייש את העני
ביישו עד שפניו משתנות עובר על לאו זת שנתן לו בכל יום ד ,זוזי ולמדין שם מתמר
היוצא מזה דהאיסור שלא לבייש אחד מישראל דנוח לו לאדם להיפל א״ע לכבשן האש ואל
נלמד מולא תשא עליו חטא ח״ל החפץ חיים .ילבין פגי חבירו ברבים ח״ל הגהות מהריב״ץ
הנ״ל דהלא תשא עליו חטא עיקר תלאו נאמר בסוף המסיכתא דפוס וילנאן שמא הך עובדא
רק על שלא לבייש וכו׳ והא דכתבה התורה
דמר עוקבא נמי במקום רבים היתר" אי נסי
ללאו זה כדי להסמיכו לדין הוכחה ללמדיגו פיהת ש "מ דגדולה בושה עכ״ל ותירוצו ד״ב׳
דאפילו במקום תוכחה אסור לבייש וכן כתב כבר הקדימו בשטמ״ק שם הריטב״א כתובות
החינוך מצוה ר״מ ח״ל שלא לבייש א׳ מישראל שם.
נמצא דאי גימא דמה שאמרו דברבים אין
תה החטא יקרא חז״ל מלבין פני חבירו ברבים
והל״ת על זה ממש״ב ולא תשא עליו חטא ,לו חלק לעוה״ב וחמור מרציחה וגם שמוטב
ת״ל התורה תמימה ויקרא י״ט י״ז * אות קי״ח! שישליך עצמו לכבשן האש וכו׳ הוא בדוקא
רבים לכן צ״ל המרי״ץ דבמר עוקנא גטי
שכשתוניחנו לא תשא חטא על הובחתך אותו
והיינו חטא הלבנת פנים ועליו פירושו בסיבתו כרבים היה דאל״ב מדוע נכנם לכבשן האש
כמו ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו אבל אי נימא דברבים לאו דוקא והוא הדין
יאה״וז ,1234567אם יארע מציאות שגם ביחידות יהא לו צער
עב״ל.
גדול כזה בברבים שחייב להשליך עצמו לכבשן
ובבבא מציעא ג״ח! ב׳ מימרות א) בל
ג)
האש זהו התירוץ השני בהמריבע״ץ ובריטב״א
המלבין פגי חבירו ברבים כאילו שופך דמים
ד״ג״ל דכיון דחזינן דמיתה גדולה בושה הוא
וכו׳ דאזיל סומקא ואתי תיוורא ועי״ש בשמט״ק
הדין ליחידות נמי אם יש בושה גדולה מוטב
דהדם שבלבו מת ולפיכך פניו מתחוורין כפני
שישליך עצמו לכבשן האש מלבייש לחבירו,
מת עי״ש מימרא ב) שם נ״ט .נוח לו לאדם
ואולם אפילו לתירוץ זה דוקא בעובדא דפר
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו
עוקבא שהביוש היה במה שהוא עני ועליו
ברבים דנלמד מתמר שהיתה מוכנת להשרף להתפרנס מצדקה דאולי ביוש כזה ד״וי בביוש
ולא רצתה להגיד שמיהודא היא הרה כדי
דרבים אבל סתם ביוש דזוטר מזה אולי גם
שלא לביישו עי״ש .והגה מה שעל שפיכת לשיטה זו אינו בכלל מוטב שישליך עצמו
^אוצר החכמה
דמים חייב מיתה ולא על הלבנת פנים ברבים
וט׳.
אע״ג דהוי כשופך דמים כתב הרבינו יונה
ה) ובאופן אחר יש להבין תירוץ הב׳ של
ח״ל ומה שלהמלבין פני חבירו ברבים אין המהריבע״ץ וד״ריטב״א דהגה ידוע המחלוקת
לו חלק לעוח״ב כמבואר ב״מ נ״ח! ושם נט .הראשונים דזה כלל גדול דעל הג׳ עבירות יחרג
ולרוצח יש לו חלק לעוה״ב וכר לפי שצער ואל ,יעבור ועל שאר עבירות אם כפאוהו
הכלימה גרע ממות• עי״ש בשערי תשובה קמ״ב .לעבור עליהן אין מחויב למסור א״ע והשאלה
נמצא דברוצזז יש גריעותא שמאבד נפש מיש אי מסר נפשו עליהן אי הוי כמאבד לדעת
ראל וע״ז חייבין מיתה פשא״ב במלבין שאין שאין לו חלק לעוה״ב או דעכ״ם נהי שליכא
כאן איבוד נפש מישראל ליכא עונש מיתה למסור נפשו חיוב עליו אבל אם הסר נפשו
אבל מה שנוגע לעוה״ב שאין לו זה נמדד לפי עכ״פ מצוה קעביד ועי׳ בתוד״ה יכול אפילו
ערך הצער שבמלבין יותר מברציחה.
בפרהסיא ע״ז ב״ז! דחקרו אי רשאי להחמיר
ך) והנה זה דהוי כאילו שופך דמים וגם על עצמו למסור נפשו אפילו בשאר מצוות
שאין לו חלק לעוה״ב וגם הדין שנוח לו להפיל והביאו ראיה מהירושלמי דמצי להחמיר ועי׳
א״ע לכבשן האש דבגפרא הוזכר בכולן ברבים בשם הרמב״ן שדחה ראיה זו ועי׳ שם בהעמק
אי רבים דוקא
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בהעמק שאלה פ' וארא שאילתא מ״ב דמביא
שאלה הב״ל אות א׳ שדעת השאילתות ועוד
גדולים שאסור למסור נפשו בשאר מצות תהו
שיטת הרפב״ם ביסה״ת פ״ה הלכה א׳ ולפ״ז
ר? כשסביישו ברבים אבל פר עוקבא רצה
נהי דדין מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש נאמר
להחמיר על עצמו ומסר נפשו גס על ביוש
שא* ברבים דעכ״ם להאיסור גם ביחידות נמי
ישנו כמבואר באות ב׳ תהו הביאור בתירוץ
חב׳ דכיון דחזינן דבושת גדולה מאוד לכן מצא
לנכון למסור נפשו כדי שלא לביישו אבל
להשיטה דהיכא דאינו מוזהר אסור למסור
נפשו לא יתכן זה ובע״ב צ״ל דעובדא דמר
עוקבא ג״כ ברכים היה כתירוץ הא׳ של
הגיעב׳ץ הנ״ל.
 0ובעצם הדין דמוטב שיפיל עצמו לכבשן
האש ■ואל ילבין פני תכירו ברבים אי הוא חיוב
כמו בהבך ג׳ עבירות שחייב למסור נפשו או
גדר אחר יש בזה לבאר .דתנה התוד״ה נתז
סוטה י :וז״לן ונראה האי דלא חשיב מלבין
בהדי ג׳ דברים שאין עומדין בפני פיקו״נ
משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת
בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות עכ״ל
ותמוה מאד דהא כבר כתבנו באות ב׳ בשם
נמה ראשונים שהאיסור מפורש בתורה ולא
תשא עליו חטא ועי׳ בשו״ע וערש״ז הלכות
אונאה וגניבת דעת סעיף כ״ט שהאיסור משום
לא תונו-ועכצ״ל בטונת התוספת בטש״ב דעבי־
רת הלבנת פגים אינה מפורשת בתורה לא
לעצם העבירה דודאי מפורשת היא רק הכוונה
שצריך למסור נפשו עליה אינה מפורשת בתורה
ועי׳ בפרי חדש על הרמב״ם פ״ה מיסודי התורה
הלכה ב׳ ח״ל וכן הלבנת פנים חייב למסור
נפשו כדאמרינן ב״מ ג״ט .ובכתובות ס״ז :נתז
לו לאדם וכו׳ וכבר כתבו התוספת בסוטה
משום שאינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא
הנך ג׳ רמפורשות עכ״ל.
ועי׳ במאירי ברכות מ״ג :ת״ל לעולם יזהר
אדם שלא ילבין פני חבירו ברבים דרך צחות
אמרו נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ואל
ילבין וכו׳ עכ״ל הרי דלהמאירי הוי■ רק דרך
צחות ומשמע דלדיגא אינה כלל למסור נפשו
כדי שלא לבייש חבירו ברבים וצ״ע דא״כ
אנמי מסרה עצמה תמר למיתה כדי שלא לבייש
;אוצר החכמה;
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ומשמע דדינא הבא וכן קשה ממר עוקבא.
ואולם לפי ־מ״ש דאם רצה להחמיר ולמסור
נפשו־ אשאר עבירות הרשות בידו א״ש וממר
עוקבא_י״ל .דהנה התנור היה גרוף כמבואר
,א ה״ה
¥
בכתובות־ שם ונקדים למה שהקשה הגרע״ק
בשבת פ״ג משנת א׳ מדוע יש מתירין בתנור
גרופה אף שעדיין לא נתבשל כמאכל בן
דרוסאי נהי דלחיתוי אין לחוש מאחר שפינה
הגחלים אכתי• ניחוש שמא יגיס כשאין הקדירה
טוחה עי״ש והנה בשבת י״ח! וניחוש שמא
יניס פירש״י וחייב משום מכשל ,ותום׳ שם
פירשו וחייב משום צובע ועי׳ במהרש״ל שם
ח״ל המהרש״א כיון דאיירי בעקורה נראה
לחתום׳ דל״ש משום מבשל רק• משום צובע
ומחרש״ל כתב דגם כוונת רש״י כן ואולם
בהר-א״ש משמע דלרש״י חייב משום מבשל
ממש עכ״ם חזינן דביורה עקורה מהאש כבר
נחלש החום עד שבהגסה כבר יש אומרים דל״ש
בישול וכן ברש״י ריש כידה דף ל״ת עי״ש
בר״ן בנירה גרופה ליכא בה משוס מוסיף
הבל עי״ש דהר״ן פליג עלה עב״פ חזינן
דבגרופה כבר נתמעט תוקף החום ובמילא מה
שהרבה אינם חוששים בגרופה וקטומה לשמא
יגים סבירא להו דל״ש בישול במעסה כשאין
עוד גחלים בהתנור שבזה שמגיס יגרום בישול
טפי ואף שכיניה שם זמן מרובה יתבשל אכל
מעסה ליכא בישול ובמש״ב המהרש״א הג״ל
ומיושב קצת קושית הגרע״ק עכ״ם כשנחבאו מר
עוקבא ואשתו בתנור גרוף דעתם היה להיות
שם רגע קט עד שיעבור העני שחיפש אחריהם
ולאותה העת הפעוטה לא היה סכנת שריפך,
רק סתם סיבול צער החום ואף זה שחייב לסבןל
צער החום למדו מתמר אבל לדינא אינם
חייבים כלל למסור נפשם להמאירי.
ז) ומשכבר הימים עלה בדעתי לפרש שיטת
התום׳ בסוטה י :הנ״ל אות ו׳ דנהי דלדינא
חייב למסור נפשו על הכלמת חבירו אבל ביון
שאינו מפורש העבירה בתורה וכו׳ ונבר
הקשינו הלא שפיר מפורש בתורה העבירה
של הכלמה מולא תשא עליו חטא אולם הכוגה
שאין שיעור העבירה מפורשת בתורה דלא
ידענו לשער כמה היא ההבלטה עד שימסור
נפשו עליה דיש לך אדם שדעתו .תקיפה עליו
ואינו נתפעל גם מהבלטה גדולה ויש אדם
'1234562
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שחכלמה כל דהו יורדת עד זזדרי בטנו וגם
בהאדם עצתו יש לו עת שדעתו ■זחוחה עליו׳זלא
איכפת לו כל כך ויש לפעמים שדעתו שפילה
עליו ומתפעל מאוד גם מהכלמה כל שהוא לכן
לא יכלו חז״ל לחייב לכל אדם שימסור נפשו
על סכלמת חבירו דשמאבזת האופן שרוצה
למסור• נפשו אין בההפלמה השיעור שחייבים
למסור נפש ■■עליה ורק■ אילו היה מפורש בחורה
האיסור דהכלמה לא רק לגבי האיסור אלא .גם
לגבי מסירות נפש אז לא היינו מחלקים כלל
כי כל מעשה הכלמה בין מעט בין מרובה בין
איכפת לו הרמה או מעט כשם שלגבי האיסור
ליכא חילוקים ובכל אופן כשפניו משתנים
עובר בל״ת ה״ב היה כן הדין לגבי מסירות
נפש אבל השתא דדיו מסירות נפש היא פרשה
■חדשה מתמר ולא שייכא כלל להלא-תשא עליו
חטא דשם לא נאמר הדין חיוב מסירת נפש
נמצא דמסירות נפש באה פדי שלא להלבין
ברבים ושצער ההכלמה גרוע ממות כמש״ב
הר׳ יונה בשע״ת ועל זה לא לכל אדם יש
לשער אם יש במלטה זו צער יותר גדול
ממיתה שיחוייב למסור נפשו עליה וחמר
שהיתה ביכולת לשער וכן מר עוקבא ששיערו
דצער המוכלם יהא• גדול כל כך יותר ממות
ודאי שקיימו בעצמן היפיל עצמו לכבשן האש.

היוצא מזה דמה שנוגע להאיסור אם רק פניו
משתנים עובר בל״ת דולא השא עליו חטא
אבל לגבי מסירות נפש בעינן שיהא ההכלמה
כל כך יותר ממיתה בהצער ולכן לא מנו שגם
על ההכלמה חייבים למסור נפשו כי אכתי
למעשה איבו חייב למסור נפשו דשמא בההכלמה
זו לא יהא צערו יותר גדול ממיתת

ח) ובפ״י ב״מ נ״ט :מפלפל בהמקור שמכל
ים פני תבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב
דרש״י בפרקי אבות פ״ג משנה י״א והמלבין
פני־ חבירו• ברבים אין לו חלק לעוה״ב וברש״י
שם ז״ל< ולא ידענא היכא מפיק לה מקרא
עכ״ל ועי״ש במויו״ט ת״ל* דהוי בכלל כי
דבר ד׳ בזה וכו׳ ואין לך אפיקורס גדול מזה׳
בשם המד״ש ולי נראה דלכן הוי בכלל כי דבר
ד׳ בזה לפי שהאדם נברא בצלם אלקים .והרי
הוא דבר ד׳ כלומר ענין ד׳ ובו׳ עכ״ל וז״ל
הפ״י הג״ל סמה שאמרו דנוח לו שיפיל עצמו
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לכבשן האש ואל ילבין פני תבירו ברבים נמי
מוכח דמלבין אץ לו חלק לעוה״ב דהא מאבד
עצמו לדעה הוא שאין לו חלק לעוה״ב ואפ״ה
התירו לו כדי שלא ילבין א״ב מוכת דטלבין
אין לו חלק לעוה״ב אמנם עכשיו שהתירו לו
חז״ל אין זה מאבד עצמו לדעת שהרי לרעה
המקדם ודעת חז״ל הוא עושה כן ולולי שמלבין
חמור ממנו לא היו מתירין לו לאבד א״ע לדעת
וכו׳ עכ״ל.
נמצא לפ״ז יסוד חדש דבהנך ג׳ עבירוה
ג״ע רציחד .ושפ״ד שם מה שחייב למסור
נפשו הוא מצ׳ד הדין אבל במלבין מה שיכול
למסור נפשו שלא להלבין ודאי דיש כאן
עבירה מה שמאבד עצמו לדעת רק חז״ל ציוו
שמוטב שיעבור עבירת מאבד עצמו לדעת
מלעבור על העבירה של מלבין תהו כעין
שאמרו בכ״מ בש״ם ניחא לו לחבר לעשות
איסורא זוטא בדי שלא יעשה ע״ה איסורא
רבה עי׳ בתוד״ה וכי אומרים שבת ג .ובכ״ס
בש-״ס ,וכן בברכות מ״ז :מצוה הבאה בעבירה
היא מצוה דרבים שאגי ואבמ״ל בסוגיא דברכות
חנ״ל עכ״ם חזיגן דלפעמים עושים עבירה לא
בדרך הותרה או דחויה אלא עבירה ממש
בשביל ריוח מצרה יותר גדולה א• בשביל
ריוח מניעת עבירה יותר גדולה וזהו פש״כ
הפ״י דבמציאות יש כאן העבירה של מאבד
עצמו ל-דעת כי בכל מקום שאין הדין שימסור
נפשו אם מסר נפשו הוא בגדר מאבד עצמו
לדעת לפי שימת כמה ראשונים כמבואר
ביו״ד סימן קנ״ז בב״ח שם ובב״י שם רק בזה
הפרט של מלבין פני תבירו ברבים אמרו חז״׳ל
שיותר נוח לאדם לעבור עבירה דמאבד עצמו
לדעה מלעבור עבירה החמורה ממנה אבל חיוב
ליפא כלל כבהנך ג׳ עבירות שחייב למסור
נפשו עליהן ואם לא מסר עבר או אמצות
קדושת השם להרמב״ם ם*ה מיסודי התורה
הלכה ד׳ ועי״ש בכסף משנה שיש סוברים
דאם לא מסר נפשו ועבד ע״ז או בא על
הערוה או רצח דחייב מיתה והדברים סשדטיס
אם המסירות נפש על הנך ג׳ עבירות הוי דין
בפני עצמו או שזהו גילח מילתא דכאן ליכא
ה חזי בהם ובמילא נירון ככל עוברי עבירת
רציחה ג״ע או ע״ש שחייב מיתה אבל במלבין
פגי חבירו אם לא מסר נפשו אין שום טענה
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עליו *ן• שתלבין ועירו ברבים רק הטענה
פה שלא בחר בהעבירה היותר קלה*
ט> נמצא לפי דעת הפ״י מת שנות לו להפיל

שנה ל״ט

חרב אתרן זל£ט$דזיי*ן
כרוקלין ,ג י.

טיטן ל׳

א״ע לכבשן האש ולא ילבין זהו עצה טובה
לחודא ולתוס׳ סוטה י! וע״ל זהו דין דנלמד
מתמר ולכאורה צ״ע הא אין למדין מקודם ט״ת
בגט׳ ב״מ דף פ״ט ע״ב׳ בפלוגתא דד״א
כדאיתא בירושלמי מועד קטן פ״ג הלבה ה׳ ורבנן ,אי אמרינן תרי מיגו ,דרבי אליעזר
דבעי למילף אבילות שבעה מיעקב ומקשה סובר דאמריגן אפילו מעשיר לעני מגו דאי
מי למדין דבר מקודם מתן תורה בתמיד .בעי מפקיר נכסיה והוי עני וחזי ליה השתא
עי״ש בקהע״ד ובפ״ט וכן פירשו התום׳ ד״ו? גטי חזי ליה .ומגו דזכי לנפשיה זכי במי
מה..מג .שבעה שהביאו הירושלמי זה ופירשו להבריח.
מירושלמי מסיק דאין למדים מקודם מתן
וצריך להבין איזה בר דעת יפקיר נכסיה דכי
תורה ועי׳ בשאילתות ויחי שאילתא ל״ר .לזכות העני בסאה והוא יהא עני ראם יפקיר
דמפרש כן דמדחי דאין למדים מקודם מתן נבסיה יבוא איש אחר ויזכה מיד והוא ישאר
תורה ועי״ש בשאילת שאם אות מ״ה ובהעמק עני אטו בשופטני עסקינן ואיך שייך מגו
שאלה שם אות א׳ דהביאו כמה דוכתי דילפינן מעשיר לעני .ועוד דאיתא בכתובות דף ג׳ ע״א
מקודם מתן תורה.
א״ר אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז
והנראה דודאי דינים אי אפשר למילף יותר מחומש שמא יצטרך לבריות ועיין שם
מקודם מתן תורד .וכמבואר בפיה״ט להרמכ״ם בתום׳ ד״ה אל וכו׳ מה שמביא בשם הירושלמי
הולין ק! ח״ל! ושים לבך וכו׳ שכל מה שאבו וכן איתא ביו״ד סימן רמ״ט סעיף א׳ בהמחבר,
עושים היום אין עושין אלא במצות הקב״ה כמובן רזה דוקא כל ימי חייו דלא יבזבז יותר
ע״י משה רביגו ע״ר .לא שתקב״ה אמר זר .מחומש עיין שם ד׳ ס״ז וביו״ד סימן הנ״ל
לנביאים שלפניו כגון אבר מן החי אינו מפני בהג״ה .ואפילו במצות עשר .ועוברת אל יבזבז
שהקב״ד .אסרו לנח אלא לפי שמשה אסר יותר מחומש כדאי׳ באו״ח סימן תרנ״ו בחג״ה
עלינו אבר מן החי במה שצור .בסיני שיתקיים ועיין שם בביאור הלכה באו״ח של חפץ חיים
איסור אבר מן ההי וכמו כן במילה אין אגו זצ״ל ואיך שייך לומר מגו מעשיר לעני.
מלין מחמת שנצטוה אברהם אבינו וכן גיד
ונלפע״ד לתרץ דאיתא בגמרא נדרים ד׳ מ״ה
הנשר .אינו מהמת האיסור שביעקב אבינו זעו׳ בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אם
הלא תראה שכל התרי״ג מצות נאמרו למשה הפקר צריך להיות בפני ג׳ דוקא או אפילו
מסיגי וכו׳ עכ״ל תהו הגדר שאין למדים באחד ורבי יהושע בן לוי סובר דבר תורה
מקודם מתן תורד .האמור בירושלמי וכל זה אפילו באחד הוי הפקר ,ומה טעם אמרינן
בדינים אבל במת דילפינן בכתובות ג״ז :שלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין עיין
דנותנים לבתולה י״ב חודש להכין עצמה ברש״י ,ולענין הלכה פסקינן כרבי יהושע בן
לנשיאיו שם שפיר ילפינן מרבקה עי״ש שזהו לוי דאפילו באחד ואפילו לבין עצמו ,עיין שם
רק סברא כמה זמן צריכים להבנת גשואין בר״ן ובתום׳ ובהרא״ש א״כ אתי שפיר דיפקיר
וכשתדקדק בשאילת שלף הנ״ל תמצא שכל
הבן דמייתי דילפינן מקודם מתן תורה אינו זמן שיש לצפות שתלד אינו חייב לגרשה
אלא רק סברא ולא דין כמו למשל מד .דילפינן ולא אאריך בזה עכ״ם מד .שהיא סברא שפיר
בזבחים ק״ה דאין העלאה בחוץ חייב עד ילפיגן מקודם מתן תורה ועתה נבאר בס״ד
שיעלה לראש המזבח מנח שם אינו ילפותא איך ילסיגן מתמר דהוי קודם מתן תורה
דין אלא פשט מהו העלאת חוץ וכן גבי שהתה דחייב להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין
עשר שנים בלי בנים שחייב לגרשה דילפינן פגי חבירו ברבים.
מאברהם □לגבעון ס״ך ,שם בםי  ^5היא^234567
(המשך יבא)
רילסינן עד כמה יש לצפות שעוד תלד וכל

אי אטרינן תרי טיגו

;אוצר וזחכסוז,

לט [הפרדס] עמוד מס  154הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חוברת ה׳

8

הפרדס

חמן ..יוסח פנחס לעמתזון ־
|א_ו3ר ודח־כמיז־,

*

 .ברוקלץ ,ג י.

סינן ל״ח־

בדין המכלים את חבירו*)
אה״ח־]1254567

י) והגה לשיטת הפ״י שבאות  .ח׳ ודאי דאין
למדין טתמר דין מסירת נפש רק סברא
בעלמא דיותר גדול האיסור דמלבין ממאבד
עצמו לדעת ובמילא העצה וכמו שאמרו
מוטב שיפיל עצמו וכו׳ לבחור הרע במיעוטו
מלהלבין פני חבירו ברבים.
ולר׳ יוגה באבות פ*ג משגה י״א דהמלבין
פגי חבירו הוי אביזרייהו של רציחה וכמו
בכל אביזרייהו דע״ז וגילוי עריות יהרג ואל
יעבור ה״ג בהלבנת פנים נמצא דרק גילוי
פילתא מתמר ילפינן דהלבנת פנים קשה
למאוד עד שמסרה נפשה עליה ולולי הגילוי
פילתא מתמר לא היינו יודעין שהכלימת פנים
ברבים הוי אביזרייהו של רציחה .ונסביר עוד
דהנה כלל גדול דאין עונשין פן הדין אבל
היכא דהוי גילוי מילתא בעלמא שם שפיר
עונשין מן הדין וכמבואר בסנהדרין ע״ו לאביי
ומה דרבא פליג עלה נתבאר במקום אחר
דבעצם היסוד דגילוי פילתא שפיר עונשין
מן הדין מודה ורק מטעם אחר פליג עלה
ואכמ״ל וכי האי גוגא מציגו בבא קמא ב;
דאף דדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן
אבל בגילוי פילתא שפיר ילפינן ולא תהא
גרועה מצוד ,שמקודם מתן תורה מדברי
*> המשך מגליון חוברת סבת ,ש .ז.

יהושע שם ,מכאן דהדר ברי בשר .והנד,
בגט׳ בכורות מ״א גבי זקן וחולה ,וצריכא
דאי' כתב רחמנא למעוטי זקן דלא הדר ברי
אבל חולה דהדר ברי אימי׳ לא ,לכאורה
מבואר דאפילו גבי חולה דהדר ברי ג*כ
פסול ,ג״ל דאין מכאן שום סתירה דכווגת
הגם׳ דה״א דכיון דהדר ברי פשו״ה יהא
מותר.אפילו כשהוא עוד חולה ,קמ״ל דפסול
אבל כל זמן שהוא חולה אבל לאחר דהדר
בריא בודאי כשר ,כג״ל.
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קבלה דבגילוי מילתא ילפינן ,ולהמאירי דאינה
אלא על דרך הצחות שבאות ו" ודאי דסגי
גם למילף מקודם מתן תורה ופשוט רק צ״ע
לשיטת התוספות דסוטה י׳ * שבאות ו׳ להפרי
חדש שבאות ו׳ דמבאר דלתוספת חייב למסור
גפשו וע״כ לא כר׳ יוגה משום אביזדייהו
דרציחה דא״כ למה מקשים מדוע לא חשיב
ד׳ עבירות הא כיון דחשיב הג׳ העבירות
שבכללן ישנה רציחה פשוט דבל אביזרייהו
דרציתה נכללים בה וע״כ מ״ל דמסירת נפש
שלא להכלים היא מצות אחרת ה;״כ כל
המקור הוא מתמר וצ״ע א״כ איך ילפינן
מקודם מתן תורה.
י״א) ולולי דמסתפינא היה נראה לומר
דדוקא בדבר שלא היו חייבים ומצווים
קודם מתן תורה כמו גבי אבילות שבעה
דלא ילפיגן אלא מיעקב אבל מאבד עצמו
לדעת שעל זה מתהרים גס בני נח כדאיתא
בבא קמא צ״א :דזהו בכלל ואך את דמכם
לנפשיכם אדרוש ועי׳ בהמקנה סוף קדושין
בד״ה מציגו שעשה אברהם שדין זה באמי•
אף לבני נח ופשוט שזהו בכלל רציחה שהיא
משבע מצות בגי גח וא*כ היכא היתד ,יכולה
תמר לותר על נפשה ובע״ב דהכלמת יהודה
ברבים דוחה רציחת עצמו מטעם דבהכלמה
יותר עתן וחטא ובמילא שפיר ילפינן גם
מקודם מתן תורה דלגבי רציחת עצמו קודם
מתן תורת נמי כבר היה האיסור ולא דמי
לאבילות שאע״ם שקיימו כל מצות התורה
אבל בגדר אינם מצווים ועושים ולא ילפיגן
מיגייהו .ועדיין צ״ע בשיטת התוספת אליבא
דפרי חדש .וראיתי בהגהות ד׳ שלמה איגר
שרמז לעיין בתוד״ה יכול ע״ז כ״ז .המובא
באות ת׳ שנראה שמפרש דשיטת התוספת
לא שחייב למסור נפשו שלא להכלים רק
מצי להחמיר על עצמו ולמסור נפשו וכמש״כ
באות ה׳ שם במר עוקבא אבל להפר״ח
דמפרש שיטת התוספת דחייב למסור עצמו
צ״ע אכתי איך ילפינן מקודם מתן תורה
ואולי במש״כ כיון שאינו מפורש בתורה
הנוגה לזה דמה שמפורש בתמר לא מצינן
לפילף דהוי קודם מתן תורה אולם עכ״פ
סהפר״ח צ״ע דאכתי לתוספת לשיטתו משמע
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דלדיגא חייב למסור נפשו ועל כרחך לאו
מחמת אביזרייהו כלר׳ יוגה וכמש״ב וא״ב
נשאר רק המקור מתמר וצ״ע דהוי קודם
מתן תורה.
ודע ,דלכאורה קשה לפי מש״כ דהיכא
דהוי סברא וגילוי מילתא שפיר ילפינן
מקודם מתן תורה מדוע גם אבילות שבעה
דהוי נמי סברא דבל שבעת ימים הוא מצטער
ביותר ולכן גילף מיעקב אולם מפורש ברש״י
כתובות ו* בד״ה ואביי וכר דאע״ם שאבי■׳
לותו מצוד .צעדיה לאו מצוד .עי״ש חזיבן
דד,אבילות אינה תלויה בהצער אלא הוא
עניו אחר ר״ל וזהו מצרה וגזירת הכתוב לכן
לא מציגן לטילף מיעקב אבינו דהוי קדום
מתן תורה ,ואיבו דומה לאנינות עי׳ במוע״ק
כ״א .דשם תליא במרירות עי״ש אבל אבילות
אינה תלויה כלל בהצער ואכמ״ל.
י״ג) בכלל צ״ע טובא דז״ל המנחת חינוך
הנ״ל :ונ״ל דמה שחילקו דברים שבין אדם
לחבירו ובין דברים של המקום דשרי להכלימו
היינו דוקא אם איש חוטא לחבירו אין לחבירו
לביישו דמוטב שימחול על החטא אבל אם
רואה שחבירו חוטא לאנשים אחרים נראה
דשרי להכלימו אם אינו חוזר בו כי הנביאים
הוכיחו בפרהסיא גם על עבירות שבין אדם
לחבירו אלא הבע״ד עצמו אסור להכלים
ומוטב שימחול לו אבל אם חוטא לאחרים
שרי להכלימו אם אינו מקבל בציגעא עכ״ל
וצ״ע דאם כל הטעם דאסור להוכיחו עד
שיכלם משום דמוטב שימחול על תביעתו
מלהכלימו א״כ איך שרי לו לדון עם מי
שגזל ממנו או כהנה בבדי׳ץ הלא הבדי״ן הוי
הלבנת פניו של הנתבע ברבים ובכלל כל
מילתא שבבדי״ן קלא אית לה כמבואר בכמה
מקומות וא״ב אם צריך למסור נפשו על זה
שלא ילבין פגי חבירו ברבים ומבש״ב שצריך
לותר על תביעתו ושלא להביאו לבדי״ן
ולהלבין פניו ברבים ורבות גתקשתי בזה
ובחפשי בספרים מצאתי שבבר עמד בזה
.בנתיבות שמואל סימן ט׳ אות א/
י״ד) והנראה לפמש״ב המנחת חינוך דדוקא
האדם עצמו שלו נוגע העולה שעשה לו
חבירו מוטל עליו האיסור שלא לביישו כרבים
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ביון שיש לו הברירה לותר על תביעתו אבל
אם ראובן רואה ששמעון גזול מלוי ודאי
חייב להכלימו ברבים כשאינו מקבל תוכחתו
בצינעה רעל ממון לוי אין ראובן יכול לותר
והוי אצל ראובן כמו כל עבירות שבין אדם
למקום שחייב להוכיח לבעל העבירה מתחילה
בציגעה ואח״ב אם אינו מקבל גם להכלימו
ברבים ורק אצל הנגזל עצמו יש לו גדר בין
אדם לחבירו שאסור להכלימו ברבים נמצא
ראם מוסר דינו לבדי״ן ודאי דלהם כבר הוי
כלאיש אחר ולהם הוי הגזילה שגזל ככל
עבירה שבין אדם למקום ושרו להכלימו
נמצא דבבדי״ן יכול התובע לטעון טענותיו
כי אף שבזה גורם שהגזלן יכלם ברבים כי
על הבדי״ן מוטל לברר הדבר ולבער עושי
רע כמו שמוטל עליהם להכלים כל מי שמחלל
שבת וכהנה אם לא יקבל בציגעה ומה לי אם
בדי״ן מכלימין אותו ברבים בעצמן או ע״י
טענת התובע דהבדי״ן דינן כמו איש אחר
שאינם יכולים לותר ולא שייך בהם מוטב
וכו׳ ואל ילבין וכו׳ וכמש״ב המנחת חינוך
לגבי איש אחר שרואה גזל מלוי לשמעון
שאין בו הדין שאסור לו להכלים את הגזלן
ברבים.
ט״ו) והסבר הדברים דהנה כבר נתבאר
דאיסור להלבין פני חבירו גם שלא ברבים
נמי ישנו אולם דליחוי כשופך דם עד שמוטב
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו זה נאמר רק בשמלבינו ברבים וכמש״כ
באות ד׳ עוד כלל אחד הוכיח תוכיח את
עמיתך ולא תשא עליו חטא משמע דוקא
בעמיתך ולא במי שעובר על איסורים שאינו
בכלל עמיתך וכמו גבי אונאה שמי שאינו
בכלל עמיתך שרי להונותו כמש״ב הנמיקי
יוסף ב״מ נ״ט .ולא תונו איש עמיתו עם •שאתך
בתורה ובמצות ח״ל הנ״י שלא הזהיר הכתוב
באונאת דברים אלא יראי ד׳ ומובא להלכה
החו״מ סימן רכ״ח סעיף א׳ ברפ״א שם ח״ל
שו״ע הגר״ז בהלכות אונאה סעיף ל׳ ואפילו
מוכיח את החוטא צריד להוכיחו בנחת ובלשון
רכר .ולא בדברים שיתבייש וכר ואם לא חזר
בו בסתר מבלימין אותו ברבים וכר עד
שיחזור למוטב וכן כל העובר על דברי
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חרב צבי כתגבמפ
שם דמשום תברכה על השחיטה דל״ה אלא
נושעלסי ,מ$סס.
מדרבנן ובעוסק במצוה דרבנן לא יפטור
ממצדה דאורייתא ,זה מניין למעלתו לדבר
סימן ל״ו
^פשוט ,האם קבלת פני רבו ברגל הוי ודאי
בדיו עוסה במצוה פטור מן המצוה דאורייתא למע״ב וגט׳ מפורשת בסוכה משום
זה לפוטרן ממצות סוכה דאורייתא ,ובבר
הגה ב״הפרדס" לחודש כסלו הק׳ הכ״א נשאו ונתנו בזה האחרונים ואיך עושה עצמו
בדין מבת אומן שקלקל בחנם דפטור כלא ידע מזה ,ובגוף יסודו דבעוסק במצות
הא זנה במצות כיסוי וליהוי שומר שכר שמים לא יפטור ממצות של ב״א לחבירו,
מטעם פרוטה דר״י כמו בשומר אבידה ,ואמר אבל גם זו מניין לו הגם דראיתי בשם רב
שם דאין לתרץ דכיון שקלקל השחיטה אין אחד שליט״א דמביא זה בהירחון של "המאור"
לו שבר מצוד ,דהא פטור מכיסוי דז״א משום בשם ערוגת הבשם כן אבל בקשתי ולא
רגבי ש״ש כשנגנב או נאבד מפסיד מ״מ מצאתי ,ואיר ,הסברא בזה .ראם יש לבו קרא
ביון דאילו שמרד כראוי וכו׳ ה״ה בזת באן דדוקא בשבת ובלכת דידו אתר ,חייב אבל
ראם היה שוחט כראוי היה לו מצות כיסוי לא בשבת ובלכת דמצוה א״כ מאי נפ״מ׳-י
והריה מרויח פרוטה דר״י א״ב ליהוי דינא לפוטרו מצוד ,של ב״א לחבירו לבין מצות
כש״ש ,ובמחכ״ת החילוק פשוט רגבי שומר המקום ,ובכלל בהיסוד שלו שאומר דעוסק
אבירה אין הביאור משום כיון דאילו שמרו במצדה פטור ממצוה כיוצא בה ,אבל לא
כראוי אלא דבל רגע ורגע עד הגניבה שהיה כשעוסק במצות בין אדם למקום פוטרו
ברשותו לשמישד ,הוי ש״ש גמור דהא יש ממצות ב״א לחבירו ולדידי׳ יהיה כמו״ב
לו שכר הפרוטה דר״י דא״כ הוי ש״ש להת  שמצות ב״א לחבירו לא יפטרנו ממצוה של
חייב בגניבה ,אבל בכיסוי התורה אמרה כשיש
ב״א למקום דהא ל״ח ביוצא בה א״ב איך
לנו שחיטה הוא חייב בכיסוי ואם דנגמרה קבלת פגי רבו ברגל דהוי ודאי מצוד ,של
בקלקול דלא חל עלה שם שחיטה מעולם ב״א לחבירד כידוע למבין וכמו שכתבתי מכבר
א״כ אימתי היה מרויח הפרומה דר״י דגם •ב׳הפרדם" איך פוטרו ממצות סוכה דהוי
מעיקרא בתחילת השחיטה הוא הדין כבר ב״א למקום ,ועוד אומר שם ועיין בתום׳ ב״ק
שתלוי בסוף השחיטה להתחייב בכיסיו ,ועוד נ״ו ד״ה בהד,יא הגאה שכתבו דהא דפטור
מלמיתב ריפתא לעניא דוקא כשאינו יכול •
1אה״ח '1234567
חכמים ולא חזר בו בתשובה מותר לקרותו לקיים שניהם אבל כשיוכל לקיים מחויב
עבריין ואין בו משום אונאת דברים שנאמר ליתן וכתבו דסברא הוא דאטו אדם שיכול
לא תונו איש את עמיתו פירשו חז״ל שיש לו תפילין בראשו יפטור מן המצוד,
עם שאתך בתורה ובמצות הזהירה התורה על והיינו של צדקה ,ואיני ברור בכוונתו בזה
אונאתו ולא העובר עליהן ולא חזר בו אתר אם דרצה להוכיח יסודו מזה ,הלא התום׳
שהוכיחו בסתר ובלשון רכה ומותר לקרותו מוכיח מזה לדינו שמחלק בין אפשר לקיים
רשע בן רשע אע״ם שאביו צדיק עכ״ל עוד שניהם ללא אפשר לקיים שניהם וליסודו אין
כלל ג׳! ז״ל החפץ חיים בכלל י׳ בבאר מים
הוכהה מזה כלום דל״ד ,מצוד ,כיוצא בה.
חיים ס״ק ל׳ אבל בעבירות שבין אדם לחב׳
ומה שנראה לענ״ד בזד ,דבסוכה דף כ״ה
אף שהוא מתנהג כמה פעמים שלא כדין
יליף מק״ש לפטור עוסק במצוד" ופריך ד,גמ׳
וכו׳ אינו יוצא מכלל עמיתך ובו׳ דחיצר מצא
והא מהכא נפקא הלא מהתם נפקא ויהי
לו מקום לפתותו שמותר לעשות דבר זה
אגשים וכו׳ אלא עוסקין במת מצוד ,היו שחל
לחבירו ובו׳.
שביעי שלהן בער״ט ,צריכא דאי אשמעיגן
(המעך יבוא)
התם מום דלא מטא זמן חיבא אבל הכא דמטא
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הפרדס

חרב יוסף פנחס לערוינזרן
ברוקלץ; □ י.

סימן מ״ת
בדיו המכלים את חבירו*)
מ״ז) והנה הבעל דבר בעצמו כשראה שאחד
עשה לו עולה בזה אכהי לא יצא העושה
העולה לו מכלל עמיתך ומצווה על הלבגתו
או על אונאתו בדברים ח״ל החינוך במצות
של״ח אם בא אהד והתחיל והרשיע לצער
חבירו בדברים רעים יענהו השומע שאי
אפשר להיות האדם כאבן שאין לו הופכים
וכר ולא תצוה התורה להיות האדם שותק
למחרפיו כמו למברכים וכר וממחתרת דשרי
|אה״ח_ולהךג הבא להורגו למדים שמותר
להתקדם
]1234567

♦) המשך מגליון שבם ,תשכ״ה.
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עטף בציצית בלא ברכה היה צריך להיות דלא
יכול לברך דלא הוי עובר לעשייתן היינו קודם
החיוב של מצוד! דתיכף כשלבש התפילין וכן
הטלית בגמר וקיים החיוב של מצוה ,ומה
שהוא הולך בתפילין וטלית כל היום ומקיים
מ״ע זה הוי רק מעשה של קיום המצוד; אבל
החיוב של מצוד .כבר נגמר מקודם; ולא דמי
לכלאים דעובד וחשיב מעשר" דאית״ג דחשוב
מעשה של קיום המצוה אבל ע״ז לא תקנו
חכמים ברכה; ומדוקדק נמי לשון הרמב״ם פ״ד
מהל׳ תפילין הל׳ ז׳ דצריך לברך קודם קשי 
רתן שקשירתן זו היא עשייתן; ולכאורה הא
מה שהוא הולך עם התפילין זה הוי מעשה
המצוד ,,אלא ע״ב כמו שאמרנו שמעשה הקשו 
רה הוי עשייה על החיוב המצוד* וזה הוי ביאור
בהרמב״ם דאעפ״י דרבנן תקנו ברכה על חיוב
המצות ,וא״כ במי שלבש תפילין וציצית בלא
ברכה הו״א דאינו יכול לברך דכבד קיים הח 
יוב של המצוד" לפיכך פסק דבינו כיון דע־
שייתה עדיין קיימת והיינו דאיכא קיום המצוה
יכול לברך אפילו על חיוב דמקודם .ולא דמי
לשחיטה דאינו יכול לברך אחר שחיטה דכבר
נגמרה המעשה שחיטה; ומצינו דיכול לברך
על המקודם כמו בטבילה.
;אוצרי החכמה:
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לענות כסיל כאולתו שאין ספק שלא נתחייב
האדם לטבול הניזקין מיד חבירו כי יש לו
רשות להנצל מידו וכר עכ״ל עוד כתב שם
ח״ל ושלא נתחיל להתקוטט וכו׳ עכ״ל הרי
לנו מפורש דאם אחד עושה עולה לראובן
הדין כך דמתחילה יתחיל בדברים רכין
להוכיח לשמעון על העולה שעשה לו ואם
שמעה מתחיל אז בודאי יש לראוכן הרשות
להכלימו גם כן כי רק שלא יתחיל להתקוטט
נאמר מהו מש״כ הרמב״ם בפ״ו מדיעות הלכה
ח׳ ח״ל המוכיח את הכירו ,תחילה" לא ידבר
לו קשות עד שיכלימנו והכונוז שרק כשהוא
מתחיל תחילה אבל אם הנגזל לא התחיל רק
הגזלן התחיל לחרפו אז שרי לו לדבר קשות
נמי להשיב חורפו דבר; .עוד יש כוונה
בהרמב״ם דרק ההתחלה צריכה להיות בלשון
רכה כי אולי יחזור כו העושה העולה ויתקן
העולה אבל אם לא האזין להוכחתו ועדיין
מחזיק במעולה אז שרי לראובן להכלימו גם
כן כי כמו באונאת דברים כן בלא תשא עליו
חטא לא צותה התורה לסבול שום נזק מיד
חבירו כמש״ב החינוך הנ״ל.
אולם נהי דשרי לו להכלימו בין לבין
עצמו דליכא עוד להל״ת דולא תשא עליו
חטא כמש״כ אבל להכלימו ברבים ודאי
דאסור לו כיון דאכתי הוי בכלל עמיתך
וברבים דהוי כשופך דמים ושאין לו חלק
לעוה״ב דצער הכלמה ברבים גרע ממות
כמש״ב הר׳ יונה וכמש״ב בפרקי אבות הנ״ל
באות י׳ דהוי אביזרייהו דשפיכות דמים ודאי
דאסוד לו להכלימו ברבים בשביל מענת
ממון שיש לו עליו דהיכן מציגו שבשביל
חיזק ממון יעבור על רציחה דהא גם נפשו
מחויב למסור בעד שפיכות דמים לכש״ב
ממונו.
חתו השיטה המובאת בלחם משנה פ״ו
דיעות הלכת ח׳ דרק ביחידות שרי לו להכ
לימו כשלא קיבל הוכחתו שהוכיחו כתחילה
בדברים רכים לא ברבים ומה שהקשה הלח״ט
מהו החילוק הוא ,ולפמש״ב יש חילוק עצום
דבינו לבין עצמו כשמכלימו הוי רק הל״ת
דלא תשא עליו חטא רזה הותר לו כשכבר
לא קיבל תוכחתו בפעם הראשונה שדיבר לו

חוברת ו׳
רנות ועי׳ בחינוך מצוד .רל״ט
מלמד שבתחילת התוכחה שראוי
בסתר ובלשון רכה ודברי נחת כדי
בייש אבל ברבים להכלימו אסור
דהוי רציחה וכמש*כ.

הפרדס
ח״ל הה
להוכיחו
שלא ית
גם אח״כ

ובמילי דשמיא כבר כתבו הרמב״ם הג״ל
והחינוך הנ״ל ראם לא שת לבו לההוכחה
שבתחילה שהיתר .בנחת ובלשון רכה דמס-
לימין אותו ברבים ובבר כתב המרכבת המש 
גה דבאמת גם בין אדם לחבידו הלא הוי
במי בין אדם למקום ועי״ש בהלכות דיעות
דלפי דבריו משמע דבין אדם לחבירו דינו
כבין אדם לשמים ומה שחילקו דבין אדם
לחבירו לא שרי להכלימו קאי אדברי רשות.
החפץ חיים הג״ל באות ט״ו דבדברים שבין
אדם לחבירו כיון דמורה התירא לא יצא
עדיין מכלל עמיתך אבל בין אדם למקום נהי
דבתחילה מוכיחים בלשון רכה דאולי יחזור
בו ואכתי לא יצא מכלל עמיתך אבל אם אינו
חתר כבר יצא מכלל עמיתך ושרי לבזותו
ברבים ,כן משמע מדבריו אבל כל הפוסקים
לא נקטו כן וכמש״ב באות י״ב והביאור הוא
כמש״ב.
וז״פ דדוקא הבעל דבר בעצמו שבידו
למחול תביעתו אסור לו לביישו ברבים דמו־
טב שימחול על תביעתו כדי שלא לביישו
ברבים מקו״ח דמוטב שיפיל עצמו לכבשן
האש אבל לאחר הרואה שראובן עושה עולה
לשמעון שאין בידו לותר וא״כ תשאר העולה
חה לא ציותה התורה שיניחו עול ורשע כשם
שצותה התורה שלא יגיחו לעשות עבירות
שבין אדם למקום ובודאי שרי לו להכלימו
ברבים כשלא קיבל ההוכחה שמתחילה בציג-
עה כמש״ב המנח״ח במצוד .ר״מ.

וכן בבי״ד הלא דינא הוא רעל כל עשה
אם לא רצה לקיים מכין אותו עד שתצא נפשו
בכתובות פ״ו וכן על ל״ת רק אם עבר אז
סגי לו במלקות אבל מי שבא לעבור על ל״ת
נמי הדין דמכין אותו עד שתצא נפשו כדי
שלא יעבור כמבואר ברש״י חולין ק״י :בד״ה
בד״א ועי״ש בתוד״ה כל מצות עשה ובתוד״ה
אמי לרב נתן ב״ב ה :דס״ל דבל״ת אם
לט [הפרדס] עמוד מס  237הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שנה ל״ט
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אינו רוצה לקיים גם אם מתן שכרה בצידה
נמי כופין עי״ש ועי׳ בחינוך מצור .תצ״א
ת״ל :שיהא בם כח (בהבדי״ן) על כולם
להכריחם בכל מיני הכרח שיראה "בעיניהם
בממון או בגוף על עשיית מצות התורה
ולמנוע מהם כל דבר מגונה ובר נמצא דבש־
באים בעלי דין לבדי״ן מוטל עליהם לשמוע
כל הטענות ולחקור אחריהם בכל הפרטים
דאין להם להתעכב מלשמוע טענת התובע
ולחוש שמא ילבין פני חבירו ברבים אדרבא
חייבים לשמוע מכל וכל ואם האמת כדבריו
יענש הנתבע וגם לבד זה מה שיש לו עלבון
והלבנת פנים זהו מידת בדי״ן כדי להסיר
כל דבר מגונה מקרב ישראל כמש״ב החינוך
ועליהן לא נאמר הדין דולא תשא עליו חט ♦,י
נמצא דמה שהקשיבו איך אדם רשאי לתבוע •
הכירו לדיו על הגזל וכדומה הלא מכלים
פניו ברבים דזהו כבר נכנס בכלל בדי״ן
ורשאי למסור לבדי״ן הענין ואין לו שום
איסור כי מה שע״י ד״בדי״ן בהילוך המשא
ומתן של הדין תורד .יתבייש הנתבע עד
שפניו מתלבנים אין בזה שום איסור אדרבא
בדי״ן מצווין על זה וכמש״ב.
רק אכתי פש לן לבאר א״כ תמר הלא
נידונה בדי״ן ליכא הדין דמלבין פני חבירו
ברבים וכמש״ב למה לא גילתה שמיהודה
היא הרה וצ״ע,
אולם ראיתי ברמב״ן וישב שם דסביר>^.
ליה דתמר לא נידונה בגדר משפט על זנותה
בי אם על ביזתה את כבוד אביה עי״ש ועוד
פירש שהיה משפטם שהאשה שתזגה תחת
בעלה מוסרין אותה לבעלה והוא דן אותה
למיתה או לחיים כרצונו ובעל הטורים בשם
ר״י החסיד מפרש שלא דנוה לשריפה אלא
עשו אות במצחה ע״י שריפה עי״ש עכ״ם
שובל״ק ראם כדעת בעהט״ו דעשו רושם על
מצחה בודאי ל״ק מה ששתקה ולא גילתה
דלא היה כלל בדי״ן עליהן וכן להרמב״ן לא
היד .מחמת בדי״ן שמוטל עליהן לעשת כל
טצדקי להוציא לאור משפטם ואין איסור
להכלים בעל דינו ועדיין צ״ע בזה.

44

דברי המחבר

אחד המרבה וארד הממעיט אב״א קרא אב״א סברא .ציצי״ן וצמחים להגדיל חוריו
ובלבד שינוי! לבו לעבדה ולשמרה לשמור ולעשות ולקיים וו היא נטירה  .ליראה
ולאהבה אח השם הנכבד והנורא אל אחד :

אחד

באר״ט טיח יצחק תלקי ה' אמרתי .כל ימי עמדתי לזכות אח הרבים לערות
רצונך אלה׳ חשצתי בשרתי צדק בקהל רב הנה ששתי לא אכלא אז אמרתי הנה
באתי להוכיח במישור ולא אשוב משני כל ואני בחסדך בטחתי משת; ולא התמהמהתי
ומזה ומזה הס כתובים ג׳ כשרים מתוק לנפש ומרפא לעצם ושבט
מישור ואת רבע אמרי בינה ללועזים בלע״ז עלימו חטוף מלתי לקרבם אל
המלאכה ארבעה שנים אל אהד :

אחד לארבעתם מאשר עלתה במצודתי .אליו שי קראתי מתוק מדבש וחיך
יטעם לאכול דבש מצאת אכול היא שיחתי אח אמי אנכי מבקש שתו ממתקים
ומתק ששתים יוסיף לקה את כל עצתי .דברים היוצאים מן הלב מרחשן ששווהי .ובו
חרמו״ז שם קטן יצאה מחשבון הן אני הקט! יצחק פרחי יצ״ו .אני עניתי .
נשמעים ללב שומעיהם לדבר הזה
חכו; תשלחי שמע ה'תחנתי יהיו דברי
התעללתי .ועל טוב יזכר שמי לרצון לשני ס' כעולה וזבחים על דברתי .ה׳ אתה ידעת

כל מה שטשחהי ורביתי .והיו עיני ולבי אל אל בשמים ה׳

אחד

אחד ושמי אחד:

אלהינו שבשמים השקישה ממעון קדשך כי עמך ונחלתך כני בחוניך נתונים היו
בצרות צרורות נדתי ישראל יכנס ובא לציון גואל ואנשי חסד נאסשים ונהרו אליו

נחלת כ׳ כנים והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד :
הלא

כה דברי הצעיר המחבר החותם שעה״ק ירושלים הונ״ב נחדש רממיש
שנח במישרי״ם לש״ק בה' שמחי מבטחי:

הצעיר יצחק פרחי ם״פ

מאמר

השלמת המדות
מלהיב את הלבבות להשתלם בלימוד ועיון תורת
המדות שבין אדם לקונו ית׳ ובין אדם לחבירו אשר
יסודתם בהררי קדש בכמה מ״ע ול״ת התלויות בלב
ומפורשות בתורה מבאר כמה פרטים בענינים אלו
בעז״ה ית״ש•
מאתי

שלמה הלוי פיינזילבר החוב״ק קידן.
דפוס׳ מובשוביץ וכהן קידן

נדפס מחדש
פעיה״ק ירושלים תובב״א
שנת תשל״ה לפ״ק

נח

השלמת

פרק ח

המדרת

יש להם מדור לפי תכונתם החיה מקומה ביער והבהמה ברפת
והעוף בלול וכן כל מיני צפור מקומם באויר אבל לזבוב אין
לו מדור מיוחד הזבוב הזה באיזה רגעים קודם עמד במקום
אשפתות ועתה הוא בהיכל מלך ושם יכול לקלקל יותר מבמקום
האשפה כן הוא היצה״ר הזה עומד במקום אשפתות ומסית
להרשעים בעבירות היותר חמורות ועומד הוא במקום גדולים
ומתחכם להכשילם בחוט השערה אשר צריכים השקפה רבה
לראותה כללו של דבר צריך האדם לחפש את דרכיו וכמ״ש
נחפשה דרכינו ונחקורה (איכה ג) כי צריכין לזה חקירה רבה
וחכמה עמוקה להבין על כל דבר שעושה ושמדבר ושומע כמו
לה״ר ורכילות ולצנות ששקולה כנגד ג׳ עבירות ע״ז ג״ע ש״ד
כדאיתא בגמרא (ערכין טז) ומי יודע כמה מצות ומעש״ט הוא
מאבד_ע1^2וכן המלבין פני חברו ברבים שאמרו ז״ל שאין לו
חלק לעוה״ב שכמה ראוי לאדם לדקדק בזה שלא להגיד לחברו
שום דיבור קשה ברבים כי אין שיעור להלבנת פנים ואף בדבר
קל שיש בה הלבנת פנים כל שהוא הוא בכלל המלבין פני
חברו כו׳ ויכול לאבד עולמו ברגע אחד ןוביטול־־ת׳׳ת שעונשה
כנגד כלם כשם ששכר קיומה כנגד כלם וכמ״ש רבינו יונה
ז״ל בשם הספר׳ וצריך האדם הירא להתבונן בכל דרכיו בכל
רגעי ימי חייו ולהיות ירא וחרד שלא יפול ברשת היצר וכל
זה היא בכלל מ״ע של יראת ד׳

פרק ט •
יבאר מצות אמונה במציאות ד׳ והשגחתו.

כתב הרמב״ם ז״ל (פ״א מהל׳ יסודי התורה) מצוה ראשונה
ממצות עשה לידע שיש שם אלוה ממציא כל נמצא וכל

השלמת

פרק ט

המדות

נט

הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצא אלא מאמתת
המצאו וממנו קיומם והוא המנהיג לכל הנמצאים וידיעת דבר
זה הוא מ״ע שנאמר אנכי ד׳ אלהיך׳ והרי נתבאר לנו שהאמונה
במציאת ד׳ כוללת מציאותו והשגחתו בכל הנמצאים בכל
שעה ובכל רגע וכ״כ בפירוש המשנה בסנהדרין (פ״י) והנה
אין רצוני להאריך במ״ע זו של מציאת ד׳ שהרי למאמינים אנו
מדברים ועם הקדוש מאמינים בני מאמינים הם וכבר עמלו
רבותינו ז״ל הרמב״ם ורב סעדיה גאון והעקרים לבאר מופתים
במציאת ד׳ ושכל הנמצאים אינם נמצאים רק מאמתת המצאו
ולדעתנו המופת היותר נאמן הוא מה שכתב שלמה ע״ה בראש
ספרו קהלת ואין כל חדש תחת השמש הדבר הזה הוא מופת היותר
נכון שאם חלילה העולם קדמון מעצמו א״כ למה לא נברא עוד
בריות חדשות מאדם עד בהמה ומקרני ראמים עד התולעים
היותר קטנים הנראים כנמלה ע״י כלי הבטה [ מיקראשקאם ]
המגדל כמה אלפי פעמים וכן כל מיני פירות וצמחים וזה
כשלשת אלפי שנה שאמר שלמה דבר זה יבאו נא כל חכמי
מזרח ומערב ויגידו אם נברא שום דבר חדש ושום בריה חדשה
בכל העולם במשך הזמן הזה וכל הדברים רק מרכבים מכל
הנעשה בששת ימי בראשית [וע׳ באבות פ״ה מ״ו בפ״י הרמב״ם
ובתוי״ט שם] ולכן כשדרש רבן גמליאל (בשבת לא) ואמר עתידה
אשה שתלד בכל יום לגלג עליו אותו תלמיד ואמר הא כתיב
ואין כל חדש תחת השמש והנה אותו תלמיד לאו קטיל קני
באגמא הוה כי נחשב לתלמיד של ר״ג אלא מפגי שדברים אלו היה
בעיניו כחותר חתירה חלילה תחת אחד מעיקרי יסודי הדת
ולמען להראות בפני כל שאין בדברים אלו ממש הרהיב בנפשו
עוד ללגלג מדרשתו של ר״ג ולהראות לו שהוא נגד המפורש
בכתוב וכונתו היה לשם שמים עד שהראה לו ר״ג תרנגולא

1

רנד

לדרשת

חו״מ  -סימן יב  -בענק מכנה שם

סימן י״ב
באיסור לכנות שם לחבירו
חו״ם סי' רכ״ח

וחקרת

ז״ל ,שיננא דהוה א״ל שמואל לרבי יהודה פשוטו
בלשון ארמי ששיניו גדולות ,שכל מי שהוא גדול
שינים קרו ליה שיננא עכ״ל .וכ״כ הערוך בערך
שן עיי״ש ,וע״כ צ״ל שמכיון שלא נתכוונו לשם
גנאי מותר הוא.

בם״ד פעיה״ק ירושלים ת״ו

איברא דיש לדחות קצת כי י״ל שמי ששיניו
גדולות אין זה גנאי כלל ,ואדרבה
שבח הוא לו שהוא בריא וחזק ,ואמרו חז״ל
בכתובות דף קיא :אחוי לי שיניך דבסים מחלבא
וכו׳ עיי״ש ,משא״כ חוטם משוקע מום הוא ,אכל
מ״מ נלענ״ד דלעולם תלוי הדבר בכוונת המכנה
כנ״ל.

ראשית כל לא מצינו בש״ס כלשונך ,ומסתמא
כוונתך הוא למה שאמר רבי חנינא
בב״מ דף נח ,.כל היורדים לגהינם עולים חוץ
משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן ,הבא על
אשת איש ,והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכנה
שם "רע" לוזבירו ,וריק׳ הש״ס מכנה היינו מלבין,

ועיין בשו״ת תורה לשמה לבעל הבן איש תי
בסי׳ תכ״א שנשאל אם מותר לקרוא למי
שחוטמו גדול בעל החוטם ,והביא ראיה מר״י
שיננא ,והעלה שדבר זה נידון לסי העת והזמן
ולפי דעתן של בני אדם ,ואם דרכן להקפיד ע״ז
אם לאו ,ושוב הביא ראיה מבכורות דף מד .חד

ותי׳ אע״ג דרש ביה בשמיה ,ופירש״י דרש ביה
—׳5-־"3-ננבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ,ואין פניו
מתלבנות ,ומ״מ "זה להכלימו מתכוין" עכ״ל.

מדידן וחד מדידהו ואקפד רב יהודה וכו׳ עיי״ש,
וקצת פלא שלא הזכיר שר הגם׳ הנ״ל במנחות
דמיירי בחוטם כנדונו ,וי״ל דשאני התם שלא
קראו לו בפניו רבי יוסי החורם ,אלא אמרו רבי
יוסי החורם אומר ,משא״כ שמואל אמר לרב
יהודה ,שיננא.

יום ט״ו לחודש אייר שנת תשנ״ג.

יום ה׳ לסדר "וקדשתו כי את לחם

אלק7

הוא מקריב"

כבוד ידידי הכה״ח כמר ב,א.ה .הכהן ני״ו

בדגר

שאלתך מה הם גדרי האיסור דמכנה שם
לחבירו אין לו חלק לעוה״ב.

וכפירש״י פסק המחבר בחו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳
ה׳ וז״ל ,יזהר שלא לכנות שם רע
לחבירו ,אע״פ שהוא רגיל באותו כינוי אם כוונתו
לביישו אסור ,עכ״ל.

ונלענ״ד

דרש״י כאן הוא לשיטתו במנחות דף
לז .ד״ה ר׳ יוסי החורם ,שפי׳ חוטמו

משוקע ,כדאמרינן בבכורות דף מג .חרום זה
שחוטמו משוקע עכ״ל .והק׳ התוס׳ במנחות שם
בד״ה רבי יוסי החורם ,דתימה הוא לומר שכינהו
בלשון גנאי ,אלא על שם מקומו נקרא כן עכ״ל.

ועיין בשיטמ״ק שם שיש גירסא ר׳ יוסי החרם
ע״ש המקום כמו עיר החרם (בישעיה י״ט) ,או
תמנת חרם (בשופטים ב׳) ,ע״כ.

אבל לתרץ דברי רש״י י״ל שהש״ס לא התכוונו
להכלימו ח״ו ,ולכן מותר הוא ,וקצת ראיה
יש להביא מהשיטמ״ק בכתובות דף יד .על הא
דאיתא התם א״ל שמואל לרב יהודה שיננא,
(וכלשון הזה מצינו הרבה פעמים בש״ס עיין
ברכות דף לו .וש״נ) וז״ל ,כתב רבינו האי גאון

ולכן נראה שכתב הבן איש חי שהוא תלוי
בקפידת הבעל מום ,ולא כתב שתלוי
בכוונת האומרו כרש״י הנ״ל ,דהוא מיירי באומר
כן בפניו דוקא ,ורש״י מיירי שאומר כן שלא
בפניו נמי ,אולם מלשון השואל בתורה לשמה
משמע ששאל גם בשלא בפניו ,ששאל אם הוא
בכלל לה״ר או לא וצע״ק.

והנה ברמכ״ם בפ״ג מהל׳ תשובה הל׳ י״ד
מצאתי כלשונך ח״ל ,ויש עבירות קלות
מאלו ,ואעפ״כ אמרו חכמים שהרגיל בהן אין
להם חלק לעוה״ב ,וכדי הן להתרחק מהן ולהזהר
בהן ,ואלו הן ,המכנה שם לחבירו ,הקורא לחבירו
בכינויו ,והמלבין פני חבירו ברבים וכו׳ ,ועיין
בכם״מ שם שדייק שלא כתב הרמב״ם המכנה שם
"רע" לחבירו אלא מכנה סתם( ,וכ״כ הרא״ש
והרי״ף בב״מ שם) ,ותי׳ שבא הרמב״ם לרבות
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ודרשת

חו״מ  -סימן יג ־ גניבת דעת

היכא דרש ביה שאינו נראה בעיניו כשם רע,
ואפ״ה_אסור .עוד כתב הכס״מ שם דמלשון רש״י
בב״סרז*#ל משמע דהיכא דדש ביה ואין כוונתו

וחקרת

מכל סיג ופגם ,ונטהר ונתקדש בקדושה של
מעלה .אמן סלה.
כעתירת ידידך

להכלימו שרי ,ובוחן לבבות הוא יודע עכ״ל.

וע״ע

אהרן יודא הלוי גרוסטן

בתום׳ במגילה דף כז :בד״ה ולא כיניתי
שם לחבירי שכתב ח״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׳ התוס׳ במנחות על פירש״י
שחוטמו היה משוקע שתימה שכינוהו בלשון

גנאי וכו׳ ,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.

רנג

סימן י״ג
בענין גניבת דעת
י׳־־"־י"חו״מ סי׳ רכ״ח סעי׳ ו׳
אור ליום ב׳ חשון תשנ״ר

ככוד ידידי הרה״ג ר׳ ח.ה .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) רבינו 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.

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.

ב) ומקור הדבר בש״ס דילן הוא בחולין דף
צד .אמר שמואל אסור לגנוב דעת
הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם וכו׳ ,אבל שם אינו
מבואר שהוא חמור מגזל ,אדרבה הוא רק איבעית
אימא השניה של הגט׳ ,ומצאתי ברייתא במסכת
כלה פ״י ח״ל ,גונב דעת הבריות כגונב דעת
המקום ,שהרי אמרה תורה על הגזלן לשלם
בראשו ,ועל הגנב פי שנים בכלים ,ותשלומי 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

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״ב גנב שהוא גונב בסתר
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ודרשת

רנד

חו״מ  -סימן יג  -גניבת דעת

וחקרת

הוא כן גונב דעת הבריות ולכן הוא משלם כפל,
דאורייתא עכ״ל ,וכ״כ הריטב״א הנ״ל בשם תום׳,
(אולי קרן על הגניבה עצמה והכפל על הגניבת
דנפקא לן מדכתיב לא תגנבו סתם לכלול כל
מיני גניבה ,אף גניבת ממון ,פי׳ שמשמע דלא
דעת) אבל גם מכאן אין ראיה שהוא חמור יותר
אלא שהוא שוה שעל שניהם הוא משלם ,וא״ת
תגנבו הוא גניבת דעת (או גניבת לב שהוא
אותו דבר) ג״ב ,כי על גניבת לב יש פסוקים
שהוא חמור משום שהוא משלם אע״פ שלא לקח,
ותינח הקרן משלם על מה שגנב מרה במרה ,אבל
מפורשים כדכתיב בפרשת ויצא (בראשית
ל״א־כ״ו) ותגנב את לבבי ,ולעיל מיניה (פסוק
הכפל הוא רק גנב דעתו שאינו שוה הכפל ,וע״כ
שהוא חמור ,אכן עדיין קשה לומר שזה מקורו' ^כ ),ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי
הגיד לו כי בורח הוא ,וכן במעשה דאבשלום
של רבינו יונה ,דא״כ אין החטא חמור "אצל
(בשמואל ב׳ פט״ו פסוק ו׳) כתיב ויגנב
חז״ל" יותר מגזל ,אלא אצל התורה עצמה
אבשלום את לב אנשי ישראל ,ולכן הו״ל
שחייבה תשלומי כפל ,וגם אינו מובן הראיה

ז

שהוא כגונב דעת המקום וצע״ג.

דאורייתא ,וכ״כ היראים סי׳ קכ״ד עיי״ש.

 )5ואולי 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 פי׳ הברייתא הגונב דעת

 )1והנה כל הציורים שהביא הרמב״ם בפ״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

שמצינו בב״ר עה״פ ויצא קין שיצא כגונב דעת
המקום ופיר״ש שם שאמר לא ידעתי השומר אחי

חבירו וטוענו ומשביעו ,שהעומרים 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

הבריות כגונב דעת המקום ,שאינו מאמין שיש
דעת למקום ,והוא לשון גונב דעת המקום כמו

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
ריי״”״״והוא גונב דעתו בזה ממש ,משא״כ בהקב״ה א״א
לגנוב דעתו ממש שיודע הכל ,אע״כ שהוא כופר
בזה ,והוא מה שכתבנו והבן.

ד)

ש ו״ט תוספתא בב״ק פ״ז הל״ג ח״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) המכי״ט

בקרית ספר פי״ח מהל׳ מכירה
כתב דגניבת דעת נראה דהוי

חבירו שהוא גונב "דעתו" וא״כ הסקרן
שמחפש ורוצה לדעת עניני חבירו הוא עובר
על לאו דלא תגנובו רח״ל ודי בזה.
הנני ידידו דו״ש כל הימים

אהרן יודא הלוי גרוסמן

פעיה״ק ירושלים תובב״א
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ודרשת

ייגש  -מלבין פ״ח

וחקרת

קט

1

נינהו ,ופירש״י דלא נתנה ארץ לכבוש כי אם
לישראל ,וא״כ פטורים הם מפו״ר דכתיב בה
וכבשוה ,ויוסף שהחמיר על עצמו שנהג בעצמו
דיני ב״נ לחומרא ,וזכה בדין שיתברך ארצו
שכבש אחרי מתן תורה ,וזה פי׳ המסורה כמין
חומר( ,קושיא א׳) וליוסף יולד שני בנים בטרם
תבוא שנת הרעב כי החמיר על עצמו בדיני ב״נ
לחומרא ,ולכן וליוסף אמר מברכת ה׳ ארצו,
והדברים מאירים בס״ד.
והנה בב״מ דף מב( .וכן הוא בתענית דף ח):
ת״ר ,ההולך למוד את גורנו אומר יהר״מ
ה׳ אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו ,התחיל
למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה ,מדד
ואח״כ בירך הרי זה תפילת שוא ,לפי שאין
הברכה מצוייה לא בדבר השקול ,ולא בדבר
המדוד ,ולא בדבר המנוי ,אלא בדבר הסמוי מן
העין ע״כ ,ואפ״ל שזה יתרץ קושיית הב״י בסי׳
תר״ע המפורסמת ,דמה היה הנס ביום הראשון,
וי״ל דהא גופא שהיה ברכה בפך השמן שהיה
מדוד ליום א׳ ,הוי נס ,דבדרך הטבע ליכא ברכה
בדבר המדוד ,וי״ל דזהו שיעור הפסוק (קושיא
ד׳) ,ויצבור יוסף כחול הים ,והוא בלתי אפשרי
בדרך הטבע ,וע״כ חלה ברכה במעשה ידיו,
והאיך חלה הברכה ,כי הוא צבר הרבה מאד עד
כי חדל לספור ,וכיון שאין מספר חלה הברכה
וק״ל ,וכעין זה כתב הפנים יפות עיי״ש ,וגם
המלבי״ם כתב דכי אין מספר איו כפשוטו עיי״ש,
וזו תהיה סמיכות הפרשיות (קושיא ב׳) ,ששניהם
מיירי ברמזי חנוכה ,זה בנס השמן וזה בגזירת
היונים על ביטול פו״ר וק״ל.
ערד אפ״ל בסמיכות הפרשיות שבא ללמדנו ענין
האיסור לשמש בזמן רעב ,שאינו משום
שהוא מרבה אוכלים בזמן דליכא אוכל ,אלא
שהוא משום חיוב להשתתף בצעד הציבור ,והא
ראיה שהרי היה לו ליוסף בר כחול הים ,ולא חסר
לו אוכל לעשרות בנים שיולדו לו ,אבל מ״מ כיון
שהוא שנת רעב לכל העולם היה אסור לו לשמש,
ונראה דלכן כתיב בטרם "תבוא שנת" רעב
(קושיא ג׳) ,דאם היה כתוב בטרם הרעב הו״א
שהאיסור הוא מחמת הרעב ,ואינו תלוי בהשפעת
הרעב עליו ,איברא דעדיין היה אפ״ל בטרם בוא
או באה שנות הרעב וצ״ע ,וצריך אני דב לזה
דחפשתי הרבה ולא מצאתי תשובה המתקבלת על

הלב ,ובחג האור יאיר ה׳ עינינו בתורתו ,וכימי
מתיתיהו ובניו נראה נפלאות בביאת גוה״צ בב״א.

בענין המלבין פני דבירו
א) כתיב ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים
עליו ,ויקרא הוציאו כל איש מעלי,
ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו,
ופירש״י לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים
עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם
עכ״ל ,ולכאורה תמוה הא יוסף דיבר עם אחיו
בלשון הקודש כמו שפירש״י להלן עה״ס כי פי
המדבר אליכם ,והמצרים לא הבינו לה״ק
כדמבואר במדרשים שנשבע יוסף לפרעה שלא
יגלה שהוא יודע שפה שפרעה אינו יודע ,וגם
המליץ היה ביניהם כל הזמן ,וא״כ האיך יתביישו
אחיו בהודעו להם ,הא לא יבינו כלום וצ״ב" .
ב) עוד צ״ב כפל הלשון דאחר שצוה יוסף
הוציאו כל איש מעלי ודאי קיימו
דבריו ,וא״כ למה הוצרך הכתוב לכפול דלא עמד
איש אתו וגו׳ ,וצ״ב.
ג) במד״ר פרשה צ״ג אות ט׳ עה״פ הנ״ל יש
מחלוקת בענין זה ,רבי חמא בר
חנניא אמר לא עשה יוסף כשורה שאלו בעטו בו
אחד מהם מיד היה מת .רבי שמואל בר נחמן
אמר כהוגן וכשורה עשה ,יודע היה צדקן של
אחיו ,אמר ח״ו אין אחי חשודים על שפיכות
דמים ע״כ .וקשה הא א״ר יוחנן משום רשב״י
בב״מ דף נט .נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנ״ל מתמר
וכו׳ ,וא״כ מן הדין היה חייב לעשות כן.
ד) במדרש תנחומא כאן אות ה׳ אמר רבי
שמואל בר נחמן לסכנה גדולה
ירד יוסף ,שאם הרגוהו אחיו אין בריה בעולם
מכירו ,ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי ,אלא כך
אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי
בפני המצרים( ,ורבינו בחיי הביא גירסא מוטב
שאהרג ולא אלבין פניהם ברבים ע״כ) ,וקשה
שהוא סתירה מיניה וביה ,דבמד״ר אמר אותו רבי
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ברבים ,ומפרסמים חטאו ,ומחרפים אותו בפניו,
שמואל בר נחמן שלא נחשדו על שפ״ד וכאן אמר
ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב ,כמו
שלסכנה גדולה ירד יוסף וצע״ג.
שעשו כל הנביאים בישראל עכ״ל .והכס״מ לא
ה) 3כ״מ דף נח :תני תנא קמיה דרב נחמן בר
הביא מקור לחילוק זה רק כתב שהם דברים
יצחק ,כל המלבין פני חבירו ברבים
פשוטים ,אבל לכאו׳ קשה שאם הלבנת פנים הוא
כאילו שופך דמים ,א״ל שפיר קא אמרת דחזינא
שפיכות דמים ממש ,ועוד חמור יותר ממנו ,איזה
ליה דאזיל סומקא ואתי חיורא ,ולכאורה קשה הא
היתר יש להלבין פני רשע ,דממנ״פ אם הוא חייב
דתנן במסכת אבות (פ״ג־מי״א)דהמלבין פני
מיתה שיהרגהו ,ואם אינו חייב מיתה הרי דהלבנת
חבירו ברבים וכו׳ אע״ס שיש בידו תורה ומע״ט
פניו הוא הורגהו ,והיו צריכים לעשות ב״ד של
אין לו חלק לעוה״ב ,הא יציבא בארעא וגיורא
כ״ג לדונו ככל דיני חייבי מיתות ב״ד ,ואיך
בשמי שמיא ,דהשופך דמים עצמו יש לו חלק
אפשר להתיר זה לכל או״א ,וצ״ב.
לעוה״ב שלא הוזכר בשום מקום שאין לו,־
וע״כ צריכים לומר ,שאין בהלבנת פנים מיתה
והמלבין פני חבירו ברבים שהוא רק כאילו שופך
ממש ,אלא הוא חטא גדול כרציחה ,ולכן
רמים אין לו חלק לעוה״ב ,וצע״ג.
הוא "כאילו" שופך דמים ,והוא באמת יהרג ואל
~  )1הלשון "נוח" לו לאדם וכו׳ צ״ב ,דאיזה
יעבור כמו שכתבו התום׳ ,וכן מוכרח מדברי
נוחיות יש כאן ,ואין לומר שהוא דק
רבינו יונה בשערי תשובה שער ד׳ אות קמ״א
מדת חסידותו לכן לא נאמר חייב אדם להפיל
שהק׳ למה לא אמרו כן ברוצח שאין לו חלק
עצמו ,כי תום׳ בסוטה דף י :בד״ה נוח הקשו,
לעוה״ב ,ותי׳ כי המלבין פני חבירו איננו מכיר
למה לא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות שהם יהרג
גודל חטאו ,ואין נפשו מרה עליו כמו הרוצח ,לכן
ואל יעבור( ,ע״ז ג״ע ,ושפ״ד ,פסחים דף כה).
ותי׳ משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת "הוא רחוק מהתשובה עכ״ל ,הרי דס״ל שהוא
רוצח גמור ,וגם רוצח בלי תשובה אין לו חלק
בתורה ,והתם לא נקט אלא עבירות המפורשות
לעוה״ב( ,ומתורץ קושיא ה׳) ,ויש כאן קצת
עכ״ל ,ואם איתא ,הול״ל דשאני עבירת הלבנת
סתירה למש״ב הפנ״י דמלבין חמור משפיכות
פנים שאינו אלא מדת חסידות ,אע״פ דהלבנת
דמים עיי״ש בד״ה דא״ר חנינא ואכמ״ל.
פגים הוא באמת יהרג ואל יעבור ,וא״כ למה
אכל כ״ז כשהוא מלבין פניו באיסור להנאת
אמרו "נוח" וצ״ע.
עצמו ,אבל המלבין פני רשע להחזירו
 )1המהר״ם שיף בב״מ שם הק׳ ,דמה הראיה
מתמר ,דלמא שאני התם דלא
למוטב אין כאן חטא כלל ,אדרבה מצוה לעשות
כן ,וא״צ ב״ד של כ״ג (קושיא ח׳) לדונו ,כי אין
היתה הצלה יותר ע״י הלבנת פנים ,וסברה ממנ״פ
כאן מיתה ממש ,רק עון החמור כרציחה אבל
אם ירצה להודות יודה דאף ע״י הרמז הכר נא
היכא שאין עון כגון רשע שיש תועלת בהלבנת
למי וכו׳ ,ואם לא ירצה להודות אף כי תאמר
פניו לא איכפת לן שצער לו כמיתה ,או כלשון
ליהודה נבעלתי תלבין פניו ,והוא יכפור ,ולא
הרבינו יונה שם באות קל״ט דצער ההלבנה מר
תנצל ,אבל לעולם היכא שיש בה הצלה ע״י
ממות ,אדרבה אולי מחמת צערו יחזור בתשובה,
הלבנה אינו חייב להחריש ולהשליך עצמו לכבשן
וא״ש מש״כ הרמב״ם.
האש ,ונשאר בצ״ע.
איכרא דעכ״ס יוצא לדינא דאסור לאדם להציל
ח) הפנ״י בב״מ שם כתב דפשיטא היא דעון זה
חמור מכל העבירות ,ולכן לא דרשה
את עצמו ממיתה ע״י שילבין פני
חבירו ,והוא יהרג ואל יעבור ,וק״ק שלא הובא
תמר לעצמה וחי בהם ולא שימות בהם עיי״ש,
הלכה זו בשו״ע ביו״ד סי׳ קנ״ו ,שהובאו שם על
וא״כ לכאו׳ קשה מש״כ הרמב״ם בפ״ו מהל׳
איזה עבירות יהרג ואל יעבור ,ומצאתי שהגאון
דעות הל״ח וז״ל ,אע״פ שהמכלים את חבירו אינו
בעל שו״ת בנין ציון הק׳ כן בסי׳ קע״ה ,ותי׳
לוקה ,עון גדול הוא ,כך אמרו חכמים המלבין פני
דאולי לזה כיון הרמ״א שם בסעי׳ א׳ כשכתב
חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב וכו׳ ,במה
וז״ל ,וכל איסור ע״ז ג״ע ושפ״ד אע״פ שאין בו
דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל
מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור
בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו
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עכ״ל ,ולא נתבאר היאך משכחת לה לאו בעלמא
באיסור שפ״ד ,דתינח ע״ז משכחת לן דמרפא
עצמו בעצי אשירה ,ועובר על לא ידבק בידך
מאומה ,וג״ע משכחת לה שמדבר עם האשה
מאחורי הגדר ,ועובר על תקרבו ,אבל לשפ״ד
היכי משכחת לה( ,וע״ע בביאור הגר״א ביו״ד סי׳
קצ״ה ס״ק כ׳) ,אא״כ נימא דכוונתו על המלבין
פני חבירו ברבים שהוא אונאת דברים לא תונו,
או לא תשא עליו חטא ,ודפח״ח.
והנה הגאון בעל הפרי מגדים בספרו תיבת
גומא חקירה ה׳ (הו״ד שם בשו״ת בנין
ציון) כתב ,דהשיעור דרבים לענין איסור הלבנה
הוא שלשה כטומאה ברה״ר (דהיינו הוא ועוד
שנים עמו) ויש לחקור אי שייך דין זה דרבים
 0כשהוא מבייש את כולם בבת אחת ,כגון שמבייש
ג׳ בני אדם בפעם אחת על דבר של בזיון שיש
" -לכולם ,האם עבר על האיסור או לא ,ולכאורה יש
ראיה מפרשתינו ,שיוסף צוה להוציא כל איש,
ואח״כ בייש את אחיו ,ואם איתא דיש איסור
לבייש ג׳ בבת אחת ,מה הועיל יוסף בתקנתו ,הא
מ״מ ביישם ברבים שאחד עשרה היו ,וביותר
לכאורה יש ראיה מכאן כנגד הפרמ״ג ,דגם נגד
אחד נקרא ברבים ,בצירוף המבייש ומהתבייש
והשומע שהם ג׳ ביחד ,תהו הלשון "רבים" ,דלכן
הדגישה הכתוב דלא עמד איש אתו (קושיא ב׳)
שאפי׳ איש אחד לא היה ,וצ״ע.
ובאמת מסתבר שהכל תלוי בהשתנות פני
המתבייש דאם נשתנו פניו בפני אחד
מסתבר שעבר ,ואם לא נשתנו גם בפני שלש לא
עבר ,אלא דודאי צריך כפרה דוה׳ יסלח לה,
שרצה להרוג ולא הרג ,ומצאתי כעין זה בחפץ
חיים בפתיחה לספרו בלאוין אות י״ד ,בבאר מים
חיים שם ,שהביא לשון הרמב״ם הנ״ל ,שגם בינו
לבין עצמו אסור ,ואח״ב הביא דרש״י בערכין רף
טז :ד״ה יכול אפילו משתנין פניו ת״ל לא תשא
עליו חטא ,פי׳ ,היינו דהוכיחו ברבים ,וכתב
הח״ח דאפשר דרש״י לא פליג אהרמב״ם ,רק נקט
מילתא דפסיקא ,דברבים הדרך שתמיד משתנין
פניו ,אפילו אס לא דיבר לו קשות ,אבל אם דיבר
לו קשות עד שעי״ז נתבייש ,אפילו בינו לבין
עצמו עובר על לאו זה ,וכן מוכח מלשון
הברייתא דלא נקטה רק אם משתנים פניו ,משמע
בכל אופן שמשתנין פניו ,עב"ל.
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ודברים סתומים דאיתי במאירי בסוטה דף י,:
שכתב וז״ל ,לעולם יזהר אדם שלא
להלבין פני חבירו ברבים" ,דרך הערה" אמרו נוח
לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן מתמר שנאמר היא
מוצאת עכ״ל ,ואינו מובן כוונת המאירי במש״ב
"דרך הערה" אמרו ,לאפוקי מה בא אלו הדברים
וצ״ע.
וראיתי שהאור יהל הק׳ על הלשון "נוח" לו
לאדם להפיל עצמו (קושיא ו׳) ,ותי׳
שחז״ל רצו להמחיש הדבר ,ע״ד משל ,שאם אדם
נמצא בבית שעלה באש ,והוא צריך לברוח ,ויש
לפניו שני יציאות ,באחד האש גדול עד מאד,
ובשני האש קטן יותר ,בודאי יבחר במקום שהאש
קטן יותר ,כי הוא נוח יותר ,ה״ה בנד״ד ,האש
שהוא יפיל את עצמו לתוכו ,הוא קטן יותר ונוח
יותר מהאש דהלבנת פני חבירו ,ואולי לזה כיון
המאירי שהוא דרך "הערה" ,שחז״ל מעירים לנו
שנדע דבר זה ,וראיתי באינציקלופדיה תלמודית
פרק ט׳ עמוד ר״ט ,שרצו להביא מכאן ראיה
הפוכה ,שהמאירי ס״ל שאינו יהרג ואל יעבור,
ובהערות שם הערה  54הוסיפו שגם הרמב״ם
השמיטו ,וסיים בזה״ל ,ועיין ב״מ שם נוח לו
לאדם שיבוא על ספק אשת איש ולא ילבין וכו׳,
ושם ודאי אינו ממש ,עכ״ל.
ואחר המחילה לענ״ד טעו בזה ,דמהמאירי אין
הכרח כלל ,ומהשמטת הרמב״ם ג״כ אין
הכרח ,כי אותו רמז שמצא הבנין ציון מלשון
הרמ״א ,יש למצוא בלשון הרמב״ם בפ״ה מיסודי
התורה הל׳ ו׳ שכתב וז״ל ,כענין שאמרו באונסין
כך אמרו בחלאים ,כיצד ,מי שחלה ,ונטה למות,
ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין
שבתורה ,עושין ומתרפאין בכל איסורין שבתורה
במקום סכנה ,חוץ מע״ז ג״ע ושפ״ד ,שאפילו
במקום סכנה אין מתרפאין בהן ,ואם עבר ונתרפא
עונשין אותו ב״ד "עונש הראוי לו" ,ויש לדייק
דהול״ל ממיתין אותו מיתה הראויה לו ,כי כולם
חייבי מיתות ב״ד הס ,אע״כ כוונתו דגם על
הלאוין מענישיץ אותו במלקות ,וקשה כנ״ל
דבע״ז וג״ע שפיר משכחת לה לאוין שהם ביהרג
ואל יעבור אבל שפ״ד היכי משכחת לה ,אע״כ
בכה״ג ,שמלבין פני חבירו שהוא יהרג ואל
יעבור ,ועל אף שזה דוחק קצת ,מ״מ הכרח אין
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כאן דס״ל להרמב״ם שיעבור ואל יהרג ,ותמר
ויוסף יוכיחו ,שהרי הרמב״ם שם בהל׳ ר׳ פסק,
דכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולאעבר הרי זה מתחייב בנפשו ,ואם איתא הא יוצא
שיוסף היה חייב בנפשו ,והו״ל להרמב״ם
להודיענו חידוש גדול כזה ,כמו שעשה בפי״א
מהל׳ עכו״ם הל׳ ד׳ בענין ניחוש ,שכתב דאליעזר
עבד אברהם עבר והיה חייב מלקות ,ועיין
בראב״ד שם.
ומש״כ הא״ת הנ״ל דהא דאיתא בב״מ נוח
שיבא על ספק א״א ודאי אינו ממש,
ג״כ לא זכיתי להבין ,דלמה קל בעיניהם איסור
מאבד את עצמו לדעת ,שאין לו חלק בעו״ה,
(עיין סנ״י בב״מ שם) מספק אשת איש ,ומאבד
עצמו לדעת כבר הוכחנו דתוס׳ ורבינו יונה ס״ל
דצריך לאבד את עצמו ולא להלבין פני חבירו,
והבנין ציון כתב כן להלכה למעשה ,וא״כ לו
יצוייר שהיה ציור כזה שע״י ביאת ספק א״א היה
מונה הלבנת פני חבירו אולי הוא חייב לעשות כן,
ועכ״ס מהיכן פשיטא להו ד״ודאי אינו ממש",
ועדיין צ "ע לדינא.
(ומסופר על גדול אחד שהיה רב בעירו,
והשמש היה צריך להסיק את התנור
בית החורף בביהכנ״ס והיה מתעצל בשליחותו,
והתלוננו המתפללים כשהגיעו לתפילת שחרית
והביהכנ״ס היה קר ,וכדי למנוע בושת השמש,
היה קם אותו גדול כל בוקר במוקדם והיה מדליק
בעצמו את התנור ,ויום אחד באמצע הדלקתו,
נכנס השמש ושאל בשלומו ,וחשב שהוא סתם
עני קבצן ,ובעט בו בהפקירות על שלא השיב לו,
(והגדול לא השיב כדי שלא יכירנו השמש
בטביעת עינא דקלא ויתבייש) ,והכניס הגדול את
ראשו לתוך התנור במסירות גפש ממש ,עד שחלף
ועבר השמש ,ואח״כ רץ הגדול לביתו ,כשזקנו
נשרף כליל).
ונחזור לפרשתינו דמה שהקשינו בקושיא א׳
דלא יתביישו האחים כי המצרים לא
יבינו ,לק״מ ,דודאי יבינו כשיראו דאזיל סומקא

ומה שהקשינו באות ג׳ דהאיך נחלקו אם יוסף
עשה כשורה או לא הרי היה חייב לעשות
כן דנוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ,ג״כ
יש לתרץ ,דבזה גופא קא מיפלגי ,דרבי חמא בר
חנינא ס״ל שהלבנת פנים אינו ביהרג ואל יעבור,
ולכן עשה יוסף שלא כשורה ,ורבי שמואל בר
נחמן ס״ל שהוא ביהרג ואל יעבור ,ולכן אמר
בתנחומא שלסכנה גדולה ירד ,דאמר מוטב
שאהרג ולא אבייש את אחי ברבים ,ומה שאמר
במדרש רבה שאמר ח״ו אין אחי חשודים על
שפ״ד (קושיא ד׳) בדוחק י״ל שרצה לדון אותם
לכף זכות ,או שבטענה זו התגבר על יצרו כדי
שיכנס לסכנה ,או נאמר שהם תרי אמוראי אליבא
דרבי שמואל בר נחמן ,ועדיין צע״ק בזה.
ונשאר לנו רק לתרץ קושיית המהר״ם שי״ף,
(קושיא ז׳) ונקדים דיש להקשות למה
הביאו חז״ל הראיה מתמר ,שיש לפקפק על
הראיה ,כמו שפקפק הגר׳ בער אפפענהייים
הגאב״ד דק״ק אייבענשיץ ,בתשובתו להבבין ציון
סי׳ קע״ג שם ,דעל אף שמצינו שבני יעקב היה
להם דין ישראל ,מ״מ תמר לא היתה מבני יעקב,
ועל אף שהשיב לו הבניץ ציון ע״ז ,מ״מ הרי היה
אפשר להביא ראיה לכתחילה מיוסף ,שודאי שמר
תורה( ,והמפרשים פירשו שזה היתה טענת יוסף
בדבתם רעה שחייבים הם בכל המצות) והוא מסר
נפשו להריגה כדי שלא לבייש את אחיו ,ש״מ
שהוא ביהרג ואל יעבור.
וכאמת ביותר יש להקשות ,מהיכן ידע יוסף דין
זה שהוא ביהרג ואל יעבור ,וי״ל
דמבואר במדרש תנחומא שיוסף ידע כל הענין
של יהודה ותמר ,דאיתא התם שיהודה אמר ליוסף
נורא דשכם דליק בלבי ,והשיב לו יוסף נורא
דתמר כלתך אנא מטפי (פי׳ מכבה) ,ואו שנאמר
שידע את כל אשר נעשה ברוה״ק .או שהקול יצא
או ,והגיע עד למצרים ,אבל איך שיהיה י״ל
דיוסף למד את הדין הוה מתמר ,ולכן הביאו
חז״ל הראיה מתמר דוקא ,שממנה למד יוסף,
והוא המקור להדין ,אבל אה״נ גם מיוסף ידענו

במדרש תנחומא

כן ,ועל אף שממעשה דיוסף יש חידוש שלא

שפרחה נשמתם ממש ,ולכן צוה שיוציאו כל
איש ,ועוד י״ל רכל איש בא לרבות מנשה ,שהיה
המליץ ,שהבין לה״ק ,ולכן נכפל הדבר (קושיא
ב׳) דלא עמד איש אתו ,היינו אפילו מנשה וא״ש.

ידענו מתמר ,והוא קושיית המהר״ם שי״ף,
דמיוסף למדנו שגם כשיש הצלה ע״י הלבנה
אסור ,ויהרג ואל יעבור ,מ״מ הגט׳ הביאה ראיה
מתמר שהיא היתה הראשונה שעשתה כן,

ואתי חיורא

לאחיו,

ומבואר
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ששלחה ברמז כדי לא לבייש את יהודה ברבים,
וממנה למד יוסף שאסור לבייש ברבים ,והוסיף
וחידש שהוא ביהרג ואל יעבור ,מסברא ,כמש״ב
הפנ״י בב״מ ,שהוא חמור יותר משפ״ד ,כי הוא
ברבים ,והוא מר ממות ,חהו כוונת הגמ׳ ,מנלן,
מתמר ,כי המקור הוא תמר ,על אף שבעצם
למדנוהו מיוסף ודו״ק( .כעין זה כתב החת״ס
בחידושיו לפסחים דף נג :הו״ד בודרשת וחקרת
ח״א עמוד קל״א בד״ה ונבוא ,וסיים שם שכן הוא
דרך החכמים לדבר בקיצור רמז וחידה ,וכמו״ב
נימא אנן בנידונינו והבן).
ועל פי פשט י״ל בפשיטות ,ע״ס מה תירגם
התרגום יונתן ,והתרגום ירושלמי ,שלקחה
הסימנים ,וטלקת יתהון קמי ריגלי דייניא ,ואמרת
גברא דאילין משכוניא דידיה ,מניה אנא מעברא,
ואע״ג דאנא יקדא לית אנא מפרסמא ליה ,ברם
מריה עלמא יתן בלבביה דיכיר יתהום ,וישזיב יתי
מן דינא רבא הדין ,וכיון דחמא יתהום יהודה,
איכר יתהום וכו׳ ,עיי״ש (בראשית ל״ח־כ״ד).
יוצא שהיה חשש שלא יכיר יהודה את הסימנים,
ולא יאמר כלום ,כי באמת לא יכירם( ,על אף
שזה דוחק קצת ,כי חותמו ,ושמלתו ,והמטה שלו,
למה לא יכירם ,אבל כן כתבו התרגומים) ,והיא
אמרה שאם הוא לא יכירם היא לא תזכיר לו ,ולא
תביישו ברבים ,ושפיר יש ללמוד ממנה שנוח
להפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים.
ועוד י״ל ע״פ מש״כ הספורנו שם ,עה״פ לאיש
אשר אלה לו ,ח״ל ,אע״פ שהיתה באותה
סכנה ,לא רצתה להלבין פניו ,ונצרף מש״כ תום׳
בב״מ דף נט .בד״ה דכתיב היא מוצת ח״ל ,בלא
אל״ף ,כמו ויצת אש בציון שהיתה קרובה לאש
כבר ,ולא שלחה לו אלא ברמז ,אם לא היה מודה
לא היתה מפרסמתו ,וצ״ב מה רצו תום׳ להרויח
מזה שהיתה קרובה לאש כבר ,וי״ל שבא לתרץ
קושיית המהר״ם שי״ף ,שאם היתה צועקת
דנתעברה מיהודה ,בודאי היו מצילין אותה ,אבל
בזה ששלחה רק רמז ,הכניסה עצמה לסכנה,
דיתכן שעד שלא יגיע הרמז ליהודה ,ויבין הרמז,
יהא מאוחר מדי ,שהיא כבר תשרף ,דלא יבינו
שלוחי הב״ד הרמז שהיא רוצה להציל את עצמה
עם זה ,ורק יחשבו שהיא רוצה להאשים גם את
הבועל וכדומה ,ומ״מ לא רצתה להלבין פניו,

קיג

ולפ״ז היא נכנסה לאותה סכנה ממש שהכניס
יוסף את עצמו בה ,כמו שפי׳ העץ יוסף את
המדרש תנחומא הנ״ל ,דהסכנה הגדולה שירד
יוסף לתוכה היתה ,שאילו בעטו בו מיד היה מת
קודם שיספיק להתודע להם ,כמו כן תמר היתה
נשרפת קודם שיספיק יהודה להכיר את הסימנים,
ולכן א״ש מש״כ לעיל ,דממנה למד יוסף ,ולכן
נאמר הפרשה על שמה.
ונסיים בדברי השל״ה הק׳ בשער האותיות,
שכתב בענין המלבין פני חבירו ח״ל,
ופלא שדבר זה נראה קל בעיני הבריות ,והוא
חמור מאד ,שהרי השווהו לבא על אשת איש,
שהוא ביהרג ואל יעבור ,ותימה גדולה על עיורון
ושגעון העולם החוטאים בזה ,ומאבדים את
עצמם לדראון עולם ,עכ״ל .ומי שזהיר בזה עליו
אמרו חז״ל במכות דף כד .הולך צדקות ודובר
משרים הוא מרומים ישכון וגו׳ ,דובר משרים זה
שאינו מקניט חבירו ברבים ,תוכה לעוה״ב
כדאיתא ג״כ לגאולה ,כלשון הפייט מי שעשה
נסים לאבותינו ,וגאל אותם מעבודות לחרות ,הוא
יגאל אותנו בקרוב וכו׳ ,חברים כל ישראל ונאמר
אמן ,משמע שבלא חברים כל ישראל ,אין גאולה,
אבל כשחברים כל ישראל ,הוא יגאל אותנו
בקרוב ,ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ ,בב״א.

בענין אי הזובח מדין המע״ה נחשב בעלים
גמור בתורת ודאי או לא
א) בסוף פרשת מקץ אמר יהודה ליוסף הננו
עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר
נמצא הגביע בידו ,והשיב לו יוסף חלילה האיש
אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ,ואתם
עלו לשלום אל אביכם ,וכאן בראשית פרשת ויגש
דיבר יהודה אל יוסף קשות כדכתיב ואל יחר
אפך,

והק׳

המפרשים

מעיקרא

מאי

קסבר

ובלבסוף מאי קסבר ,וגם אנן נימא בה מילתא
בעז״ה.
ב) הרמב״ן הק׳ מה טעם לאריכות דברי יהודה
בסיפור מה שהיה כבר ביניהם.
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מגילה כ״ז  :שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי
לא השתנתי מים בתוך ד׳ אמות של תפלה.
ופירש התום׳ אפילו היכא שיש היתר גמור כגון ששהה כדי הילוך ד׳ אמות.

 03כ״ו ס?

לא לכנות שם לחבירו

שם ,מימרא של רבי זכאי .ולא כניתי שם לחבירי ופירש שם בתום' אפילו כינוי
דלא הוי לגנאי.
ובדף כ״ח .אמר רבי זירא שהאריך ימים כי לא קרא לחבירו בחכינתו דהיינו
אפילו שחבירו כבר כינה לו בשם הזה וקוראים לו כך הוא לא קרא אותו כך.

ודע דמבואר בגט׳ ב״מ נ״ה  :דאיסור כנוי השם אע״ג דרש בי׳ .שכבר הורגל
בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומכל מקום זה להכלימו מתכוין.
ובכנה״ג מדייק מרמב״ם וסמ״ג ,ובאמת הלה מתבייש מהכינוי אלא שאין פניו
מתלבנות.
וכן נפסק להלכה בחו״מ סימן רכ״דו ס״ה יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו
אע״פ שהוא רגיל באותו כינוי אם כונתו לביישו אסור .ע״כ.
ובתענית דף כ׳ :כתב התום׳ ראם הכנוי לשבח מותר.
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ועיין עוד תום׳ פסחים קי״ב .ר״ת צוה שבן עזאי כינה שם לבדיחותא בעלמא,
ופשוט דהכונה שלא לשם גנאי ,ולענ״ד זהו בונת רבי זכאי ור׳ זירא שאפילו כינוי
כזה לא אמרו ולכן זכו לאריכות ימים.

ועוד אכתוב לך מ״ש ריח דודאים לבעל בני יששכר זצ״ל ולא כניתי שם
לחברי .השם של האדם הוא שם נשמתו חיי הגוף וזה שתמצא שע״י קריאת השם
מתנועע האדם גם בהיותו ישן כי הוא כבית אחיזה להנשמה חיות האדם והמכנה
שם לחבירו עושה בית אחיזה אחרת לחיותו (דבר שלא נקרא כן מן השמים
לנשמתו) משא״ב מי שנזהר בזה שלא לעורר נשמת וחיות חבירו רק באותיות
הנגזרים לו מבראשית והי׳ זה שכרו אריכות ימים ,ע״ב.
והגאון היעב״ץ זצ״ל פירש טעם האיסור לכנות שם לחבירו כי מראה שאינו
מחשיבו לקרותו בשמו ,כמ״ש במדרש שהי׳ דוד מתרעם על שקראו אותו בן ישי
כאילו אין לו שם ,ע״כ.

(ועיין מ״ש מטעמי יעקב ריש פ׳ דברים).
והלום ראיתי באוצר י״ד החיים לגאב״ד בוסקא סימן תרכ״ז שהביא ירושלמי
ברכות פרק ט׳ ,שאיש אחד נקרא אבא סמיקתא ,והביא ראי׳ משם דאין איסור של
מכנה שם לחבירו לומר עליו כינוי "האדום׳?-

אולם זה פשוט לענ״ד דעכשיו שאומרים כך בדרך זלזול דודאי אסור לעשות
כן וכן ראיתי בבית יחזקאל והביא ראי׳ מיערות דבש דאסור.
ושוב ראיתי מפורש בשו״ת תורה לשמה סימן תכ״א,
שאלה  :מי שחטמו גדול אם מותר לקראו בעל החוטם או דלמא חשיב זה

גנות.

תשובה  :מצינו בכמה דוכתי למר שמואל דקרי לר׳ יהודה "שיננא" ויש בזה ב׳
פירושים הא׳ שיננא ,חריף ומחודד ,והב׳ פירושו שיניו גדולים וב׳ הפירושים המה
כתובים בספר הערוך עיי״ש.
וא״כ לפי פירוש הב׳ נלמד לנדון השאלה דלית לן בה ,מיהו נראה דדבר זה
נירון לפי העת והזמן ולפי דעתן של בני אדם אם דרכן להקפיד על זה אם לאו
שאם אין דבר זה שגור ומוטבע ומצוי בין בני אדם לקרוא בעל החוטם לאדם שיש
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1

זג

והארכת

כו ■ כז

ימים

לו חוטם גדול הרי זה חשיב גנות ואפור והא דשמואל שאני דיש לומר כך הי׳
דרכם של בני אדם בזמן ההוא לקרוא שיננא למי ששיניו גדולים ולא הי׳ דרכם
להקפיד בזה כי לא הי׳ נחשב להם דבר זה לגנות ,ע״כ.
>3וצר המכסה!

ולענ״ד יש עצה פשוטה אם ירצה לדעת אם חבירו מקפיד ומתבייש מהכינוי,
שיחשוב על עצמו אם הי׳ רוצה שיכנו אותו בכנוי הזה ,ומה דעליך סני לחברך לא
תעביד זו היא כל התורה כולה (שבת ל״א.).
ועיין עוד מ״ש פלא יועץ אות כ׳ ערך כינוי ,וכבר אזהרה שמענו ליזהר ביותר
בקריאת שם הרבנים שלא לקרוא אותם בחניכתם כמו שנוהגים קצת לומר הרב
קארו הרב אלשיך הרב אלגאזי וכדומה אלא יאמר מהר״י קארו מוהר״ם אלשיך.
כי אם אסור בשאר אנשים עאכ״ו ברבותינו הקדושים ,ע״כ.

והעיר עליו יפה ללב ח״ה יו״ד סימן רמ״ב ם״ק ח׳ וז״ל לא שמיע לי וכי זאת
נעלם מגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים שנוהגין כן וכותבין על הרי״ף כתב רב
אלפם ,כתב רבינו אלפסי שהוא בכינוין אלא כיון דאיכא בהדי׳ תואר "רב" שרי
וכו׳ ובכן לא טובה העצה אשר יעץ הרב בפעם הזאת ,ע״כ.
ועיין יביע אומר ח״א יו״ד סימן ח׳ ועיין עור מ״ש ארח מישרים פ״ה ם״ה.

ר**

וכתב פלא יועץ אות כ׳ והן העת הזה פשתה המספחת תעשה כהיתר לקרוא
לחבריהם בשם של גנאי או בחניכתם ער ששוכחים את שמם ,הנה כי כן מי
ך$יש הירא את ה׳ וירא לנפשו ישמור פיו ולשונו מזאת וכזאת ואל יאבד עצמו
לדעת ואם רוצה להזכיר שמו ואינו יודע שם העצם שלו או שרוצה להזהיר את
האיש אצל אחרים ואותם אחרים אינם מכירים אותו בשם העצם שלו יזהר לומר
אותו האיש שקוראים אותו העולם כך ,דאפילו שבזה נקה זה האיש מעון אבל
היותר טוב שתוכיח במישור את העם ההולכים בחושך ויודיעם האיסור וחומר
שבו עד שישובו לקרותו בשם שלו וזכות הרבים תלוי בו ,ע״כ.
ודבר קשה הוא בעיני להתיר ולומר שמנוקה מעון בכגון זה לכנות שם אף
כשאומר בלשון שקוראים אותו העולם כך ויותר מובן אם יגיד ,אני לא מסכים
לכנוי הזה אבל כדי שתדע על מי אני מדבר זה אותו אחד שקוראים לו העולם כך,
דהיינו שיעשה מחאה בשעת מעשה להראות דלא ניחא לי׳ במה שהעולם מכנים
עליו את שמו.

והבה נתחזק בדברי תורה הצריפים חיזוק.
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עמוד היראה סימן ל״ו
ספר יראים
הכל חייב להוכיחו בעצירה א'
( )1ואם ברור ובו׳ טוב לו לשתוק וכו׳ הגמי״י
כפ״ו מהלכית ריעות כת׳ וז״ל ורא״ם
ער
לשמואל אמי עד קללה ור' יוחנן אמר
כ' דמעונש פטור אכל מעשה דהוכיח תוכיח לא
נזיפה כצ״ל:
מיפטר אבל הר"ם מקיצי וכו' ע״ש ולא ראה דברי
וקי״ל עד נזיפה וכי' ונ״ה מיותר פרשת נח
רבינו דס״ל דאפילו הם
העמודים

(ג)

(ח

.ז
י^)

י

ע״ש והרב

החינוך סימן רי ח כת
שחיוב מצוס זו ער הכאה
כלומ'שחייב המוכיח להרבו׳
הוכחותיו אל החוטא עד
כרי שיהא קיוב החוטא
להכות את המוכיח וכו'
ונראה דת״ל רעד הכאה
ולא הכאה בכלל דהא יליף
מדכתיב ויטל שאול עליו
את התנית להכותו משמע
דלא הכאו אבל הסמיג כ׳
רב אמר ערשיכינו החוטא
ונו׳ וכן פסקהרמב"סנס״ה
דעותע״ש ־•

(יי) 3י'

תוכיחנו במקו׳
שלא ישתנו
פניו וכו' כצינעא ולא
ברבי' כמ״ש כסימן ט״ל
והרב קרק הקרן כת' אבל
אחר שפטו משתנות כבר
שב וקכל* התוכחת ואש
מוכיחו אחר כך מלבין
פניו בחנם ונושא עליו
חטא עיין שם • וליתא
דקרא בתחלת הקוכחת
הזהיר שלא יוכיחנו בפני
רבי' דאפילו כמקום מצוה
אסור לביישו כמ״ש רכינו
בסימן ט׳ל  .רז״ל הרמב״ס
בפרק ו׳ מהלכות רעות
המוכיח את חבירו תחלה
לא ידבר אליו קשית עד
שיכלימנו שנאחר ולא השא
עליו חטא וכו׳מכאןשאסור
לארם להכלים את ישראל
וכ״ש ברבי' ונו' כר״א
ברברים שבין ארם לחכירו
אבל בדברי שמים אס לא
חזר בו כסתרמכלימי׳אוקו
ברבים ומפיסמי' חטאו
ומתרפי' אוחו וני)והלח״מ
דקדקתרכתב המוכיח את
תכירו תחלה ונו' משמע
אכל בסוף ידבר קשית
ויכלימנו וכו' ויש שר״ל

ה״ד

(נ) ושמואל אמר
רב אמר עד כדי הבאה
עד כדי נזיפה אמר רב נחמן ושלשתן מקרא
אחד דרשו שנאמר ויחד אף שאיל ביהונתן
ויאמר לו בן נעות המרדות וגוי וכתיב ויטל
שאול את החנית עריו לחבורתו מאן דאמר
כדי הבאה רכחיב לחבורתו מאן דאטר כרי
קללה רכתיב לכשתך ומאן דאמר כדי נזיפית
דבהיב רחר אף ומאן דאטר הכאה נזיפות
קללה שני התם דאגב חביבותא דרתודת ליה
יהונתן ברוד מסר ליה נפשיה • (ד) וקיימא
לן עד נזיפה כדבי יוחגן דאמרינן בביצה בפיק
רב ורבי יוחנן הלבה כרבי יוחנן כל שבן לנכי
שמואר דהלכה כרבי יוחנן דקיימא לן רב
ושמואל הלכה כרב באיסורי ־ וצריך המוכיח
להוכיח במקום שלא יתבייש חבירו דתניא
בערכין יכול תהא מוכיחו אע״פ שפניו משתנות
ודל לא תשא עליו חטא ־"(-חך פי׳ תוכיחנו
בטקייכם שלא ישתנו פניו ולא יהיה ־ לך חטא־
לביישו אבל אם לא תוכל להפרישו_מן האיסור
אלא א׳יב רתביישנו יש לך רשוו־־ו לביישו
ולהוכיחו כי אין חכמת ואין עצה ואין ותבונה'
לנגד הי כל מקום שיש בי חילול השכם אין
קולקי' ככור לרב וכל טי שרואה בחבירו דבר
שאינו הנון ואינו מוכיחו הקי־וש ברוך הוא
תובע מטנו שנאמר ביחזקאל ואחה כי לא
הזהרתו רשע בעינו ימות ודמו מירך אבקש
ומציגו בפיק דשבת וממקדשי תחלו אילו בני
אדם שטקיימי׳ כל התורה מאל׳ף ועד ותי״ו
ומתוך שלא מיחו כרשעים נענשו י וו) ואם
ברור למוכיח שלא יקבלו ממנו טוב לו לשתוק
הנח לר־זן לישראל שיחו שוגני׳ ואל יהו מזידין
שיחו חוטאי׳ בלא התראר־י משיעי זז פניהם
ויחטאו בהתראה ויענשו כיורתר כיאטרינן בביצה
כפרק ד־זמביא תיספות יום הכיפורים דאורייתא
וקא אכלי י (ז) עד שחשיבות אלא הנח לרה;
שירתו שוננין ואל יהו מזידין אלמא אין להרבות
עונשן משוגג למזיר כך אין להרבורת עונשן
משאינו מותרי למותרות ועדי' רהמוכיח לרהוביח
כנעיטורז ונחת כדי שיקבר 1דבריו כיאירתא
בשבח בפ״ב עישררתן עירבתן רתדליקו ארת
הנר • ואשר דבא בר בר חגרה צריך למיטרינה
בניחותא

דנהי דמכלימי' איתו
בינו לבינו ולא כרכי' כד״א
ברברים שבין אדם לחבירו
אבל בדכי שבין ארם למקום אם לא חזר כסתר
מנלימי' אותו ברבים ואין זה כמשמע דברי רבינו

ונו

מזידי' טוב לשתוק שיהיו
הקראה
בלא
חוטאי׳
משיחטאו כהתראה ול'
הסמ״ג שכת' אכל אם
העוברי' מזידי' וברור לו
שלא יקבלו אע״פ שפטור
מעונש מיתה כדמונח כגת'
שכת מ" מ מעשה רהוכית
תוכיח לא מפטרי ואע״פ
שמוסיף על עונשן שלא
יקבלו הלעיטהו לישע
וימית ולכך צוה התלמוד
השתיקה כשוגני' דוקא ואני
אומר שאין זו בי אם עצה
טובה כי אף כמזידי' צריך
לשתוק כדאמרינן בפרק
הבעי' שחובה על ההדס
שלא לומר דכי שאינו נשמע
שנאמר אל תיבח לן פן
ישנאך עכ״ל • והכין הגמיי
הרא״ם
מדברי
דהכל
שהזכיר לעיל ער וא״א וכו'
ואינו כן רהרי רכינו ס׳יל
דאפילו הם מזירי' טוס
לשחוק כרי שיהיו חוטאים
בלא התראה ולא ירבה
עונש' שיחטאו כהתראה
מיהו משמע ראם רצה לא
ישתיק אכל הסמ״ג ס״ל
דצריך לשתוק רחיכה שלא
לומר דבי שלה נשמע וכו'
וכת' רש"ל כפי' לסמ״ג
וז״ל ומ״ש הוכיח תוכיח
מאה פעמים היינו היבא
שמקבל תוכחה אף שחור
לסורי ואינו כובש את יצרי
אבל מי שבועט כתוכח'
ואינו מקבל עליו נאמר אל
תוכח לן פן ישנאך ומ׳״ש
שיעור תוכחה עד הכאה
וכו' היינו בפעם הא׳ צריך
אתה להוכיחו כ״כ עד
שירצח להכות ואחר כך
אל חוכח אותו כלל עכ"ל:

קך

שחשכה ונו׳
)0
ול "ג משחשכה
רש״י וכתב יש״ל ה״ט
משום דכתיה בתור' בהדיא
ומ״ה נראה לא זו ודאי דאורייתא אלא אפילו ספק
דאורייתא מאחי דם' דאורייתא לחומרא הוי כודאי
דאל״ב שפיר גר׳ משחשכה ר״ל כין השמשות אלא ודאי

אף בה״ש חחי' כתו אי אכלי

יספק

בוראי והרב

ווי

ספר יראים

עמוד היראה סימן ריח ל״ט

העמודים מה

וא״ב הכל נגזר מכדיאח העולם וכו' לא יהא רודף
קרבן כחנאל דחה דאי אכלי כה׳ש מה צ״ל רהא
אחר הכבוד שאין אדם נוהג מה שמוכן לחבית עכ"ל •
חוסל יה״כ מדאוריית׳אף אש תאמר שאינו מדאוריית'
והרב קרבן אהרן כתב שכלם חילדות אכ א' והם
עכ״פ כה" ש מדאורייתא וכ״ה כס' חסידי' סי' רס״כ
אחים ומצד האחוה הוא חיוב גדול ועיר כי בזה
דאפילו כס' חשכה אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ע"ש :
הראה שכלנו כצלם א'
בניחותא כי היבי דליקבלו מיניו! :
והוא הצורה האלהים וכו'
אומר
ע״ש • וכן נתיב הלא אב
זה כלל גדול כחייה ונו׳
א' לכולנו אל אחד בראנו
ובת״ב בן עז אי אומר זה
ספר הילדות ארם גדול
דמצד האחות חיוב גדול
בפרשות קדושים תהיו ואהבת לרעך וגם כולנו בצלם א' הוא
מזה ופי' ראכ״ן סימן ל״ז
כמוך ־ (א) ותניא רבי עקיבא אימר אל אחד וכו' ומדוע נבגוד
דהכי די־יש כן עזאי זה
הלא
הפי חוליית אדם כל ארם זרה כלל גדול ברתורה ואהבת לרעך כמוך איש באחיו וא״ל
אוהב תכירו נחלו הוא שלא יאמר לו דבר מסור ללב ולא ילעשוו־ז אב א' לכולנו אל א' בראנו
תולדה שלו ור״ע או׳ כל ואט תאמר היאך אדע דבר המסור ללב וכי ונו׳ כמ"ש כש״ר ס״פ מ״ו

סד״חלסותניאר״ע

סימן ל״ח

□־[יב

אדם אוהב תכירו כעצמו נכיא אני לכך נאמר כמוך ממך תלמד דבר
וכהא פליגי כן עזאי סכר
שמסור בלבך אם יאמרו לך והיינו דאמרינן
אדם אוהב אח כנו יותר
מגופו ולהני כלל של זה ס' בפרק שני דשברת מה רסני לך לחברך לא
גדול ור״ע סבר אדם אוהב ותעבדי ע״א מיכן למרנו שמצווין ישראל לאהיוב
גופו יותר מבנו ולהכי כלל חביריהן ולהיורתן באהבות זוז עם זח יכול לכל
של ואהכת לרעך כמוך ח״ל ־ ואהבת לו כמוך אבל אם הוא רשע
גדול מכלל של זה ספר אינך מצווה לאוהבו כיון שאינו בעול שטים
תולדות ,אדם עכ״ל נצ״ל כמותך אתה מצווה לשנאוחו שנאמר יראת ה׳
ולר״ע אתי שפיר קרא
שנאת רע וכתיב הלא משנאיך ה׳ אשנא
דכחיב כי יסיחך וכו׳ כנך
או בחך וכו' או רעך אשר ובמתקוטטיך אתקוטט תכלית שנאח שנאתי׳
לאויבים היו לי :
וכו׳ דה״ק לא
כנפשך
מבעיא הנך וכחך דאדם
אוהב גופו יוקר מכנו אלא
אפילו רעך אשר כנפשך
לא וכו' אבל לבן עז אי צ״ל
דקרא זו ואצ״ל זו קאמר
אפילו כנך דארם אוהב את
בנו יותר מגופו לא תחמול
וכו' וכ״ש רעך אשר כנפשך
דוקא • וה' זית רענן כ'
נ״לרמקרא ואהכת לרעך
כמוך י״ל דעכ״פ לא
יאהב תכירו ייתר ממנו
וא״ב אס חכרו נועל שררה
והוא רוצה להסיג גדולה
שיהא גם הוא שיה לו אין
איסור לכן מכיא קרא רזה
קפרהולרוחשהראההקכ״ה

סימן ט״ל

וצו׳ א״ל הקרוש ברוך הוא
הנחתם -אביתיכם אברהם
יצחק ויעקב ולי תחם
קוראי׳ אב א״ל לך אנו
מכירי׳ כאב משל ליתומה
שנתגרלת אצל אפוטיפו׳
והיה אדם טוב ונאמן ונו׳
כך היתומה אלו ישראל
שנאמר יתומי' היינו ואין
אב אפיטי־ו' שלהם הטוב
והנאמן יה הקב״ת ונו׳
א״ב הקכ״ה אפוטרו׳ שלנו
אבינו אב הרחמן וז״ש הלא
אב א' לכולנו ולא המוליד
אלא המגדל אל א׳ בראנו
אכינו אב הרחמן ימרוע
נבגוד ,,איש כאחיו ונו' :

הקרוש בדיך הוא בפרשת קדושים
צוה
תהיו לא תשנא את אחיך כלבבך וגו׳
ותניא בתורת כהנים ומייחי לר .בערכין בפרק סלט(א)דאמרי׳כעיו
יש בערכין לא תשנא ארת אחיך בלבבך יבול
חצם חרב בה וכו בפ׳א
לא יכנו ולא יסטירגו ולא יקללנו ח״ל בלבבך דיומא מקדש שני לא נחרב
בשנאה שבלב הכתיב מדבר *
מנין לרואדח אלא כשכיל ש״ח וכו׳ וכס׳
,
ת״ר־
להוכיחו
חייב
בהכירו דבר .מגינה שהוא
מעשה רוקח כמס' גיטין
הוכח הוכיח הוכיח ולא קיבלו מניין שיחוור כ' דאמרינן החם רכווג א'
ויוכיח ח״ל תוכיח מ״ם יכול אפילו פניו משחנות לא יגרש ארם את אשתו
פי׳ שיש לו בושת בהוכחתך ח׳יל ומיה תשגיח אא״ב מצא בה ערות
דכי אכל בזוג כ' יכול
עליו חטא פי׳ תוכיח אותו בצינעה שלא יתכיש
לגיש אותה ע״י שנאה וכן
ולא תשא עליו חמא להוכיחו ברבים ולביישו
קי״ל
זהו פשוטו של מקרא לא תשנא אינך רשאי
דור דור ודורשיו ומנהיגיו
לשנוא אחיך בלבבך שתאמר בלבבך כן עשח
פלוני דבר שלא בחונן אלא הוכח תוכיח רו וחוכיחנו ותאמר לו כך שמעתי אומרים עליך גאם
הוא משיב שקיי אמרו לך חנם חשדתני אם אינך יודע ששקר אומרים לך אינך רשאי לשנותו
ואפילו אמר עשיתי ורוצה אני לעשות תשובתה כראוי אינך רשאי לשנותו ואם תבין כשרתוניחנו
שחטא לשמים או נגדך בדבר שהוא ראוי לישנא או אתת רשאי לשנאותו ואינה שנארח ז־הר*ב
אלא שנאה הנראית לעין כדתניא כי ר־זראד־ז חמור שונאך שונא ישראל ולא שונא גוי ורא עוד
אלא • מצודת רשנאודתו שנאמד יראות ה׳ שנארז רע וגי' ומגלן שבאדם שאינו הגון ר־יא דתיהירדת
חורה דכתיב לא תשנא את אסיך אחורה במצודת כענן'כדאמרינן בהחובל גבי עבדים דסברי
רבנן יש לעברים □ושרת וקו־ינן בהו כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו דאחיו דתוא בטצורת
כאשר נפרש לפני׳ כהרואת אביון וצריך אדם ביזרתר משנאת חנם • (א) דאטרונן בעון שנארז

כג
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חנם

ןאוצר_החכסה]

בינ״ו ע מ "י

ספר

ויחי יעקב
חרושים וביאורים הערות וציונים ,בדברי רבותינו הקדושים
בעניני הדברים המביאים לידי אריכות ימים ושנים
אשר עלו ובאו נקבצים ,ובטוב טעם ודעת ערוכים ומבוארים
בספר היקר״והארכת ימים.

(סיס)

^/ר׳/ר

יזחע^/יק^

/י׳^,

חברתי בס״ד

הצעיר

יעקב חיים סופר
נכד הגאון איש אלוקים קדוש

כמוהר״ר יעקב חיים סופר זצ״ל זיע״א
בעל כף החיים

ירושלים
וזשנ״ד
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ץ׳י^/

ויחי

יעקב

נט

פאלאג׳י ז״ל בענין שהתשובה מאריכה ימיו של אדם ,בספרו ברכת מועדיך
לחיים ח״א (דף צ״ט ע״ג .ודף קי״ב ע״ג ,ודף קי״ג ע״ג ,ודף קכ״ב ע״ג) ואינו

תח״י לחזות נועם דברותיו זיע״א ,וע״ע לו בזה בנפש חיים (מע׳ ו׳ אות ו׳).

והאיר השי״ת עיני ומצאתי כעת בזהר הקדוש ח״ב (דף ק״ו א׳) שאמרו
"כיון דתב בתיובתא קודשא בריך הוא מקבל ליה ודאי מיד ,תנינן לית מילה
בעלמא דקיימא קמי תשובה ולכלא קב״ה מקבל ודאי ,ואי תב בתיובתא הא
אזדמן לקבליה ארח חיים" וכר .ודוק והבן ,ויותר אכמ״ל.
!אוצר החכפהו

כב.
אות כ"ו .שלא לכנות שם לחברו.
עיין בבא מציעא (נ״ח ב׳) "אמר ליה אביי לרב דימי ,במערבא במאי זהיר?
אמר ליה באחוורי אפי ,דאמר רבי חנינא כל היורדין לגיהנם עולים חוץ
משלשה שיורדים ואינם עולים ,ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו

ברבים והמכנה שם רע לחבירו אע״ג דדש ביה בשמיה".

וכבר המהרש״א ז״ל דקדק דעדיפא הוי להו למינקט ,דזהירי אפילו
במכנה שם רע לחבירו ודש ביה ,ומאי טעמא נקטו דזהירי באחוורי אפי ,ותירץ
דנקט אחוורי אפי משום שאין רוב העולם נזהרים בו בכל יום" ע״ש.
ואפשר לומר בס״ד לפי הנודע שמדרכי התשובה ,שתהיה מדת תשובתו
לפי מדת משובתו ,כלשון רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה ,וא״כ בני ארץ ישראל

שגרמו חרבן הבית משום הלבנת פני חברו ברבים ,כמעשה דקמצא ובר קמצא,
לכך נזהרו בזה טפי משאר הדברים ,אף שגם בהם נזהרו ודו״ק.
עוד דע דיתכן עפ״י דברי הגמרא הכא בבא מציעא ,נוכל להבין גם הא
דאמרו בסנהדרין (מ״ד ב׳) "אמר ליה אביי לרב דימי ,האי קרא במערבא במאי
מוקמיתו לה ,אל תצא לריב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אותך רעך

ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל ,אמר ליה (רב דימי) בשעה שאמר הקב״ה
ליחזקאל הנביא לך אמור להם לישראל אביך האמורי ואמך חתית ,אמרה רוח
פסקנית לפני הקב״ה רבונו של עולם אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך
אתה אומר להם ומכלים אותם" וכו׳ ופרש״י שאתה קורא להם אמורי וחתי

ע״ש.
ועמדו המפרשים ז״ל בהא דקאמר אביי לרב דימי במערבא במאי מוקמיתו
לה ,ומשמע שבבבל ידעו לבאר קרא זה ,ועיין בחדושי הגאונים שעל עין יעקב
מ״ש בזה ,ועיין גם במהרש״א ז״ל.
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ויחי

ס

יעקב

ולפי האמור יתכן לפרש דהכי קאמר ליה אביי לרב דימי ,דמאחר שבארץ
ישראל נזהרו טובא בענין בין אדם לחברו בהלבנת פנים ובמבנה שם רע לחברו
וכנ״ל ,א״ב איך מבארים קרא זה דמיירי בעניני הכלמה ,ולכן דווקא אביי שאל
את רב דימי בזה ,שהרי כאן בבבא מציעא הם הם המדברים בענין זה .דוק

והבן.
והנה מעכ״ת נ״י הביא מדברי הגאון מבוסקא ז״ל שהעיר מירושלמי
ברכות (פרק ט׳) שיש מי שנקרא אבא סמיקתא ,והוכיח מכאן דאין אסור של
מכנה שם לחבירו כשאומר עליו כינוי "אדום" .ולענ״ד להביא גם ראיה בס״ד
מתלמודא דידן יבמות (ס״ד ב׳) דרבא קרא פעמיים לרב
יוסף ,יצחקי
יצחק בר י
י
אזז״ח
•1234547

•

סומקא ,ע״ש ,אך יש לעיין בזה דיש לומר איפכא ,דמכאן מוכח איפכא דאין
לקרוא אף בכנוי זה ,ורבא בדוקא אמר כן ,וכמו שגם קרא לרב יצחק בר יוסף
בשמו יצחק ,ולא קאמר רב יצחק ,ודו״ק[ .ומהא דרבא (שם) קרא לאבין בשמו
ולא קאמר רב אבין .ליכא תברא ,שהרי אכן כן שמו ,ואינו נזכר תמיד בשם רב
אבין ,עיין קדושין (פ״א א׳) אמר אבין וכר ,וצע״ע ,ועיין וש״י שם ד״ה ישנו,
ועיין ברכות (ל״ח ב׳) ,ועיין קדושין (מ״ד סע״א) גבי סמכותו של אבין וברש״י
עש״ה ופסחים (ע׳ סע״ב) וחולין (ק״י א׳) ע״ש וצע״ע].
עוד הביא מעכ״ת נ״י דברי ש״ב הגאון מהרי״ח ז״ל בשו״ת תורה לשמה
(סימן תכ״א) שנשאל מי שחוטמו גדול אם מותר לקראו בעל חוטם או דחשיב
גנות .והשיב דיש להוכיח מהא דקרא שמואל לתלמידו רב יהודה שיננא ויש
מפרשים שהיו שיניו גדולות ,ולחלק יצא דתלוי בעיתים ובזמנים ובדעות בני
אדם וכו׳ עיין בדבריו[ .ולפי דבריו יש לעיין במ״ש לעיל גבי סומקא ,ופשוט].
ומהא דאמרו בתענית (כ״ט א׳) דאותו אדון קרא לרבן גמליאל בעל
החוטם ,פשוט שאין ראיה ,חדא דהלא אותו אדון גוי היה כמבואר שם ,ומי
לימא דשפיר עבד ,ותו הלא בכוונה עשה כן שאמר בלשון ערומים ובלשון
סתרים כדי שרבן גמליאל יזהר ,ותו הלא פירש רש״י "בעל חוטם בעל קומה
וצורה .לישנא אחרינא גדול הדור" .וכיו״ב פירש בפירוש המיוחס לרגמ״ה שם
"החשוב שבהם" ולפי זה ליכא ראיה מהבא ,שהרי לשבח הוא ,ודו״ק[ .ומבואר
ב״פרש״י" דבעל קומה שבח הוא ,ועיין בזה בהגהות מהרי״ד לתורת כהנים
(פרשת אמור) ויפה ללב ח״א (סימן רכ״ה אות ט׳) באורך .ותורה תמימה ויקרא
(פרק כ״א אות ס״ד) ומרגליות הים סנהדרין (י״ז א׳ אות כ״ו) ודברי הגר״ח
פאלאג׳י ז״ל בעיני כל חי (דמ״ג ע״א) לא זכיתי להבין ע״ש ,ונתבאר היטב

במק״א בס״ד.].
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ויחי

יעקב

סא

ודע דלפי פירושם זה דבעל חוטם היינו לשבח שהוא גדול הדור וכו׳ ,־
הייתי מבין תמיד הא דקראו לרבינו יצחק מקורביל ז״ל בעל סמ״ק ,בשם רבי
יצחק בעל החוטם ,וכמ״ש בתשב״ץ קטן לתלמיד מהר״ם ז״ל (סימן ב״ה)
ע״ש ,והיינו שהיה מגדולי הדור ודו״ק[ .ועכשיו ראיתי בספר אוצר הגדולים
ח״ה (דף רמ״ח ע״ב) שהביא שבהקדמת סמ״ק כתוב שנקרא בעל החוטם לפי
ששערות רבות היו לו על חטמו ע״ש ,ולפי זה יש לפשוט חקירת הגרי״ח ז״ל,

אלא שלא ידעתי מי בעל דברים אלו ובסמ״ק שלפני ליתא להקדמה זו ,והדבר
צל״ע ,ולי נראה כמ״ש דלשבח נתכוונו ,ואי משום הך טעמא דשערות וכו׳ לא

היו צריכים לקרוא בעל חוטם .שוב ראיתי בסמ״ק שעם פירוש צביון העמודים
ששם נדפסה הקדמה זו ,ולפי הנראה הכותב הוא מצאצאי בעל סמ״ק וקבל
מסורת זו מרבותיו ואבותיו ,ולפיכך בטלו דברי ,או שהא והא גרמו ליה וצע״ע.
אגב דע דמה שהביא הגחיד״א ז״ל בספרו לב דוד (ס״פ י״א) שמצא כתוב
בקובץ ישן כת״י שנשמה אחת ספרה לרבינו יחיאל בעל סמ״ק וכו׳ הוא ט״ס,
ולענ״ד צ״ל רק רבינו יחיאל ,שהרי הוא נתכנה בשם "המלאך הגדול" וספר^^
עליו נפלאות וגדולות "ושהיה חכם בקבלה מעשית" וכו׳ וכמ״ש בסדר הדורות
(שנת ה״א וי״ח ,דף ק״י ע״ב הוצאת רנמ״ל) ,ואין להאריך כאן בענינים אל^ן *

כג.
אות כ״ז .לא יעשה בית הכנסת קסנדריא.
מצאתי כתוב אצלי שהגר״א פאלאג׳י ז״ל בספרו אברהם אזכור (מערכת
ב׳ אות מ״ה) ציין לספר ראשון לציון (דף ל״ז ע״א) בענין שאין לעשות בית
הכנסת קפנדריא ,עוד כתב שם שחצר בית הכנסת מותר לעשותו קפנדריא וציין

לספר מתת אלוקים מהר״ב שבת של מי (דף ס״ח ע״א) .ואין הספר תח״י,
ולכאורה פשיטא הוא ,ושמא רצונו לומר שמותר לעשות חצר ביתי הכנסת
קפנדריא ,אע״פ שלפעמים מתפללים בו ,ולא נאסרה הקפנדריא אלא בבית
הכנסת קבוע .וצע״ע .ודברי הר״ב ערוך השלחן שהתיר בפשיטות לקצר הדר^ס

דרך חצר בית הכנסת שהביא מעכ״ת נ״י ,הם כדברי המתת אלוקים.

כד.
אות כ״ח .לא להססיע על ראשי עם קודש.
סנהדרין (ז׳ ב׳) "דרש בר קפרא ,מנין להא דאמור רבנן הוו מתונים בדין
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פתח דבר
למשפט

הקוראים המכינים מוגש ספרי מבלי כל
הקדמת דברים במהלל פי את פעולתי
אז להתרצות טל פניהם בעטה יתירה ומזויפת להסיר
קנאת המבקרים ושוע לשון ,ובהיות כולו כדמות הקדמה
לשאר החלקים מהתשובות על סדר ארבעה י השולחנות
המתעתדים לצאת אחריו ברצות ה׳ אש פעלי ,ואזני
משובות לשמוע ברוח שוקמה את משפט המבקרים
המבינים מבלי נשיאת פנים :
שאלתי מבלי לדון אותי לכף חובה בהפקד
המוארים הנהוגים בשמות השותלים ,אשר כמו
שנפרצו מאד בימינו כן ירד מחירם הרבה בפיני
המבינים בעם ,ואלה הראויים לזה הדומיה היא תהלתם,
(ע׳ להלן סוף סי׳ ע׳) צ
ןיהנני ממלא הגליון (כפי שיחזיק הדף מהשער במקום
הקדמה) ,מהתחלת מאמרי בספרי תהלוכות
האגדות ,וכנהוג בכמה חבורים להיות פתיחת הספר
מפניני אגדה אשר ימצאו חפן בזה רוב הקוראים
ואשר •ראשית חכמה יראת ה׳:
1כן האגדות בכלל ותכליתם להשריש עתרי
(א)
 1האמונה בגמול ועונש ותחה״ח והתגלות
כבודו באחרית הימים על כל היצורים ,ולהורות לאדם
להיות ערום ביראה כו׳ ומקובל על הבריות כברכות
י״ז א׳ ויומא .פ״ו א׳,ולהיות שם דרכיו כמ״ק ה׳א',
ולבור דרך הישרה לתפארת לעושיה וכרפ״ב דאבות,
ולכונן יסוד התורה מאי דעלך סאני לחברך לא תעביד
כשבח ל״א ע״א ,ואמרו בויקרא רבה פרשה מ׳ ואלי׳
רבה ר״פ א׳ דרך ארן קדמה לתורה [וכמו שהאריך
בבאורו בהקדמת דרך חיים לאבות ממהר״ל מפראג,
ובסו״ם ג׳ ור״פ ו'] ,ובברכות ס״ג א׳ איזה פרשה
קטנה שכל גופי תורה חלויין בה זה דרך ארן ,ובספרי
האזינו פסקא ש״ו יערוף כמטר לקחי כי ,ואומר
קחו מוסרי ואין מוסר לולא ד״ת שנאמר שמע בני
מוסר כו׳ ואומר שמעו מוסר וחכמו ,ולכן יבואו
צמודים וקשורים יחד ההלכות והאגדות אשר כולם
נתנו מרועה אחד ,ובסנהדרין כ״ד א׳ מאי כבל
שבלולה במקרא ובמשנה ובאגדות  ,ולבל יחסר המזג
לכל שלימות האדם וחובתו לתועלת נפשו שלא להכשל
בשרירות לבבו ,והפליגו על אזהרת המדות ומחיוב
ההתרחקות מלשון שקר ותהפוכות וחנופה ומהלבנת פגי
מכירו ומגרה מדון איש חמות ומספור לשה״ר וליצגית
ושנאת חנם ימנבל פיו ורום לבב וכדומה  ,ומהם
שהוציאו מעומק פשט הפסוקים ובמדות הנדרשות או
מהמושכל והסברא ,או שנתפשט באומה ממקבלי
השמועות זכמ״ק ה׳ א׳ ואסמכיה יחזקאל אקרא ,וע׳
רש״י בילה י״ו ב' ד״ה מה״מ וכתעגית ט׳ א׳ דליכא
דלא רמיזי באורייתא ,ולפעמים .משו ציונים לזכרונם
לתלות דרשות מוסר גס משמות עירות וכגיטין ז׳ א׳
מאי דכתיב צקלג ומדמנה כו׳ ובב״ב ע״ח באו
חשבה נחשב תשבוט של פילם :
כמו משר יכבד להבין כמה מאמרים המתיחסיס
ללימוד התכונה מדידה ואלגברא מבלי שידע
ידיעה קודמת מיסודי הלימוד ,וככה אלה אשר לא
נגמל פרים ומי שאינו בקי בסגנון תהלוכות האגדות
יכשל בהם למצוא תואנות באגדות שוטת ולתלות
המסרק בדבריהם  ,או לגומעס כמו שהם חי ולא
ידע מה להשיב לאפיקורס :
אמרתי בהנחת רמזי האגדית בכלל ושוב ־מצאתי
כן במורה חלק א' פרק ע״א להיותם שונים
ברמז ובדברים מפליגים להיות נרשם בזכרה הלזמדם
בעל פה קודם שהותרה הנתיבה משום עת נעשות לה׳
מ' ,יע״ד שפירשו מהרי״ט יען חיים על התירה
ובהקדמת טל אורות וזולתם בפסוק פלאות עדותיך על

אחת

ת

אמנם

לכבד

כן נצרתם נפשי ,ושלזה מתקיים נ״כ נירפא דינקותא
כשבת כ״א ע״ב בהיות בעיניו הכל לדבר פלא ,
(ובסב״י פרק קי״ב הערה ב׳ וסו״ס קכ״ח מאיסור
דברים שבע״פ לאומרן בכתב כדי שיהא התלמיד כרוך
אחר רבו יע״ש)  ,ואם שהיה צורך השעה להתיר
הכתיבה שלא תשתכח התורה ,בהיותנו מטולטלים
ומפוזרים והי׳ לתועלת שנתמעטו הע״ה ממה שהיה
בימיהם קודם שהותרה כתיבתו ,אמנם כמו כן היה לסיבה
שנתמעטו הת״ח בערכם שבימיהם היה כל אחד בקי
בעל פה במקצוע שהיה עוסק בו ובירושלמי דשביעיש
פ״י ומכות פרק ב' הנכנס לאתר ומוחרין ליה בגין
תרתי מסכת צריך שיאחר בחדא מיכלא תנא חכים ,
ועכשיו כמעט שרחוק למצוא מי שמשנתו סדורה בפיו
לאשורו מרוב הלימודים שלומדים מקופיא וסומכין על
החיפוש בספרים ,וכמאמר המורגל בפי ,נקל למצוא
מי שבקי בכל הש״ס ולא מי שבקי כהוגן במסכת
אחת:
בעניני כתיבת האגדות שהקפידו ביותר על
הכתיבה מצד דברים שבע״פ אי אתה
רשאי לאומרן בכתב שנחלקו גם בימיהם דלא התירו
משוס עת לעשות לה׳ כו' רק על הלכות  ,ולרדב״ז דלא
חששו אם ישתכח רק במשנה וגמרא שלא לאסור
המותר כו' ,ומה גס שבהרבה אגדות מי שאינו בקי
ברמיזתם ובסגטן תהלוכות ־האגדות ולמי שלא קדמה
יראתו לחכמתו תהפך לרוח משחית ,וכמו שנשא המשל
באמרי בינה פרק ד׳ מאוכל בשר ונחנק בעצם מעצמיו,
ואמרו ביומא ע״ב ב׳ זכה נעשית לו סם חיים ט',
וכתיב כי ישרים דרכי ה׳ צדיקים ילכו בס כו׳ ,ובהמשך
המאמרים יוכחו נאמני רוח כי גס מאמרים הנפלאים
באגדות תוכם רצוף דברי חכמה וחקירות רמות ביראת
ה' לאושר האדם ,אשר החקירה באחזה בעקב הקבלה
והאמונה תהיה התורה לאור לבלי לסור מהמסלה ולבלי
ילפת דרכו בארמות עקלקלות לכל אשר יוליכנו רוחו :

ובפרט

ולמעל יוכחו לעיניהם גם תועי דרך ולהסיר דבת
י הרוגנים אשר ההגיון בתלמוד ירחיקנו מלימוד
שאר החכמות  ,ראיתי כי טוב לפקוח עיניהם ולהעיר
רוחם לדעת מעוצם עסקיהם גם בפרפראות לחכמה
גס בהיות רוב מעינם בדרכי התורה  ,ועד״ש התו׳
בתענית ז׳ א׳ בד״ה אף וע״ש בהגהות הרי״ב ובחו״י
סי׳ רל״ט הביאו מהירושלמי ,ובנראה שהוסב לו מדברי
התום׳ שלא הזכירו מקורו וע״ש בסי׳ צ״ד ,וע׳
בל״ח ברכות פ״ה סי׳ ג׳ וקדמהו הר״א בן הרמב״ם
באגרתו  ,וכמ״ש באור החיים חבור השלישי פרק ג'
שהמבלים בזה כל ימיהם דומה למי שרוצה ללמוד לתפור
ולמד אומנת הנפחים לעשות פטישים ומחטים וחכמת
הנשים למוות בפשתן ולא זכה ללמוד עיקר האומטת ,
וע״ש בפרק ט׳:
בזה בקצרה ממ״ש בהקדמת מרכבת המשנה
איך שנכללו בש״ס התכונה ומדידה ואלנברא
להבין המשניות בכלאים ושיעור ביש סאתים ושבעים
אמה ושירים ומשקל מנה ומאתים ומדות קצובות וציון
התחומים לקדר בהרים  ,ומי שראה אח החודש
שמלאכת הגיון בש״ס לוטשת הרעיון  ,ודקדוק הלשון
בלעדי לא יצלח איש בלימודו •להבין כוונתם ,וע׳
בס׳ המדות לרי״ם שער שלישי פ״ג בהערה  ,ובאמרי
בינה שער ג' שהיו מוציאים אקי הכלאים מטבע
הזרעים ובהבדל בע״ח זה מזה ולהציב נבולים למספר
ח״י טרפות וחרותא ביד שמים דהדרא בריא וטרפות"
הדרושה מטבע הדורסים ט' ולהבדיל בין דם בתולים
אי חבורה כו׳ ולמדוד מי מקוה ארבעים סאה אמה על
אמה ברום שליש ומרת הרביעיח אצבעיים מל אצבעיים

ואזכיר

יעיד

ברום
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פתח דבר
והסיבה כי לבמ״ח נקבה תבא

כרום אצבעיים וחצי נו' ,ולתת שיפור ליניקת הזרמים בטפח
ומחצה ,וגבולות המומרים ימים ושנים נו׳ וע״ש בהרחבה
דברים ,ובפרט בחשבון העיבור אשר הצטיינה אומתנו

להזקק לזכר (בל״א ברונסט) עד שתגיע לנקודה היותר
גבוהה ואח״ז הולכת וחסרת עד כי תאבד מכל( ,ובמ״ק
י״ב א׳ חמורה שתבעה מרביעין עליה זכר בשביל שלא

• בזה מעולם ,וכשבת ע״ז א' כפסוק גי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים כו׳  ,ואשר גם היום הלוחות
העבריות יותר מכוונות ,ובבכורות מ״ה א׳ מידיעתם
בניתוח בדקו ומצאו רנ״ב אמר להם שמא באשה
בדקתם כו' ,וכן עמדו על אמיתת המינים לכמה
יולדים  ,ובאילן לכמה מוציאה פירות כבכורות ח׳ א׳ ,
וכן במראות דמי נדה להבין מל דם חימוד כמו שהעידה
אמו דשבור מלכא חכימי דיהוראי בחוונא דלבאי יתבי
כנדה כ׳ ע״ב  ,ובכפתור ופרח פרק מ״ד שכל מה
שימצאו בשבע חכמות ימצא קצת ממינם בתלמוד חלק
יודע ממנו שהיו בקיאים בכולם ,וע״ש בפרק מ״ה
ובכוזרי מאמר שלישי סי׳ ל״ט ורביעי סי׳ ל״א ,ובכוזרי
שני ויע״ד ח״ב דרוש ז' (בדן! מ׳ ע״ר בדפוס זולצבתך),
ובמנוה״מ נר ד' כלל ג׳ ח״ב ונר ו' ח״א פ״ג  ,וע׳

)

לה

בכל שנה

תצטנן ומותר בחה״מ ככל דבר האבד) ,וברצותו שיהיו
זכרים לא נתן פרמו לרבעה עד שתעלה הברונסט
לנקודה היותר גבוהה  ,וברצותו שיהיו נקבות הרביע
זכר בעת התחלת התאוה  ,וכבר קדמה התורה אנה
כי תזריע וילדה זכר (ובגדה ל״א ע״א הוציאו מזה
אשה מזרעת תחלה יולדת זכר כו') ,ומ״ש עוד כאלה
אשר נלאיתי להעתיק דברי זולתי ,ונמשכתי קצת הלאה

מתכלית מאמרי לכבוד חז״ל מהשתלמוחס בכל החכמות,
ובירושלמי ע״ג בפ״ג הבאלון שמשה אלכסנדר וסלק
עד שראה העולם ככדור ובפני משה שהוא הבאלון
שבימינו וקייס שכן כחוב בדברי הימים שלהם ,ובמדבר
רבה סדר נשא פי״ג אלכסנדרוס בעי מיסק וכו',
ובשערי חשובה להגאונים סי' קכ״ח ובאיי הים האריך
קצת שאס שבערך מלין מפריח זה באויר מבלי ראיה
מתנגדת ,ונראה שגם במציאותו אין חדש ושכחו וחזרו

במורה ח״א פרק ע״א ורמכ״ם פרק י״ז מקידוש החורש.
^צרהחכםה1בזמן גלותנו אבדה חכמת חכמינו ומצאו ספרינו
וע׳ בשלשלת
והעתיקו מל שמס במעט שיטי ,
הר^לה ב״י אלכסנדר נשם ח־מ׳ המצרים :

ויסדום :

אמנם

מה שכתבו באיזה חבורים על מציאות
הטעלמגראף [שנתחדש בדורנו ע״פ המצאת איש
יהודי מאמעריקא שמוחל בן ידידיה מארס אשר בשנת

!-----הרבה

ענינים נכלל בדבריהם מה שהניעו בדורות
האחרונים מבחינות רבות,כמו בתוספתא סוף
מעשרות אין בריה נבראת בריבוע מששת ימי בראשית ,וזה
בירושלמי
מוסכם לדעת הטבעיים החדשים  ,וע״ש

 1886למספרם כוננו ידיו את מסונתז הראשונה]
שהביאו שכבר נזכר זה בשל״ה  ,והמה חזיונות המדמה
להעיד על מה שלא נמצא  ,וכנראה בא להם ממ״ש
החייט מסגולת המאגמנעט שאם יושם שברי האבן בשני

ובתולדות אדם סו״פ ה׳  ,ובס׳ הברית ח״א מאמר
ח' מקור מיס פ״ד ממציאות הכלי לירד למעמקי מים
לפי שאין יכולין ליכנס בגבול אויר המוסגר בכלי,

זוית מרוחקים

וכבר הוזכר במקואות■ פרק ד׳ כלי שהטבילו דרך פיו
כאלו לא טבל וע״ש ברע״ב ,ובהקדמת שו״ח פאת

ותניח

הברזל

סמוך

להחתיכות

(ההמשך יבא במקומו אי״ה).

(בסוף הספר בטנלת היחש נשמט כוח).
הרח״ג

ר׳

דיאנער וסז׳ד

טרייוש חיה דודי על מרמ״ג
זוגהו מרבניה,

במילנו! בפו״ח יחידה ליב

רד׳ב טורעצער מג״ל

ובססרו רביד היחב ב&רעה

וגם דודו על

אטור בפסוק שבעה יפים נל

מאזרח בו׳ פצאתי בחבור א׳ז הג׳ר עניאור טריווש מפסד׳ט שהית נוחג שלא
לאכול כסוכה ליל שט׳ע ע׳ם טעשח דרש׳י ראש משפחתנו עכ׳ל  ,ונסה׳ד

סדר חוא׳פאות יוד שבידו היה מגלת יותסיןדאבי אפו פורע דר׳י הסנדלר
יספנו רש׳י ורע׳ל נו׳ יכן
(ושם באות• ב׳ דף ק״ו ע״א

הוא הנ״ר יצחק

הובא בהקדמה לשו׳ת רש״ל :

בד׳ה וא׳י חרר׳ג בו׳

ר׳ פשה איווייער חיה בן חרב ר׳

שכל

התנועות שעושה החתיכה האחת עושה האחרת כי׳,
ועיקר ענין מציאות אבן השואבת נזכר כבר בע״ג מ״ר
א' וסנהדרין ק״ז ב' יע״ש בפרש״י:

השדה הובא ממ״ע שאחד בשוויין ילדו לו כל הפרות
עגלים זכרים ובשנה השנית נקבות ובשלישית זכרים

דוב גער אב״ד

תאוה

יעקב

נשפט

כוח) ,וחרב

אשכנזי מטשסתת רש״י .ואחיו

פבעליצא (ע׳ בק׳נ בהוספות אות ג׳ר).

תקוני הדפום
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------מ)ק

%

תהלוכות האגדות
פרק ב
בבר

נתבאר בפרק הקודם (הנדפס בפתח דבר
(ב)
־־ ^*,משובם זכר יהוסף חלק א׳) מסגנון הרבה
אליחת־שנאמרו בלשון סתום ומעועפות בטנינים מפליאים
לפי מלטשם החיצוני ,שבהיות דרכי למודם מל פה

ברמז במלות קצרות המעוררים
התאמצו לבוללם
השתוממות שישאר זכרונו מל לוח לבבם כמבע כל
מנין מפליא ושיתעוררו הנמנים אחר למישת רעיוניהס

ארם וסי׳ כ״ד ס״ז ופרם וארם וסי,

כ״ז א׳ שלש

אומות חשובות מצרים ואשור וארם זמ״ש בפסוק ד׳
וע׳ ,וסי׳ ל״ה א׳ וסי׳ ס״ג א ,יעיש בפסוק ה׳ וסיז
ס״ה י״ז ורש״י מנחות נ״ג ב ,ועוד כמה מקומות כה״-ג-,
ומש״ש ובהם הנעשים בלוז שהגיה הרצ״ח שלל ׳בלוד
דעיבור השנה היה עיקר בלוד שביהודה מי׳ • בירושלמי

פ״קדסנהדרין הלכהב׳ ,ומה שאמרומאי ניהו תפלת
להעלים הדבר עכ״ד ,ואין הכרח להגיה רק ששינו קצם
להסתיר הענן שיובן ממילא להראוייס לגלית להס ,
ורומז לעיבור השנה שבא ע״י סיבוב מזלות השמים,

להשיג התכלית המושג מחירותם ,וכ״ב במורה צטכיס
חלקיא" פרק• ע״א ■מג״ש מוד בפרק *"ז ,ובהקדמת
הרמב׳ס לסוד זרמים בהעלמת הדברים בדרך חידה
ומשל ללפוש רעיוני התלמידים במה שהיו אנשי החכמה
והפילוסופים מעלימים סודותיהם וכמאמרס [בפסחים־
מ״ס לז אן מגלן סוד ,ובחגיגה י׳ג א׳ בדרש
דבש׳וחמ תחת לשונך יע״ש באורך ,ובמנוה״ח נל ל
מלק ל פרק ל שכבר נבללו דבריו בדהרמב״ס ,ועי׳
מגמלי מפש בחלוקת הדרשות והאגדות ,והועתק
׳•י־' בחמדה גנוזה דף ל״נו בקצת הוספות:

יהודה בויכוח בן נוצרי ועברי לפני מלך פורעוגאל דק
אלונשי שהקדמונים היה מנהגם כשרצו לקרב העס
שישמעו דבריהם היו לקחים כנור ומנגנים ,וכשנתקבצו
לערטת הניגון אז היו אומרים מה שנראה .־לסם לתיקון
המדינה והישרת ההנהגה ,ועד״ש בתהליס סי׳ מ״ע

נ״ג ב׳ דבי ר׳ ור׳ יוסי בר אפיין-ור׳
אבהי שהיו מדברים נס במניני דרך
ארן בלשק חכמה ,ועי ,בקהלת רבה בפסוק כל הדברים
יגעים ובירושלמי פרק בני העיר הלכה ב׳ ,ובבבלי ב״ב
לגך א׳ בדביתהו דר׳ מאה דלא ידעי רומאי מאי קא
אסדה אמרו נימי לחכימא דיהודאי ולימא מ׳ יע״ש:

אפה למשל אזני אפתח במור חידתי  ,וע״ש בבאור
אתה מאמרי אגדה לפי דרכו ובצפנת פענח על אגדית
דרבב״ח כלל א' ,וכן בשבת ל׳ ע״ב מקסי דפסח לרבנן
אסרלהו מלתא דבדיחותא לשמח שנאמר והיה כנגן המנגן
ותהי עליו יד ה׳ ,ובפסיקתא דר׳ טוביה בראשית סי׳
ל״ז ל״ג ובתו׳ ב״ב קכ״א ע״א ד״ה יום שכלו,

ובדידותה
־* "י

ובספר

הברית חלק ל במאמר דברי אמס בדיה
..........רש אשר חכמים ינידו בדרך אלעגאריע
הנהוג לכסות בסער סוד הנרצה בו ובהפלגת הענן
יובן שהוא עניך ראוי להסתירו מהבלתי ראויים להשיגו

מעצמם ברמז וכעובדי דמייתי בע״ג י׳ מ״ב ברבי
ואנעמינוס ,ולפעמים הוצרכו לדבר בחידה שלא יובן רק
לאנשים אחדים ומפני המורא עכ״ד:

ובמנחות

1עד״ש במנחות מ״ג ב׳ רקיע חמה לתכלת,
"
י
,״
ו ,
״ח :1234567
הוסיפו לבאר ומאי ניהו תכלס:
טור היה נהוג לפעמים בדרכי הדרש לפני המם בענין
האגדות שבאו לפעמים בלהק חידה ,וכמ״ש בשבט
׳

ושלזה

ובמנחות נ״ג א׳ חזייה דהוה עכירא דמתיה ופתת באגדתא
סרש״י למיחבביה ,וצ״ל למיבדתיה ,ובשה״שרבה בפסוק
הנך יפה רעיתי ומכילתא פרשת בשלח והובא גס ברשב״א
פרקי הרואה רבי היה יושב וחרש ונתנמנם הצמר בקש
לעוררן אמר ילדה אשה אחת במצרים ששים רבוא בכרם
אחד ט׳ זו יוכבד שילדה את משה שהיה שקול כנגד כל
ישראל ,וכה״ג בב״ר פרשה ג״ח בר״ע שביקש לעוררן
ט׳ .ועי׳ בשל״ה חלק תורה שבע״פ כלל דרושים ואגדות

סע ב׳ שגזרו על לימוד חכמת יונים
משום מעשה שהיה ובפרש״י לדבר ברמיזות.,
־
ובב״ק פיג א' בני פלמן מספרים בה ועי׳ בשו״ת ריב״ש
כן,־ מיה ומאור מינים אמרי בינה פרק ל וס׳ הנצחון

פרק ג׳:
שמים אבות פ״ד משנה י״ג בהערה שהביא
ממכס נוצרי שהאגדות התמוהות שנמצאו
בתלמוד הם דוגמת העשבים המרים והסמים הממיתים
שנמצאו בחניות הרוכלים עם שאר בשמים ראש ,שגם הס
לתועלת גחל לרפואת האדם כמ״ש במשלי חבורות פצע
תסרוק ברע ,שכל דבר רע כמו פצע וחבורה אין למרק
אומו ולגרשו רק ע״י רע כמוהו ,אלא •שאן מוכרים
דברים הללו אלא לרופאים המומחים לרבים שיודעים
להשתמש בהם במקום הראוי ,כך כל מליצות חכמים
וחירותם הס ליודעים חן ,והם ג״כ מות ומכשול לכסילים
ההולכים בחשך ,וק אחז״ל למאן חכי סמא דחיי למאן
דלא זכי סמא דמוחא ,וק במאמרם ברא הב״ה זבוב
לצרעה יתוש לנחש וכו /וכן נודע בשחין רע שאין לו
תקנה אלא בכסף חי שהוא בהתחברות הסם הגדול

שדגלם היה נשר ולא הניחו ארמית צ״ל רומי ,ואין הכלח

והחזק ,והיודעים למתקו ולתקנו עושים ממנו מרפרן־עציס

אס־

,קל״ז שהאריך ,ובס׳ הפיק על בח״ע סו״ס ל בבאור
המלוח אות ל בדפי הס׳ י״ג מ׳א ודברי שוא״מ חוברת
ל צו ע״ז .וכנראה אשתמיט להר״י עמק במגדל פזז
מליח הלשון פרק ל מפרש"' דמנחוח שכן השעות
־ המאמר:
־י'

1במ
;/

1זדל*ן י״ב א ,שהוצרכו להודיע ברמז מעיבור
השנה מחמת שעכט על ידיהם שלא

" י

לנמר ונזהרו .בהודמתם לבל יודע במקרה לפני הבלתי
ראה לגלות ,ואמרו זוג בא מרקת ותפשו נשר ,ובכבוד
הלבנון שנה שמינית בליון י״ב האריך בזה בדברים
לחקןס ,אב 5בהגהות הר״צ חיות שם שרומז על רומי

מגסט כי להסתיר הענן -דברו בלשון נופל טל הלשק ,
ולהיוחם דומים ־בתכונתם להרע־לסאומה הישראלים
ועד״ש”ארמי אובד אבי ,וכדי שיתחכמו מעצמם שרומו
פלרומי ,ומלבד זה יתק שבא משינוי המורגל בדפוסים
תחת אדום■ כמו מיש״י ־ישעי׳ סי׳ כ״א דומה הוא

ובלחם

לחלייס רעים מאד יע״ש עוד באריכות• .

0בר

־?-

נוכחנו מכמה מאמרים היותר זרים לעינינו ובא
1
איש מבן באגדות וחקרם והסיר המסכה הלימה
מל פניהם אשר נחזה אותם בהיתרם הנוצץ מתוכם ,וכל
אשר יגדל הזרות בהבנתם ראוי יותר לחשוד את 'קוצר

דעתנו
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תהלוכות האגדות פרק יב יג
כנגר סי כמו שאמרו להנחיל אוהבי יש עמיר הקב״ה להנחיל כו׳ ,אמגם הש׳ שס הרגישו בזה
כלומר היש וההשארות ,וכן אמרו שלש מאות וארבעים עולמות
מהיד הקב״ה ט׳ שנאמר שם עולם אתן לו שם בגימשריא הכי
ונראה שהבין שנקינו המספר רק להפלגה ושעיקר המטון על
ההשארה ,והמאמר השני ש״מ עולמות עדיין לא מצאתי ,ויותר
יסנן שוש מנין אל תקרא יש אלא שיי ועד"ש יובל שי למורא,
שיגמילו לכיא העולמות למנחה:

פרק יג

_

•גצצ8ה פנינים שאמרו מובטח שהוא בן עה״ב כשוף נדה השונה
־ הלטח בכל יום ,ועד״ש הרמב״ם בכ״מ שעגין עה״ב
,
הוא השגח דשת האמיתיות שלא יכלו להשיג בעסיז ,ובירושלמי
שבס פ״ק סוף הלכה נ׳ מי שאוכל חולין בטהרה וקבוע באיי
ומדבר בלה״ק וקורא את שמע בבקר ובערב מובטח לו שהוא
מחיי פוה״ב ,וע׳ בפהמיש לרמב״ם פ״ב דאבות הוה זהיר במצוה
קלה מסמרה מל למידת לה״ק וט׳ ועיש בהגהותי ,וברכות מ״ז
ב׳ איזהו פה׳א כל שאינו אוכל חולין במהרה דברי ר״מ וחכ״א
שאיט מטשר סירותיו ט' .וניחא דר״ח דירו׳ לשיטתו ,ושם איזהו
עה״א כל שאינו קורא קיש ערבים ושחרית ,ובמנחות צ״ט ב׳
בקורא קיש ערבית ושחרית כאלו קיים לא ימוש ט׳ ומצוה לאמרו
בפני סה״א רעיון שמקבל בכל יום עול מלטת שמים ואחדותו
ואהבתו מובטח לחיי פוה־ב ,ובכשטת קי״א ב׳ מצאתי להם מקנה
מה*ת שנאמר ואתם הדבקים וט׳ ,ומבואר ברמב״ם פ״ו מדעות
הלכה ב׳ וע׳ בשטה י״ד א׳ ,והשם מיירי בע״ה גמור דיש לו
תקנה כשמתחבר ללומדי תורה וללכת בארחיתס ־.
ד׳ ב׳ איזהו בן עיה״ב זה השמך גאולה לתפלה וע׳
1
1
^י-ח״כ^בתר״י ד״ה איזהו ,ובפרק אין שמרין בד״ה כל
ה6מר נמלה לדוד ט׳ ,והיינו כהיותו מאמין היותו נותן טרפו
ומשביע רטט ושבהיוי־.־־ מיוסד ע״פ א״ב ששה רושם בלב האדם
לקיים מצוס התורה ולשמור פקודותיו כדי שיהיה ראוי לבקש חסדיו.
וע׳ ברי״ף פרק אין שמדין וברא״ש דלא גרים ג׳ פעמים וע״ש
בש״ג ובמעיו״ט ותו׳ לקמן ל״א א׳ ד״ה ורבנן זל״ב סע״ב:
א׳ גדול הנהנה מיגיע כש יותרמי״ש ובס׳
הבריח ח״ב מאמר י״ב הבין ששא בלשון הפלגה
להלהיב לב האדם ,ואינו כן שלא באו להגדיל הדבר יותר ממה
שהוא וע׳ במשנת חכמים על הרמב״ם בקונטרס המדיח רף ק״ל
ע״ג ויתדות אהלים בשף ההקדמה ותולדות יהושע לאבות פ״א
משנה ב׳ ואבן ספיר ח״ב דף כ׳ סע״ב שהאריכו לפי דרכם .אבל
שא כפשוטו דניה דסתיס בנהגה מיגיע כש אשריך ושב לך,
והייט מאינו גוזל משל אחרים דאל״כ גס יו״כ אינו מכפר
וכמתני׳ רשף יומא ,ושממילא שא ג״כ ירא שמיס דזה תמיר
לאינשי ונסנהדי־ן כ״ז ברע לבריות ורע לשמים ,ובפסקתא דר׳
שביה יראשים סליא מ״ב בפסוק ואת יגיע נו׳ ובמנוה״ט נר ג׳
ה״ב כלל ז׳ חיג ,וכן למדו מהאי קרא בשלין מ״ד ב׳ הרואה
סרישם לעצש וכפרש׳י ד״ה יניע כשך ט׳ ,וע׳ ביו״ד סי׳ רמ״ז
סכ״א בהג״ה ייעשה מלאכה כל יום כדי חייו וכו׳ וכל תורה שאין
ממה מלאכה מ׳ ,וכשגהנה מיגיע כש בהיתר מקיים בכל דרכיך
דעש ששבר תמיד את טראו כרמב״ם פ״א מדשת ואו״ח הרל״א,
וכשאינו ממיל טצש על הבריות ושסק בחורה מחוך הדחק טיב
לו בעוה״ב ,משא״כ ט״ש שמטיל עצמו מל הבריות להספיק צרכיו
ונשמה כ״א הע״א לא כשמעון אחי שריה אלא כהלל וט׳ שנאמר
אם יהן איש את כל שן ביש וכו׳ ,גם י״ל עד״ש בא״ב ט׳ו ב׳
גדול מה שנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם ,והיינו שמצינו
זה מליו במקרא ,והבי נש לגבי נהגה מיגיש שמציט שנאמר בו

ברב ת

ובברכות ״׳

ושב לך וכמ״ש באבות ,ביגיעה ח־ת

והם

אמה עישה בן אשריך

ושב לך לעה״ב ,אבל לגבי י״ש לחיד אפשר לפעמים שאין שבש
בשלישה :
במביא התלשד שבכל מקום שהגיע להם לדבר בשבח
המעלות השטת היה דרכם לדבר בהפלגה כש
בשבח סמלת הצדקה אמרו בב״יי -ע' ע״ב גדול מותן צדקה בסתר
יוסר ממשה רטנו יע״ש באורך:

והרצ״ה

וכתט פי׳ יוסר משכך חטה
ממ״ר בתפלש ואע״ג דמשה נפי עשה וט /ובברסם
ל״ב ע״ב גדולה חפלה יותר ממע׳ט וע״ש בש׳ פי׳ יותר מגזעים
בלא תפלה שהרי מ״ר אעיפ שהיה בידו מע״ט שצרך לתפלה
וע״ש בח״ה רשיא ושו״ס ישד״ם חא״ח סי׳ ל׳ ,הרי שלא יסכן
י
להפליג ששא יוסר מזה נגר המציאות לגמרי:
כסב שבכ׳מ שמיש לדבר בגגות מדות הרשא הפליגו
לאמת ש׳ מבירות החמורות או שאין להס"סצטה״ב כדי
להשמר בזריזות יסירה לעזוב ארשת עקלקלות וסמט דבריהם סל
•דרכי הדרש המקובל אצלם ,וכבר הסיר בזה הפא״ע סלק אסרי
בינה פרק כ׳ שהפליגו להרחיק בכל כח אס האדם סן העבירם
כאמרם בפרק יש בפרטן המספר לשה״ר מגדיל סנט כנגד של6
עבירות ,ובנדרים כל שאינו מבקר המולה כאלו־ שפך דשם ובפרק
האורג ק״ה ב׳ הקורע מדיו בחמש זט׳ ישה בעיניך כשבד
ע״ג ,ובתשובת ריב׳ש סי׳ קע״א ששלשת כמאמרים'האצה לראיה
שדרך החכמים להפליג בהגדלת השנות כדי שילמד האדם שלא
למשל בהם ,וכ״נ הרמב״ם בפי? משנת ד׳ מיסות פלקצס
עבירות וז״ל האריכו הלשון לאיים עד כי בקצתם הבהילו באפרם
שאין עליהם תשיבה עם התאמת פ׳ק דר׳ה כלל הפושל און לך
דבר ששמד בפניה ,ומטרף מה שיש לפרש טנסם כי תבע הסטן
שתהיה תשובש לסיבת מה רחוקה או נמנעת בהרבה שזכר סרחב׳ס
כהלכות תשובה פ״ר ,ונש כן לאידך גיסא ברצותם לזרז ולהרשב
מל איזה פשלה משובחת הפריזו על המרה נפ״ק דב״ב גחל המתן
צדקה בסחר יותר ממ״ר ,וכשטת ס״ח א׳ הל הפעלים עינץאק
הצדקה כאלו שבר ע״ג ,ופ״ק דמגילה כל החוש־ דבר בשם
אומרו מטא גאולה לשלם עם שהקריט זה אל כדעת איך מזאס
המדה כבר בתה התשועה שדולה בישראל ,וכן אפשר שכל מחזיק
בה שיניא כמוה כי זז הפלגה נאות להכניס בלב השומע* ■אוו
□מכוון כאמרו בפרק גה״נ היותה נהוגה בכה״ק שהם בלי ספק מ*
ואור לכל בעל לשון וצח שפתים וכי׳ יע״ש באורך י -
ראוי להתבונן שאין בהפלגה רק מה &בא בכסדמוס
הפשלות שהמעלים עין מן הצדקה ששב שכמו' 'ועוצם
ידו עשה לו את החיל ולזה שא דומה לש״ג שאלו שה מאמין בם׳
שה זורע לצדקה בהיותו מקוה שיקצור לפי חסד ,וכעגיך שהביאו
המו׳ בשבת ל״ח טע״ח משרו׳ מל אמונת זה סדר זרעים
שהמאמין בה׳ שא זורע ,ושיט על הפרשת חרושת ומעשרות
ומצות התלויות בה ,ועל המשבר כלי בחמש שפירש בעצתם שכך
דרכו של יצהיר היום חומר לך עשה כך ולמחר זט /ושיט ט
החמה יוכל להביאו גם לירי כפירה ימשך חמש ,זעד״ש כל הטעם
אפילו שכינה אינה חשובה נגדי ,ובשויס מבי״ס ח״ג סי׳ ציא
ואע״ג דהאי מרבנן דרתח אורייתא שא דמרססא לוה שיט בפילי
דאורייתא דחזי מאן דעבר עבירה מרסחא ליה למנוס לא לכטדו
כי אם לכבוד ה׳ יע״ש באורך ,זע׳ רש״י תשים ד׳  '6האי טס׳ר
דרתח שמשים על לבבו יותר משאר ב־ת ,זעד״ש בקהלת
רבה םו״ם א׳ בפסוק ט ברוב חכמה רב כעם כל זמן שאדם
מרבה בחכמה מרבה בכעם ט' וע״ש בבאורי באורך .וכעין זה
פירשו המפרשים משום יקרא דאורייתא ולא לכטדו ,ושיט שכעסו
רק בפניני קי׳־ם התורה ולכשם על שברי עטרה כמו שראוי
לקצוף עליהם שלא יעשו כן להבא ,ובזוהר המת תצוה קפ״ב
מ״ב האי רזגזא דאיהו ש״ג ט׳ ועל דא כתיב אלש תסכהילא
תעשה לך וט׳ ,וברכות כ״ט ע״ב לא סרתח ולא תחטא ,והמנב׳ס
השמיע הדין דהשובר כלי דאפילו למירש אימסא ט׳ ע׳ בפיס
משבת הלכה ז׳ במ״: 8
המתגאה שאם הוא מאמין שסכל סיד השי״ת ניתן אין לארם
במה להתגאות נגד יצור כשש ושלא להחזיק עיבה לפצש
וכמאמרם באבות אם למדת שרה הרבה ט׳ ,מן שמאונן מליל
להשען על רעמו מר שלא יוכל לעמוד מ?י תחיש יעיל שאמר
שלמה אני ארבה ולא אשר ולבשף השרו את לבט וט /וס&ד
שיש בו עזות ואין לו משה פנים קריב להכשל נם בא״א אשר
ראש המונעים מהעבירה שא מושת וכברמת כ*ת ב׳ איססובר
עבירה נסתר אומר הלואי שלא ־ראט אדם ,וכן מאמרם 'ב$צף
כשנות שר בש״ל כאלו ש״ג וכדמייתי מקרא דדזד משר גרשינישוס

עוד

אמנם
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תהלוכות האגדות פרה יג
מהספפח מחלת ה' לאתר לך טבור אלהיס אחרים ,שבהיותו בין
עו״געליו ללמוד ממעשיהם להיות נמשך אחריהם וכמו שאמרה
מרה לאחר חיכה יטבדו וט׳ ובפרס בהיותו מוכרח להםתפח
..עליהם ולחסות בצלם גם בהיותם לוחמים בישראל שהוא כאלו
ילמד לכפור בעיקר ,וק בהיותו מדבר רע במכירו ואינו שם על
.
.לבבו שהב״ה רואה גם את מימיו ונגעי לבבו הרבים אשר אז היה בוש
.לדבר בחבירו ,וכן בהיותו מהפך תמיד בחובתו של חבירו יוכל
למא מ?וך .הריבה לש״ד ונם בהיותו מרבה בגנותו בפני בגי בישו
ולבזותו בעיניהם עלולים נם המה להתקרב לש״ד ,יכן מצד מאמרם
#שנא בישא קסיל ■הלתא .למספרו ולמקבלי ולמי שאומרו עליו
ובערכי} נלו  , '3ובספרי תצא ומ*ר פרשת פנחם שהמחטיא אח
האדם קשה מן השיגו ,וכן מי שאינו מלוה אס חבירו כמקים
מנה גומז לפעמים לש־׳ר ,וכן המשנה בדטרו שלא יהיה ניכר
דמייסי הסמך י שיש לו השדמות מה לע״ג שמהמה את הכריות
להאמין בהם ,וכן על סי שמהנה לעניים ומשייר פח מל שולחנו
בסעודתו דלתא אחא עניא ויהיב ליה אז ראוי שיתברך לחמו ,
ועד״ש סיב מין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל ,ונקט פתו לת׳ח
סד״ש בב־׳ב ח' א׳ אוי לי שנתתי פתי לע״ה ובסנהדרין צ״ב א׳
סי שנותן פתו למי שאין ט רעה יסורין באין עליו ,וכן על
העתכבד בקלון תבירו אל״ח לעוה״ב ובברכות י״ז א׳ עוה׳ב אין
 #לא קנאה ולא שנאה אלא שנהנין מזיו השכינה וכמ״ש הרמב״ם
שמתענגים במה שהשיגו בעמלם מהתכמוח ובמע׳ס שעשו בחייהם,
וכן מי בואיט מבקר החולה כשהיה בידו להשגיח סליו במה שצריך
לרפואתו זלהמיותו כאלו גרם שימות ובנדרים מ׳ ע״א בתלמיד א׳
של ר״ע שנכנס ר״ע לבקרו ובשביל שכיבדו ורבצו לפניו חיה '65
ר״ע ודרש כל שאינו מבקר חולים כאלו שו״ד ,ובסנהדרין ק״י
החולק על רט כחולק סל השכינה שבהיותו עובר על דבריו
■בתוכחתו ע״פ התורה וטנה במה לעצמו היא כמו שחולק על נותן
התורה וכמאמרם ומורא רנך כמורא שמים ,ובפסחים קי״ח ע״א
כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע״ג כי המועדים לאות על
יצ״ס ועל החידוש וההשגחה ,ובב״ב פ׳ח קשה עונש; של מדות משל
עריות ,ועד״ש במתני' בחגיגה ע׳ ע״א איזה מעוות שאינו יכול
.להאקן זה הבא מל הערוה והוליד ממנה ממזר ,וכן בעונשן של
מדות שאיט יודע כלל למי להשיב ,ובפרס לתכיפת העונות בהריטי
מהן יכריג בפיוה״ב בחולה שיש בו סכנה הצריך לבשר בשבת
\עדיך לעבור על מומר איסור סקילה לשחיס בשבת ושלא להאכילו
נבילות אך שהוא בלאו כיון שיעבור החולה על ריבוי איהורין מכל
כזית ,וככ״נ דאך שעריות בפ״מ.הוא פון היותר חמור מ״מ כאן
'יש ריבוי איסורין שקשה העונש מעון היותר חמור ,ומזה יתכן ג״כ
וגם
הממם דהניהורי עבירה קשים מעבירה כיומא ר״ד
להמירה בפ״ח לשלישי הפעם שבהרהור עבירה שעושה במכוון וטכס
ב6כל שהוא חמור יותר מעובר עבירה הנעשה פתאום בהתגברות
התאום ,ולק מי שמשהה בביתו .מאזני מרמה ינדל חטאו יותר
מצד במכין-עצמו לעשות תמיד את הרע בטנה ,וע׳ בשו׳ת חו״י
טי׳ ר״י בדפי הס' ר״א ע״א מש״ש לפי דרט ,ובסוטה ד׳ כל
האוכל בלי.נשיי כאלו בא על אשה זונה ,אם להתדמות הענין
!היותו אוכל בטומאה כמו אשה שמטמאה בהיותה אסורה עליו
ואס מצד שמא כמו הבא על הזונה שאינו כיבש יצרו פ״י המותרת
לווק.במה.שאינו מושל ברוחו להמתין באכילתו עד שיטיל ידיו,
.ובב״ק קי״ס הל הגוזל פחבירי שוה פרוטה כאלו גוזל אח נפשו,
'שלפעמים גורס. .שימות תבירו ברעב כשאין לו יותר ממה שגזל ממט
׳למחיתו ,ובסנהדרין ל״ה כל תענית שמלינים .ט צדקה כאלו
זזלד ,מאחר שאגרח דסעניתא צדקתא כברכות ו׳ ע״ב והיינו לחלק
צדקה ,לעניים שהמעט שיהיה להס מה לסעוד שלא יסתכנו וע׳
.רש*?1 ,בב״מ ;"ת כל המלבין פני חבירו כאלו שו״ד יכדמפי־ש
דאזיל סומקאואתאחיורא ,ובחולין ל״ה ב׳ מה לי קטליה טליה
ןס' _,ולפעסיס .יכבד על האדם הגייש יותר מאשר יקחו את נפשו
יסמנו וסיקר המכוון ממאמרים כאלו עד״ש ריב״ז בחגיגה ה' אוי
,לט שאקל הכתוב קלות כחמורות ,ועד*ש בישעיה ה׳ מושכי העון
,בחכלי־השוא זכו ,וכפנין עבירה-גוררת עבירה ואשר לפעמים
־1מעא' היור<^קסך^פיטו .עלול לגרום רעה כמו החטא היותר
׳וכנ״ל ,ופרס בכל אלה הנזכרים בדבריהם ובכל מה שהוספתי

ב״ס,

כד ד>

*מאמרים כאלה יש בכל אחד צד התדמות להענין החמור ואס ט
איט שוה ממש לעגין חומר האיסור וכפנין מאמרם בתפנית ז׳ מי
■—-----------נתלה במי קטן נתל? בגדול וע״ש בחו/ש=—----------
התו' בשטה י' ע׳ב ד״ה נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מתמר שהקשו הא דלא
חשיב לה כהני ג׳ עבירות דיואי״ע ,ותירצו דלא נקיס אלא
עבירות המפורשים ,ולסברתם הא גופא היקשי כיון דאהיא כק׳ו
ועכ״פ אי פשיטא ליה דישליך עצמו ט׳ אפסי הוה ליה ספי
לאשמועינן בהא דנרע דיואי״ע ואטו נימא דבמי שלא יופל להציל
עצמו רק ע״י הלבנת פנים מחוייב למסור עצמו למיתה ,וע׳ בשבות
יעקב ח״א סי' קס״ד דמ'מ לא הוה כש״ר ממש לחייב ב״ג
כסנהדרין נ״ז א' כיוצא ט דש" ד לא הגיא ולא חשיב הלבנת
פנים ,ובלאו הכי להירו׳ שהובא בתו׳ מו׳ק ח' א׳ דאין למדין ובר
מקודם מת״ת ,ואולי גס היא החמירה לעצמה ממדה חסידות יתירה
כיון שהיה חשש סכנה ,ואך דתליא בחקירת הראשונים למנין ב״ג
וע׳ במל״מ פיה מוס״ס אי שייך מדת חסידות בכה׳ג להחמיר
עליה ומ׳ בש״ך יי׳־ד ר״ס קנ״ז ס״ק ב׳ ואכמ׳ל אבל העיקר רק
מדיוק הכתיב שהוצרך להשמיענו נם בזה דבר חידוש שבמקום
שיש לתלות במציאות רחוקה שיהיה חשש סכנה שלא יוכל לתק
אח״כ כשלא יודע מיד מ״מ נוח לטהר לבב שלא יחוש לזה ושלא
למהר בהלבנת פנים ולהיות חזק בדעתו שלא להתפתות לאשר
ישאהו לבט שאולי יסתכן אח'כ ולהתחזק בחלהיו להתרחק סהלבנם
פנים ויפטר עליו מה ,אבל לא יתכן שיסכן ממש עצמו בשביל
שלא יתבייש חבירו שגרם לו מיתתו וגם בהיות הסכנה לנגד עיניו
מיד ושיסמוך על הנם בשכיח היזיקא כהאי ,ואולי שחשבה שגם
אס תאמר בפירוש על יהודה שאס ירצה לכפור לא תועיל כלום
ובאופן זה מוטב שלא להלבין פניו כיון שלא תציל מצפה בזה
ובפרט שגם באמרה לאיש אשר אלה לו יתכן שיודה ושיצילה ממות
ובמו שהיה כן באמת  .הארכתי קצת בדברים פשוטים לדעת כמה
שקולים רחז״ל בכל דבר מדה אשר השטלו לדמות לעבירה היותר
חמורה כרי להודיע להזהר מזה וברוך שבחר בתז״ל ובמשנתם:

אמנם

אם

כי כבר נתבאר הכל מדברינו האמורים למפלה אוסיך ליין
1
חיזוק לדברינו ממאמרם באבות דר״נ ש״ס ל״ו שבעה אל׳ח
לפוה״ב ואלו הן לבלר (שמביאר שסיבב על חי שאינו נזהר
במלאכתו וכעירובין י״ג א׳ אומר היה ר'מ מ׳ וכשבאתי אצל ר׳
ישמעאל אמר לי בני הוה זהיר במלאכתך שמלאכת שמיס היא שמא
אתה מחסר אי מייתר אות אחת נמצא מחריב את כל העולם טלו
כו' מ״ש בפרש״י ,ולזרז להיות כ״א לעיניו שהוא קרוב לאבד את
חלקו לעוה״ב ע״י שיכשיל רבים) ,וסופר (צ״ל סופר רווק ממשנה
רשך קידושין או שצ״ל וספר כדאיתא בגס׳ שם) יטיב שברופאים
(לפרש״י טך קידושין שפעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות
העני ואינו מרפא וע׳ בח״א ובבנק יהושע על אטת דר'נ משש״ב
קצת ,ועכ״פ מיקר המכוון לזרז גם הטוב שברופאים בהיותו
לפעמים טיך ויגע מריב עבודה ואשר יקיצוהו פתאום משנתו
לחולה שיש בו חשש סכנה שישים לנגד עיניו שבהיותו מתפצל
לרפאות התולה יוכל להיות שיהיה הגורס במיתתו ישיפנש בעטרו
גס בעשותו טוב כל ימי חייו " ולפעמים יזדמן בהיותו נקרא אל
תולה שיבס״כ ויניח אותו בהיותו עני ואין בידו לשלם לו שכרו,
או מצד היותו נקרא לעשיר נשוא פנים אשר אק ט שום חשש
סכנה ,ולפעמים יזדמן שכדי להתחכם לעמוד על תטנת החולי
שיעשה ביויטת משכנות שהיה ראוי לו למטע לעשותם לולא שהיה
מתאמן להרטת ידיעות בתכונת המחלה וכדומה) ודיין לעירו (ע'
בח״ס סי־ ז׳ סי״ב וזה מוסר חזק למי שמכניס עצמו להיות דיין
בין אנשי עירו עם אנשי עיר אחרת שקרוב מאד לנסות דעתו
להפך כיותר בזכות אנשי עירו ולהטות משפט שכנגדם נם שלא
במטון) וקוסם חזון וסבח (ע׳ מרדכי ש״פ בני העיר ,או דקאי
על־ש״ן המכוון להשמיע קולו כא״ח ש׳ נ׳ג ס״א דבכלהנישכיח
שיאבדו חלקם לעוה״ב פ״כ וע' בשאילת יעבץ ת׳ב ש׳ כ״ח

ובברכות

אות ה׳):

ס״ב ע״ב כל המבזה את המדים לשך אינו נמס
מהס וכו׳ והובא נס בפרש״י ריש מ״א ,והנה #
שה
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תהלוכות האגדות פרק יג יד
היה עונש דוד רק מצד בזיון בכטד המלוכה ולא מצד שכרת מה
המעיל שעשה רק למען הוכיח לעיניו ולהצעדק בפניו וכמ״ש הלר|
בכרתי את כנף מפילך ולא הרגתיך ט׳! אלא שאחז המשל שלא
להפסיד שום דבר שנברא לתועלת החרם ושהמבזה אותם שלא
לצורך ראוי שכן יהיה ענשו ,וזה המאמר נכון מצד עצמו והסבו
הענק ממה שמצינו גם בדוד שביזה את הבגדים וכן היה עת שלא
נהגה מהם ,ופל כי״ב נאמר עת לשמור ועת להשליך וכו׳:

שם

ס״ג א׳ המליצו איזה פרשה קטנה שכל גופו תורה תלויים
1
בה בכל דרכיך דעהו ,וע״ד שפירשו שיהיה נם עסקי
הרשות לש״ש ,והייט כי לא הוצרך לומר לדעת אותו אלא על
פסקי הרשות וכמ״ש הרמב״ם בהלטת דעות פ״ג הלכה ב׳ ג׳
דכשישא ויתן או יעשה מלאכה ליטול שכר לא יהא בלבו אלא כדי
שימצא דברים שהגוף צריך להם שיהיה שלם לעטד את ה׳ ונמצאת
אפילו שינה שלו מבודה למקום ב״ה והוא שאמר שלמה בכל דרכיך
דמהו והוא יישר ארחותין ,ויתכן ג״כ כברכות י״א א׳ מה דרך
רשיתכו׳ ובע״ג י״ז ב* מיד פירשו שנאמר מזמה תשמור עליך
כו׳ יס״ש ,ובנזיר כ״ג ב׳ גדולה עבירה לשמה כו׳ וכמש״ל ואפילו
לדבר עבירה ,וע׳ במנוה״מ נר א׳ כלל ב׳ ח״ב פ״א ובנר ג׳
מיל ו׳ חלק ו׳ פ״ד ,כן דרכי המדרשים לצייר ענין המציאות כאלו
נתהוה רק בשביל ענין המתדמה והיותו רק למשל להקיש על כל
הפנינים ,כמו בשוח״ט סי׳ ע״ב צפה הב״ה שהדין הזה עתיד
למא לפני שלמה משתי נשים לפיכך ברא לאדם זוגות ט׳ ,שיצייר
בדרך מליצה כאלו היה כל תכלית הבריאה מזוגות בשביל התועלת
הזה שהיה במשפט שלמה במה שאמרה נס לא גס לך לא יהיה,
וע׳ בקה״ר בפסוק אי לך ארן שמלכך נער ,ועיקר המכוון שגס
הקנאה יש בה תכלית טוב כשהוא לש״ש ושלפעמים יש ט תועלת
לברר האמת על ידו ,ובירושלמי ריש ברכות אלו הוינא בטורא
דסיני הוה בעינא תרי פומי כו' חזר ואמר כו׳ ,ובחומש שבל״א
צאנה וראנה הובא המדרש שוח״ט ולקח הדברים כפשוטו שברא
שהי עיניס וכו׳ משום משפט שלמה שיוכל לומר החצי לאחת
וכו ,,ובדפוסים ישנים לא נזכר מהשו״ט ,ובמדרש שהובא בתום׳
מנחות ל״ו א׳ באדם שיש לו שני ראשים שהביאו למשפט לפני
שלמה יע״ש ■
,.
אין להסתכל במדרשים רק על התכלית המכוון ולא
מהביטויים וצלצול התיטת ולמא להתקשות בהם
ולדוגמא הקושיא הנודעת בשם הרי״ש מסלאנט במה שדרשו כשם
שבא ליראות כך בא להראות בשתי עיניו ,ובמדרש דכשעושין רצונו
מביט עליהם בשתי עינים כו׳ ,והנא נתיב אל פני האדון ובפ״ק
רב״ב דכשאין מושין רש״מ נקראו פבדים ,והרי כאן דרשינן
להראות בשתי עיניו דט״כ דמיירי בעישין רצוט שאז נקראו
בנים עכ״ד:
המאמר הוא במדרש סוף שה״ש רבה בפסוק ברח דודי
־ ודמה לך לצבי וע׳ בתום׳ חולין ס׳ ע״ב ד״ה והרי צבי
מ׳ שרמזו למדרש זה (וט״ם שם דומה דודי לצבי וצ״ל בפסוק ודמה
לך לצבי יע״ש) ,וכמה מהזרות בשאלה זו לומר דבכל מקום
שנזכר סתם לשון אדטת דקאי רק באין טושין רטנו וע׳ בתום׳
ברכות מ״ט סע״א וכן ביהושע נאמר הנה ארון הברית אדון כל
הארן עובר ,והתם ודאי דמיירי בעושין רצונו ,ובפרט שלא אמר
אל פצי אדונך רק סתם בלשון אדנות ,ופשימא דלענין הראות
פנים במקדש שייך לשרן אדטת וכפ״ק דיבמות בפסוק ואת מקדשי
תיראו ממי שהזהיר על המקדש אתת ירא ועד״ש במלאכי א׳
ואם אב אני איה כטדי ואם אדון אני איה מוראי ,ועוד דבב״ב
י׳ ע״א השיב ר״ע מל האי חילוק רעישין רצונו שהוא לפי סברת
טרוטפרופום ,אבל בקידושין ל״ו א׳ יליף ר״מ מקראי דבין כך
ובין כך קרויין בנים ,ואף להגירסא בריש חגיגה דדריש ר׳ יהודה
מיראה יראה ולדידיה בעושין רצוט נוהג מנהג בגיס ,אבל
בסנהדרין הגירסא ר׳ יהודה ק תימא ,ובפרט דמ״מ מוכת לתדיא
מקראי ומשמע דר׳ יהודה קבלה מיניה ,וגס דלשין טהגין מנהג
בנים שייך רק כשמקיימין המצות וממילא דכשעגלין לרגל הוי
בכלל בנים ,ורק דלגבי בואם לראות פנים וטל קבלת מלכותו
וממשלתו טפל הלשון לראות פני האדון ,ולדבריו היה לו להקשות

ובכלל

והנה

בקצרה דאטו הפליה לרגל .היה כשאין עישין רטט מדכתיב לראות
פני האדין והא כשעושים רצוט צקראיע בנים ,וצר בתוסיברצות
ל״ה ב׳ ד״ה כאן בזמן נו׳ דתרי עושק ואץ עושין איכא ועיש
ברש״א ,ובלאו הכי גם לפי הבנתו 'למטן הדרש" פה הוא כשבא
להראות בשתי מיניו והייט על ריטי פרטיות ההשגחה בצמצום
וכמ״ש עיני ה׳ אל צדיקים  ,וכשעושים רצונו רק מיראה נ&יבעין
ה׳ אל יראיו שההבטה וההשגחה איגו בפרסום ואין־ ספל י תנם
מכיר כנפו שההבטה כצמטס גם בהסתרת פנים וכדמהדר ריביח
לההוא מינאה דאחוי ליה עוד או נטויה מליט וכתטנה־הישי,
ועד״ש לא עזבתים גס בהיותם באק אויביהם ,וז״ש טק הריאל
יראיו הייט כשעובדים רק מיראה ופד״ש בירושלמי פרק הרואה
ובמדרש עבוד מאהבה־ וט׳ עבוד אראה -שאם באת לפטר־דע
שאין ירא טמט ,ומכ״פ גם טמן הגטת כשאץ עושין רטט טד£ן
ראייתו למביט בעין אחת קמוצה ועין אחת פתוחה ,שהוא'למ£צ
על הסתרת פנים שאין הנם בפרסום ושבידו' ל&תחה כציטט,
וא״כ נופל הדרש יפה לפנק כימא באחת בעיניו שפטור א&ראיה
דכשבא להראות הוא בשחי מינים כטטל והכ״נ למלן סימא
דבעי-נן שיוכל לראות בשתי עיניו ,אבל לא ממעט כשפים• אחת
קמוצה ,כיק שמ״מ יוכל לראות בשתי מיניו  ,ופיע בעצי עדן בדרוש
עץ ארז ואזוב וסו״ם אבל יחיד וגלי .מסכת שהאריכו בכח8
המדרש ,גם למ״ש בשם הגר״א בדרש דיראה ידאה דקאיעלשס
ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה׳ יראה בהר ה׳ יצאו* ואב^
כי בחיי אברהם אביט היה להראות לבני העולם השגחתו שמביט
על כל העולם ,ובדודו של משה זכו כולם ליאות ה׳ ומלש
ראתה שפחה על הים וכו׳ ,ח״ש ויקרא שם המקים ההוא הי יראה
שהוא רואה על העולם ,אשר יאמר היום פי׳ בדורו של משה׳יר
ירחה ,וכבר מבואר עירך המכוון בסוף עירובק מדדושי
הרגמ״ה ,וע׳ בפסקתא דר׳ טוביה פרשה וירא סי׳ י״ב ורד ה׳
יראה כו׳ מל שם יראה כל זכורך יפ״ש בהמרות ובשליה בהר
המוריה בד״ה והפסוק הזה ובמעון הכרטח לברכות ברב ע״ב
ד״ה מאי• ראה וט׳:

■•-׳■■ • -

פרק ד
מורגל

באגדות לדרוש אין זה אלא וכו׳ ואין משמעותו ,להוציאו
בכל מקם מפשוטו רק על המקום הזה שנדרש ג^כ
הוראה משותפת  ,ובח״א יומא פ״ז א׳ אל יבקש יותר מג׳ ססשיס
וכפרש״י ד״ה אין נא וט' ,אבל יש נא שהוא מלשון פשה
וכחרגומו כאן וכען שבק ,אבל התלמוד ימאן סס־דא״כיםע
כפול וכיון דחד מהם לשון בקשה כל יע״ש:
ואין טרך לזה שגם בהיות פשוטו להורות על זמן .-ההווה ברט
יש כאן גם הוראה משותפת מל הבקשה .שלא להעלים
פין למת סאת כמו בראשית פי׳ ל״ח כ״ה הכר נא ובמ״א
אשתמודע כען ,ובסוטה י׳ מ״ב דרשו גס בזה אין כא אלא לשרן
בקשה ,והייט שעיקר עניני מל הבקשה אם היום משמעותי על
מתה ,וביהושע פי׳ ז׳ כתב שם נא כבוד שתרטמו שר מט
יקרא ,ובסנהדרין מ״ג א׳ דרשו ג״כ בזה לשק בקשה שאל תוציא
לעז על הגורלות שעתירה א״י שתחלק ,והלתוב יסמל שניהם
משמעו ומדרשו שהבקשה מל הזמן ההא ,וכרמב״ן בהשגות לם׳
המצות שורש שני ומאמרם בכ״מ אין מקרא יוצא מידי פשה 8לא
אמרו אלא כפשוטו  .אבל יש לו מדרשו עם פשוטי ושניהם אמת
ויסטל את שניהם ,וכן סגולת לה״ק לבחור תימת נהו ;בהן
הוראות שונות המסתעפות מהוראה אחת הכוללת הוראות מלתם
אשר בהיותם מכוונות בחיבה יבארו באר הטיב תובן המנון
ולכלול כל הכוטת ,ונאות להמדבר לבחור מלות שיוכללו 15
ההוראות השיטת ,בהיות הענק בכלל אחד מתפארת ,סגולת
לה״ק אשר בכל תיבה ימצאו הוראות שוטת;  .־ :.
ובראשית פי׳ כ״ב ז׳ .קח נא ות״א דבר .כען וסנהגית
פ״ע ב׳ וב״ר פנ״ה דרשו ..ג״כ בזה .אין נא אלת
לשק בקשה .טמוד לי בנפיק זה שלא יאמרו אין ממש 3רא6ימ5
והייט להגדיל התכלית מפעולת הענק שיתקדש שמו בתבל-ולשה;
ילמדו כולם ללכת בדרכיו בהכירם אזמן רוסו ואמונתי 3
בכל
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זכר שמחה
"

שאלות ותשובות מאאמ״ו כיןש״ת מוהר״ר
שמחה הלוי זצללה״ה באמבערגער
הגאב״ד דק״ק אשאפפענבורג ואגפי׳

מר*ל חנזפרים היקרים שערי שמחה׳ עמית תלוים׳ פקדת תלוים על מפכח ברכות ומרך למרים

עם תשובות זקני כקש״ת מוהר״ר

יצחק דוב הלוי זצללה״ה באמבערגער
הגאב״ד דק״ק ווידצבודג ואגפי׳
מו״ל המסרים היקרים מלאכת שמים׳ אמירח לבית יעקב׳ יצחק ירנן׳ פורח לזזמזים" נחלי דבש וקורא מסת

ועוד תשובות מגאוני ארץ זצ׳ל

הוצאתים לאורה אני בגו ותלמידו

ד,ק׳ זעקל תלוי באמבערגער
רב פה ק״ק קיזזינגען ואגפי׳
מו״ל פירוש על מדרש לקח טוב רוח וספר זכרון אברהם ופירוש על סמכת אבות•

שנת ועלהו לתרופה לפ״ק
פרגקפורט דמיין
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רצריך שתהיה ראשה טכוסה טסני האיסור ווה הנלמר מופרע .ועפ״ו
הקשה אחי רורך הרב טוהר״ר משה אריה נר״ו ,א״כ גילף ג״ב טוחלצו
נעלו טעל רגליו ראסור לילך בלי מנעלים ע״ם סברא הנ״ל? וחירצחי לו
רוה רבר הט&ורסם ונגלה שכל העולם מלובשים בנעלים וכט״ש התורה של נעלך
מעל רגל׳ כי הסק ו׳ ארטת קרש מכלל רזולת זה הכל מלובשים בנעלים,
לכן שפיר טובן וחלצה נעלו וגו׳ טה שאין כן בו&רע וגו׳.
אגב גררא אציע ג״כ פירוש שחדשתי אתטול בס״ר דרך מוסר:
ג)
במלאכי (ג׳ כ״ר) הנני וגו׳ והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבות׳
ונו׳ יל״ר לטה לא הקרים הנביא לב בנים על אבותם ואח״ב לב אבות על
בנים? אכן לרטו כי אם האבות אכלו בוסר לבלתי שים לב על בניהם
להנהיגם בדרך הטוב והטוסר על ירי כן לב בניהם רחוק טאבוחם ,ולעתיר
ישיב לב אבות וגו׳ וע״י כך ולב בנים על אבותם.

סימן קנ״ז•
בענין להתאבל הקרוב על אחר שהמיר ר״ל עיין ב״י סי׳ שט״ה ובל״י
ושער אפרים שם ם״ק ר׳ ובס״ח שהביא הוא סי׳ ק״ג ואינו טבואר שם
כל כך ,רק נזכרתי כר הוינא טליא שסיפרו על אחר בהיירינגזפעלר שנהג
שבעה על אחיו שהטיר ר״ל וטסתטא עשה כן ע״ם גרולים שהיו שם בעת
ההיא ,וחיים ושלו׳ וכל טוב יהי׳ לנו ולכ״י אטן( .אט״ה :עיין בהטאסף שנה
1׳ חוברת ת׳ סי׳ ס״א וט״ש שם על טקור הענין בהג״א מם׳ ט״ק בשם הר״ג
שהעתיק בקיצור טאור זרוע עצטו רר״ג לא עשה כן רק מפני שהיתה
אז זטן שטר ר״ל וט״ש שם בשם הרט״א בר״ט סי׳ ש״ם אוח כ׳ ראנן
לא ק״י״ל הכי רגם הר״ג לא עשה כן אלא לאפושי עערא ע״ש וע״ע באריכות
בשו״ת שבם סופר חי״ר סי׳ ק״ח שהעלה שאין חיוב לישב ולהתאבל וכו׳
אבל לבכות ולקונן בוראי ראוי שיעשה כן האב והאם כט״ש בספר הסירים
אולי ירחם ר׳ ליתן בלבו שישוב עור קורם טוחו וכל זה רוקא לאב ולאם אבל
לא לשאר קרובים וכו׳ ויפה עשה מכ״ח שלא הורה לקרוע ולנהוג אבלוח
שבעה ,רק האב והאם יבכו ויתאבלו עכ״ם אבל אין לחייב לישב על הארץ
ולנהוג דין אבלות כטו על טח טטש כנ״ל-וד׳ יקבץ נרחי עמו ישראל וכר
עכ״ל ועיין וילקט יוסף שנה ה׳ סי׳ קל״ט ועיין ח׳ טהר״ט טרוטגבורג סי׳
תקט״ר שכתב ואע״ם שרבינו נרשום התאבל על בנו שבועים ליח הלכחא
כווחיה אך מרוב אנינות עשה עכ״ל טשטע ררבינו גרשום.סובל .דטרינא יש
ואה׳צח .1234567
לנהוג_ אבילות אבל עכ״ם ליח הילכחא כווחיה).
ןאוצרהחכמה]

סימן קנ״חי
בשוטר ציון עלה קט״ו נדפסה שאלה טהרה״ג הגאב״ר רק״ק אלטאנא
טהרי״ע נרי׳ו וז״ל השאלה :חולה נחלה בחולי נפלא ועסקו הרופאים ברפואתו
ללא הועיל כי טח בחליו ויש שם עור חולה שנחלה בחולי כזה ורצו
הרופאים לפתוח אח הטת לראות ענין החולי לטען מצוא תרופה לאשר
עור בחיים אם טוחר לעשות כן לגודל הטח או לא עכ״ל .והנה טביא שם
נירון שאלה כיוצא בזה משו״ח נורע ביהורה ט״ח חי״ר סי׳ ר״י רטשטע
טרבריו רלא התיר הגאון בעל נב״י רק טשום רלא טקרי פי׳ג לשאם יבא
וטשיב הרב הנזכר נ״׳י
חולה כזה אבל בנרון השאלה הנ״ליהי׳ טוחר.
על ראית הטתיר שם טהא ראטרינן בבי׳ב רף קנ״ר אי אמרת לקוחות
לינויל ולינויל רכיון רטשום פסירא רלקוחות לא טשגחיגן ה״ה לא טפני
פ״ג ,ראררבה טשם ראיה להיסך שהרי אטריגןשם אטאי שחקו לימרו ליה
אגן זוזי יהביגן ליה לינויל ולינויל ע״ב הרי בסי׳ ררק טשום רבאו טכח טענה
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רהוא נשאר להם חייב שקבל זוזי טהם לינויל ומטעם זה כתבו החום׳
וכ״פ הרטב״ם סכ״ט טה׳ טכירה וברמ״א ח״ט סי׳ רכ״ה רטשום ירושה
רלא טירי יהבי ליה אין רשאים לנחולו וא״כ הטח רלא נתחייב סירי למה
יתגדל הרי לא רטי ללקוחות רק לירושה ע״כ .זבטחילה טכ״ה לא זכיתי
להבין ראיה זו לאיסור טהיכא חיתי להקישו לירושה הלא על זה פשיטא
רשייך הריחוי המוזכר כבר בת׳ גב״י רטשום טטון אסור לנדל' כיון ראין
לו תביעה על הטח אבל טשום פקוח נפש פשיטא רשרי ,ולו יהי' ראיו
ראיית המתיר טשם חזקה עכ״פ פשיטא דאין ראיה לאסור .וכתב עור וו״ל
וגם הראיה שטביא הטחיר טחולין ראטרינן וכ״ח טשום אבור נשטה רהאי
ניגדליה מלבר טה שהשיב כבר בנוב״י על זה בלא״ה לעג״ר אין טזה
טצות אטרינן
ראיה רהנה בכל עניני התורה אם יארע התנגרות בין ב׳
שב וא״ח עריף ולכן צריך ילפוחא רעשה רוחה ל״ח רטסברא היה אטרינן
טוטב ירחה העשה בשב וא״ח ואל ירחה הל״ח בקום ועשה ולענין עשה
ול״ח ולקצת שטוח גם לענין ל״ח שיש בה כרת רליח לן ילפותא רלרחי
טפני עשה באטח אטרינן רירחה העשה מפניהם כשוא״ת וע״כ גם כאן
אם ימצא התנגדות בין מצות פ״ג ובין טצות שלא לנדל הטח מסברא
היה אטרינן שוא״ח עדיף ולא יגדל אבל החם רצדחה התורה להרוג הרוצח
רק רהספק הוא אם בלא בדיקת הנרצח או אחר שיבדוק קאטר שסיר
רטשום אבור נשטה רהאי נינדליה רהרי הבריקה היא לא לבר להציל הרוצח
אלא להציל גם הב״ר והערים שלא יעברו על עון רציחה שלא כרין בקום
ועשה שאם הנרצח טרסה הי׳ טיתח הרוצח נחשב כרציחה ושפיר אטרינן
שיש סברא רטוטב לעבור בקום ועשה על ניוזל הסת מלעבור בקום ועשה על
ספק רציחה וכו׳ וא״כ בנדון השאלה ראין על הצר של פקוח נפש רק
שוא״ת מסברא גאטר חרחר .טצות פ״ג בשוא״ח ואל ירחה ניוול הטח
בקום ועשה עכ״ל .ונם ראיה זו לא זכיתי להבינה רהן אטח ראיסור ניוול
הטח דאורייתא כרטוכח טסוגיא רחולין שם אבל טנ״ל להכניסה בגרר לא
תעשה ואיה הטקום שנכתבה ל״ח זו בחורה ,אבל לענ״ר הרבר פשוט רהאיסור
הוא טטעם ררכיה ררכי נועם רהחורה לא התירה לזלזל בצלם רטוחו יחבר׳
גם כי הנשמת רוח חיים אשר בקרבו נפררה טגוייחו ומכרי סברא היא
קרא לטה לי וא״כ פשיטא רבטהום פ״נ שהסברא היא להיפך שרי .עור
כתב הרב ג״י ליישב רהלא אין לך רבר שעוטר בפני פ״ג וכו׳ ע״ם סוג״ין
רב״ק רף ס׳ ראסור להציל עצטו בטטוז חברו ולפי רברי הרב נר״ו ררש״י
סובר שאפילו ע״ם לשלם אסור וכיון רלרעח רש"' אסור להציל עצטו בטטון
חכרו כש״ב בקלון חברו וא״כ איך נאטר רטשום פ״נ רהחולה יהי׳ טוחר
לבזות ולגדל הטח רטסחטא לא טוחל על בזיונו וכו׳ אכן לא בלבר לשיטת
רש״י אלא גם לשיטת חוסם׳ והרא״ש רפסקוה הטור וש״ע בח״ט סי׳ שנ״ם
נראה שהרין כן וכו׳ ראין חילוק בין וכו׳ אלא רלשיטח רש״י אפי ,ע״ט שישלם
לבסוף ולשיטח חום׳ והרא״ש רק שלא ע״ט לשלם לבסוף אסור וכו׳ וא״כ
בנרון זה רלא שייך שישלם לבסוף רא״א שישלם לטח אח בזיונו נם לשיטת
חום׳ והרא״ש אסור עכ״ל .בקצור טה שאטרחי להשוות רעח רש״י עם
רעת כל הגלולים אציג אי״ה לקט; בפני עצטו״ועל' גוף הרבר נ״כ יש לדחות
הדקקזרי■ * **■<<£סררא רכבור הטח יהי׳ חמור טכב1ל  -החיףאם אטרו
חז״ל בב״ט רף נ״ט נוח לו לארם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין
פגי חברו ברבים ,פשיטא ראין זח לרינא '(אט״ה! אחר זמן הוסיף אאט״ו
הגאון זצללה״ה וז״ל ראיה וו נרחיח עפט״ש הרב נ״י בטכתב בשם חום׳
סוטה רף י׳ שפסקו כן לרינא עיי״ש וצ״ע לענ״ר) רהא לא הביאוהו הרטכ״ם
והש״ע וטה שמביאים אוחו הרי״ף ותרא״ש ,בהרבה טקוטות בש״ם טמאים
--------ין!

זכר שמחה [באמברגר ,שמחה בן יצחק דוב הלוי] עמוד מס  169הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

164

שאלות

זכר שמחה

ותשובות

טאטרי הגרה ואין לטרין הלכה טסי הנרה ועור רא״כ יהא חיוב לעשות
כן והו״ל להש״ם לומר חייב ואם להחמיר על עצמו אסרו חז״ל בן יקשה
כן וכי רטא רחברי׳ סוטק טפי טרמא ריריה
נ״כ טהיכא חיתי יעשה
בער בל ארם רשאי להחטיר על עצמו כט״ש
ועור רלאו כל ארם ולאו
בת׳ יר אליהו ועור רטאין הרגלים שבשביל שלא להלבין פגי חברו שרוטה
קצה בצר טן הצררים לטיחה ראויל סוטקא ואחי חוורא יטטור נפשו על
ככת אלא וראי רכונה אחרת עטוקה יש בזר .כבבל דברי האגרות שבש״ס
אשר אין להשיב עליו ולדינא בוראי ראסור למסור נפשו על כך או עכ״פ איננו
חיוב וא״כ פשיטא ראין כבור הטח חטור יוחו?\~ועור רהא בוראי דלית
'־להסתפק "בזח בלל ראם יבול להציל"ארםראח חכרו ע״י שיבוייש הוא (הטציל)
עצמו ברבים ע״י כך אין ספק רליח רין וליח ריין לפוטרו מטנו רהא אפי׳
בספק סכנה יש רעה הובאה בב״י ובסט״ע בח״ט סי׳ תכ״ו רצריך לכנוס
עצמו כרי להציל חברו טוראי סבנה (ועיין ח׳ חוות יאיר בהשמטות רף
רס״א ב׳) ,והז אמח שבת׳ יר אליהו סי׳ נ״ם חולק על רי; זה אבל שלא
להרבות בטתלוקח סשיטא רכזה הכל שוים רטחוייב לעשות כן ולא יהא
כבור הטח חמור מבכור החי .גי ואם ג6שר לוטר לרקוח בסברת הרב ג״י שם
*יוחל ועור רבשלטא לעני! הצלת עצטו בטמון חברו יש סברא רטוחר כיון
רהגגזל בעצמו חייב להציל חברו בממונו וכו׳ אבל בנרוןהשאלה וכו׳ ראין
החי רביו! שארם טח נעשה חפשי טן הטצות
על הטת טוטל להציל אח
כראטרו בגרה רף ס״א לבן נם מטעם זה נלענ״ר רנם ע״פ שיטת חוס׳
והרא״ש אסור וכו׳ ע״כ אף אנן ניטא ראין אנו רגין על הטח אם הוא טחוייב
או לא בי אם על זה אנו רנין ,אי.רשאי לעבור על איסור הניוול כרי להציל
החי וזה בלתי ספק שצריכין אנו להתיר טפאח סברות הנ״ל .ועור רהא
רברי הרב ג״י עצמן קשיין אהררי ררעחו לפרש סוגיין רחולין טשום אבור
נפשות רהאי גינווליה ברי שלא יכשלו ב״ר לעבור על איסור רציחה ,יקשה
ג״ב וכי טה נתחייב הטח הלא הוא פטור טן המצות ואין עליו החיוב רלאפרושי
טאיסורא ,אלא וראי צריכין אנו לוטר רהכונה טשום כך מוטב לעבור
על איסור ניוול ולרירן גטי ניטא הכי .ובמכתב הב״א של שוטר ציון טוכיח
נ״כ הרב טוה׳ טשר .שיקק אב" ר רק״ק יערנען ׳ג״י להתיר וטביא כן בשם הגאון
טהרט״ם בשו״ח חתם סופר סי׳ של״ו והרב טהרי״ע ג״י חוזר ומיישב עצטו
במכתב קכ״ב וסיים והבוחר יבחר.
(אמ״ה :אחר זטן הוסיף אאט״ו הנאון זצללה״ה וז״ל לכאור׳ ראיה ברורה
מערכין רף ו׳ האשה שישבה על המשבר ומחה בשבח טביאין סכין וקורעין
אח בטנח טשום ססקא רלהציל אח הולר ע״ש ופשיטא רגם זר .הוא ניוול
הטח ואעפ״ב שרי .אולי הובאה נם סברא זו בספרים הנ״ל וכעת לא
עיינתי בהם עכ״ל .התשובז^הנ״,ל״נרפסה נ״ב בת׳ בגין ציון ח״א סי׳ ק״ע
וקע״א ושם ריבר ג״כ טהא רערכין ועיין ג״ב בחלק ב׳ סי׳ קע״נ ועיין שרי
חטר כללים טערכח א׳ רף ח׳ א׳ ר״ה וחטוה לי ובת׳ ורע אמת ח״ב סי׳
נ ,וח׳ טהר״ם שיק חי״ר סי' שמ״ז ושט״ח).

סימן קנ״ט•

.

ב׳ ג׳ שבט חרמ״ט.
שוכט״ס להרב הגאון טור.׳ יצחק אלחנן נר״ו אב״ר רק״ק
קא1וגא יע״א.
ארש״ח ררפ״ט נר״ו כי רבה היא אקוה כי יהיה בטעטר הבריאות
המבוקש יאריך ר׳ ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים עבהנבבא״ם• .והנה ירשני
רפ״ט גר״ו להציע לפניו שאלה אשר נשאלה טעטרי מאחר טחברי והוא
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סומא יב
בושה ופגם מעפחה
ציונים ומראה מקומות

ברכות

(מן* דן* לד ע״ב) .בכורים (פ״ג מ״ז)  .שבת (קיג ע״ג) .
ע״ב) תוד״ה תנא ,שם (כה ע״ב) .פסחים מתגי׳ (פא ע״ב) וגס׳ (ודן* פב
מגילה (נא

ע״א) .שם מתני׳ (פו ע״א) ככלה ושש (ע״ב) .תענית סתני׳ (ט
ע״א),
וע״ב) .יוסא (ט ע״ב) .יבטות (מב ע״ב וקא ע״א) .כתובות (חא ע״א) *
שם (קו ע״א) ,קדושין (יח ע״א) .ירושלטי נדרים (פ״ה ה״ר) .סוטה (ז ע״ב) .שם (י
ע״ב) תוד״ה נח .שם (לב ע״ב) .מתני׳ שש (מד ע״א) ,ירושלטי שם (פ״ח מן* ה״ע).
ב״ק טתני׳ (פג ע״ב) .שם (פו עב) .שם (צג ע״א) .ב״ט (נח ע״ב .גט ע״א) .שש (מ
ע״א) חום׳ ד״ה וטניומי ,ב״ב (ח ע״ב ט׳ ע״א).שם (קנד ע״א וע״ב) .סנהדרין סתני׳
(מד ע״ב) .שם (מה ע״א .זמז ע״א) .שם מתני׳ (גב ע״ב) .שם מתני׳ (נד ע״א) ות״כ
קדושים .שם (טה ע״א) .סכות סתני׳ (יב מ״ב) .בכורות סתני׳ (גב ע״ב) ונס׳
שם .ערכין (טז ע״ב) .חולין רש״י (מא ע״ב ד״ה ל״ש) .נדה (מ! ע״א):
אה״/ן מ' ב׳ ס״א בהג״ה  .חלקת ממקק קי״ח סקכ״א .חו״ח סי׳ ק״ז ע״ב בהג״ה .שם
ע״ב).

ס״ק
שש (פד

(כז ע״א

קע״ה סנ״ג בהנ״ה .שס רנ״ח ס״א בהג״ה .מ׳ ת״כ .חכ״א :

אונאת

דברים הוא ל״ת שבתורה שלא לדבר
(א)
לחברו דברי ביוש וחרפה במ״ש מתני׳
ב״מ (גח ע״ב) אס הי׳ בעל חשיבה לא יאמר לו זכור
מעשיך הראשונים .והיינו דוקא אס הוא בעל תשיבה אז
אמר לביישו אבל לחיטא שעימר במרדו וכבר הוכיחו בצנעה
ללא הועיל מותר להוכיחו ולביישו בפרהסיא כדי להחזירו
למוטב וכמו שאמרו שם (גט ע״א) לא חוט איש את עמיתו
עם שאתך בחורה ובמצות אל תונהי וכמ״ש בגמזקי יוסף
שס מובא בתו״מ רכ״ח ס״א בהג״ה דמי שאינו ירא שחים
מיתר להינהו ומביא כן בשם המורש וכן מ״ש במגילה (כה
ע״ב) האי מאן דסני שומעני׳ שרי לבזויי׳ בנ״ש נראה דג״כ
מיירי שהמיון הוא לצורך ולתוכחה להחיירו לדרך טובים
""וכן משרש בב״ח שם שמביא דברי מרדכי דרק להעמידו
על הדח מותר לביישו טיי״ש ונראה לי שזה מקור דברי
רמב״ם ס״ו מרעות ה״ת שכתב דקרא ולא תשא עליו חטא
שלא לביישו ברבים קאי רק בדברים שבין אדם לחברו
אבל בדברי שמיס אס לא חיר בו בסתר מכלימים אוחו
כרבים ןמפרסמין חטאו ומחרפים אוחו בפניו עד שיחזור

לי

למוטב נמו שעשו כל הנביאים בישראל וקשה מניין
חילוק זה הא בערכין שם פתמא קאמר דאין לביישו .אך
וודאי שלהרמב״ם הי׳ קשה מכ״מ וחמגילה הנ״ל דמוחר
להונות את החוטא ברברים ומחלק בכך דהא דשרי משים
רמיירי לצורך תוכחה וכמ״ש ב״ח בשם מרדכי הג״ל :

אבל

אס יכול להוכיחו בצנעה אפור להוכיחו ברבים
ולביישו נח״ש בספר המצות לרמב״ס מל״ח ש״ג
שלא לבייש אדם מישראל ואפי׳ אח החוטא והוא מקרא ולא
תשא עליו חטא כמ״ש ערכין (טז ע״ג) יטל אפי׳ משתנים
פניו ת״ל ולא תשא עליו חטא וכן הוא במתני׳ סנהדרין
(נד ט״א) אם אדם חטא בהמה מה חטאת וכו׳ שלא תהא
בהמה מוברח בשוק ויאמרו זו היא שנסקל פלוני על ידה
ובח״כ קדושים פי״א סי׳ ו׳ יכי למה אמרה תירה להחריב
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אח המקומות ולאבר אח האילמת מפני שמזכירים צטתי של
ארם והלא הדברים ק״ז ומה אס כך חס הקב״ה על הרשעים
ק״ו טל כבודן של צדיקים וכן מתני׳ מטה (מר ע״א) ר׳ יוסי
הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהי המחירא מן העברות
שכירו לפיכך תלתה לי תורה את כל אלו שיח׳יר בגללן
והתם מייד במי שעידט עימד בחטאו דאי עשה תשובה
הא איט חוזר מעורכי המלחמה כמ״ש שם (מג מ״ 6כנין
דעבד חשובה ויהב דמי׳ וט׳ וכן היא בסנהדרין (הה ע״א)
דמש״ה אינה נסקלת ערומה כרי שלא לביישה דאין לך
ייסור גדול מזה וכ״ח ליעבד בה תרתי אר'נ אמר קרא
ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה הרי ראש׳ את
החוטא שנהרג אמר לבייש יכן עיד שם דמקשה  *6הכי
ליגבי׳ בית הסקילה טפי ומשני משים דמיטול וכן שם (גב
ע״ב) מצות הנהרגין היו מתיזים אח ראש בסייף וט׳
תניח א״ר יהירה לחכמים אף אני יידע שמיתה מניילת היא
וט׳ וכן סוטה (לב ע״ב) א״ר יוחנן משים ר״ש בן יוחאי מפגי
מה תקט תפלה בלחש נרי שלא לבייש אח עוברי עברה שהרי
לא חלק הכתוב מקום ביו חטאת לעולה ולכאורה מה למת
צריך ר׳ יוחנן ללמוד שלח לבייש עוברי עכלה מולא חלק
הכתוב מקום בין חטאת לעולה שאין משרש בחורה דטממי
של דבר הוא מפני הבישה ולמה איט לומד מקרא דלא תשא
עליו חטא דמשרש כקרא שאמר להמונית לבייש את החוטא
ברבים וי״ל לש מ״ש למעלה בשם רמב״ס דבדברי שחים
אם לא הועיל בתוכחתו בסחר מיתר לביישי בגלוי א״נ א״א
ללחיו משם דאין לבייש :

ובברכות

(לד מ״ב) חציף טלי מאן דמפרש חטאיה
שנאמר אשרי נשיא פשע כסוי חטאה והטעם
כמ״ש חיס׳ שם ר״ה כמי דאס מפרש חטאיו דומה שאיני
מתבייש מהס וכ״כ לש״י סיטה (ז ע״ב) ד״ה מאן דגראה
שאיט נכלם בדבר או כמו שכתב רש״י יומא (ש ע״ב) ד״ה
בחטא שלא יגלה חטאי מפגי נביד ה׳ שכל מה שאדם חיטא
בפרהסיא
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יב בושה ופגם משפחח

בפרהסיא חיממו כבוד שמים הוא ונראה ראי׳ לזה ממחט׳
סנהדרין (סו ע״א) לא מלין נכלתי כ• קללת אלקים תלי*
כלומר מפני מה יה תליי מפג־ שבירך את ה׳ ונמצא שם
שמיס מסחלל מד׳ פרם מארות ח״ב קע״ח שהעלה
שאסיר להתוודות על חטאיו כרבים וצ״ע קצת דלמה צריך
להאריך על דבר שתפורש בברכות הנ״ל:

והגה

ודאי דהא דרש״י יומא כתב הנועם משום חלול
השם ולא האמר חשים בופה נר׳ יוחנן בסוטה.
הטעם פשוט ראך שלא תקנו חכמים שיחודה ברבים כדי
שיתבייש אבל  06הוא בעצמו איט מקפיד טל בושתו ורוצה
להתבייש לא אכפת לן וכמו שאיחא בב״ק דך (צא ע״ב)
דאדם רשאי לבייש את עצמו .אך לכאורה קשה סל טעם
רש״י וחוס׳ הנ״ל דמש״ה חציך מאן דמפרש חטאו רדומה
לעזות היא הא איפכא שמעינן מסוטה (לב ע״ב) דתפלה
בלחש כדי שלא לבייש ומפורש דמפרש חטאיו בושה היא
לו ולא עזות ובן נדד שם עמ׳ דבחטא פ״ז נינסוך וניוול
כי היכי דננפר לי׳ וכן קשה מה לא׳ ר׳ יוחנן מתפלה בלחש
פלא לבייש דלמא מש״ה לא תקט להתוודות ברבים משוס
רעיות היא :

ונלאה

לחלק דרק אם מדעת עצמו הוא עושה נן
להתוידויז בפרסום מה שאט צריך פ״פ דין
א אמרי׳ דעוות וחוצפא הוא לו מש6״כ אלו הי׳ הרין כן
רמוכלח להתוודות ברבים אין זו עזות דהא מחויב למשות
ק והוא מצווה ועושה אלא דשייך מעם רטשה הוא לו ומש״ה
שפיר מוכח מתפלה בלחש ולא חקט שיתפלל בקול דא לא
הי׳ חשש עזות כיון שש׳ הדיו נן אע״ב כדי שלא לבייש
וכן נע״ז וצוותה תורה להביא חטאת שפירה ע״כ משום

דחפצה

תורה שיתבייש :

והנה

לבר מה שמותר לבייש את השניא לצורך תוכחה •
כמ״ש למעלה .עוד יש תמשה אפנים היולאם מן
הכלל והותר בהם טשה( :א) בל עונש מלקוח הי׳ עיקר
הכוונה לבייש את החוטא נמ״ש מתני׳ מכות (נב ע״ב)
נתקלקל בין ברמי בין במים פטור ועי׳ רש״י דכתיב ונקלה
והרי נקלה ועיי״ש עמ׳ רך (ע ע״א)( :ב) ברוצח שהרג
בשיגג ש׳ מצוה שיפרסם ויבייש א״ע כמ״ש במתני׳ שביעית
ס״י מ״ח רוצח עלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו
יאמר להם רוצח אני שנאחר וזה דבר הרוצח( :ג) בסיעה
מביישים אותה במ״ש במתני' סוטה (ז ע״א) וכהן אחי
בערי׳ אם נקרעו נקרעו ואס נפרמו נפרמו ישם לח ע״ב)
משום דכתיב וטסלו בל הנשים שתהיינה צטנדת ולא יביאו
עצמן לידי חשד( :ר) וכו בחטא ע״ז אמרי׳ נשטה (לב
ע״ב) ראך דבכל קרבטת לא הי׳ ניכר בין חטאת לעולה
כדי שלא לבייש עוברי טבלה מ״מ קרבן חטאת ע״ו
דשעירה היא וניכרת דאן לה אלי׳ הייט משום ובחטא ע״ו
נכשך וניוול ני שכי ונכפר לי׳ והייט דבכל חטא בשוע
ההרבן בעצמו מנפל משא״ב בע״ז רק הבישה מנסרת לו:
(ה) וכן בדי שיזהר יפה בשמירת הקלבטת ויתרחק מטומאה
תמרי׳ במתני׳ פסחים (פא מ״ב) נטמא שלם א רובי שרפים

אחו לפני הבירה מעצי המערכה מ״ט אר״י בר חנינא כרי
לביישן מפני שהביא את הקרבן פסח לידי טימאה ונן שם
(פג ע״א) מביא מחני׳ ותמיד ראש המעמד היה מעמיד את
הטמאס טל שטר המולח א״ל יוסך כדי לביישם שלא טהרו
מן הטומאה:
וטי׳ בפנים מארות ת״ב קט״ח שנתב דאפי׳ בחטא עטרה
׳ זרה רוקא בעטט קרבן מרת הכתוב שיש׳ מפייסם
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בנעימים

אבל אין מוטל עליו לסרסם את חטא ומביא ראיה מיומא
(פו ע״ב) רב רמי כתיב אשרי נשיא פשע כסוי חטאה וב׳
מכסה פשעיו לא יצליח וחי׳ הא בחטא מפורסם הא בחטא
שאט מפורסם ולא חילק בין ע״ז לשאר עברות אע״כ ובוחן
שאין קרבן אין לו לבייש א״ע אפי' בחטא ע״ו .והנה
לראייתו אינה ברורה כ״ג דיש לוחות דדוחק לאקמי קרא
דמבסה פשעיו בט״ז ביון דכתיב לשון רבים משמע דמיירי
בכמה שגי פשעים .ועי׳ מגילה (כ״ה ע״א) מעשה עגל
הראשון נקרא ומתרגם פשיטא מאי דתיחא ליחוש לכבידן של
ישראל קמ״ל נ״ש דשי לש כפרה .וקשה הא אמרי׳ כברכות
(לד מ״ב) חציך מאן דמפרש חטאי׳ ואמאי מותר לתרגם
ולפרסם חטא העגל .ואין לומר כמ״ש ביומא שם דחטא
משרשם שרי וה״ג חטא העגל שאני דש׳ משרשם .אך טורי
אבן שם הקשה מ״ש מעשהראבן ונקרא ולא מתרגם משם
בכוח ממעשה עגל ונקרא ומתרגם וגם חטא לאבן ש׳
משרשם ואי נימא דלא כחלוק הפ״ח ניחא דעגל שאי דנע״ו
גיכשך ני שכא ונכפר :

והנה

בתום׳ ניטין (לה ע״ה) ד״ה ליתוש הביאו ירושלמי
נדרים פ״ה ה״ד הטור מאה מחברו אין מתירים^""."".
לו אלא בפניו ר׳ יוחנן אמר מפני הבישה וריב״ל אמר מפט
החשד ואתיא הרא פלונתא בהדא סלוגחא דתניא יוה״ב צריך
לפרט את מעשיו דברי ר׳ ישרה בן בבא ר״ע אמר אין
צריך לסרט אח מעשיו ופי׳ תיש׳ דר׳ יוחנן ס״ל בריב״ב
דיפיט את החטא כרי שיתבייש מחטאו וריב״ל ש״ל כר״ע
שלא יפרט מטשיו שלא יחשדוש בשאר עברות ולפי פי׳
התום' קשה טל הרחב״ם דסופק בפ״ו משנישת ה״ז דאן
מתירים לו אלא בפניו מסט החשד ולמה פשק בפ״ב מתשובה
ה״ג דצריך לפרט את החטא כריב״ב ותרץ מזה קשה למה
פשק דלא כר״ע הא הלכה כר״ע מחברו .ועוד קשה לפמ״ש
בשטה דנע״ז אמרה תורה לפרשם ולבייש כי שכי דיש׳
לו בסרה א״ב מה מייתי ביומא (ש ע״ב) ר״י בן בנא
רא' דצריך לסרט אח החטא מדב׳ אנא חטא הפס יכו׳
ויעשו להם אלש והב הא י״ל חטא העגל שאי דחייב
לפרשם .וע״כ מוכרחים לומר כמ״ש מג״א תר״ז סק״ב
.תויה״כ דמחלוקת ר״י כן בבא ור״ט לא מיירי כלל בפרשם
החטא ברבים אלא במתודה בצנעה לפט המקים ואין לו
שיישת כלל לביוש ושפיר אין ידליק בין ע״ז לשאר עברות
וא״ב אך חלו התום׳ לפלוגתא דר״י בן בבא ור״ע בששה
הא אן לו עטן כלל לבושה .וגם תמוה דתוס׳ כתבו דר׳
יוחנן ם״ל צריך לפרט אח החטא כדי שיתבייש מחטאיו הא
ר׳ יוחנן ס״ל בשטה (לב ע״ב) דתסלה בלחש כדי שלא
לבייש עוברי עברה ואין לחלק דהא דס״ל לר׳ יוחנן דאין
לבייש שיט בשוגג והא דצריך לפרט אח החטא מיירי במזיד
ז״א דא״כ ביומא (סו ע״ב) דמקשה סתירת הפסוקים מאשרי
נשוא פשע וכו׳ ומכסה פשעיו לא יצליח למה לא תי׳ ואשרי
וכו׳ מיידי בשוגג ומנסה פשעיו כמויר לא יצליח וע״כ
דאי אפשר לומר כן דהא קרא דאשרי נשוא פשע מיידי
אפי׳ מזיר דפשע שיט בעישה להנעים נמ״ש שם (לו ע״ב)
פשעים אלו המרדים :

ומפניי הקושיות האלה נראה לי דרמב״ם איט מפרש
בירושלמי נפי׳ חום׳ ולא פליגי ר״י בן בבא ור״ע
במחלוקת ר׳ יוחנן וריב״ל מפט הבושה או מפט החשד אלא
קאי אמחלוקה ראיחא שם למטה אי צריך לסרט את הטיר
דתאן רס״ל צריך לסרט את הנדר ם״ל צריך לסרט את
החטא וכיון דיהשלמי משק שם חד בר נש מדר שלא
ישחק

חבלים בנעימים ־ א גרויבארט ,יהודה ליב בן בנימין עמוד מס 46הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

חבלים

יב נושה ופגם משפחה

ישחק בקוכיא ובא לר׳ יידן להחיח יע״י שפרט את הנדר

•מגט להתירו ואמר כריו שנחר כתולה וכחכמים שאמרו
צריך לסרט אח הכיר ס״ל לרמב״ם כמסקנת הירושלמי
וכמו שנתכ כסי׳ המשנה ספ״י חככולוח שהעיקר כידינו
לצריך לסלט את הנדר וכ״כ בס״ז משבועית ה״ה כיצר
מתירים יבא הנשכע ויאתר נשכעתי טל כך וכך ונחמתי
וכ״כ מהרי״ט ח״א סי׳ קח״ד כרעת הרמכ״ם ימש״ה אעפ״י
שהלכה כר״ע מחברו פוסק כל״י בן כנא דצריך לפרט אח

החטא כיון דפסק צריך לפרט אח הנדר :

במתני׳

סנהדרין ומד ע״ב) האיש מכסין אותו
(ב)
מלפניו והחשה מלפני׳ ומאחרי׳ דברי ר׳
יהודה וחכמים אומרים האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת
ערומה ומסקי' שם נגמ׳ וסקילה במלבושים הוי יותר צער
הנין* ששוהה למות וערום הוי יותר בזיון יפליגי נזה דר׳
יהודה ס״ל צער גרע לה מבזיון וחכמים ס״ל דבזיק קשה
יותר לה ועיי״ש במתני׳ (מה ע״א) בית הסקילה היה גנוה ב׳
קומות ומקשה בגת׳ ומי בעינן כולי האי ומשני אמר קרא
ואהבת לרעך כמין שימית מהר ומקשה א״ה ליגבי׳ טפי
ומשני דאם יהיה גבוה יותר מראי מיטול וקשה לר׳ יהודה
דס״ל וניחא ליה כבזיון אס עי״ז יקל הצער ממט למה אין
מגביהים יותר ודוחק לומר דחתני׳ זו אתיא דלא נר׳ יהודה.

ונראה דהיכא דהזמן של ניוול ולער שיה יאין נמשך אתר
יותר מחברו או סליגי ר׳ יהירה וחכמים מה קשה ייתר
משא״כ הכא דהצער איט אלא לרגע בשעת מיתתי הניוול
שיתפזר מפו ואבריו מתפרקין •ומשך זמן לאחר מותו נם ר׳
יהודה מידה דרוצה יותר בצער לשעה משיתנוול זמן ארוך.
והוא הדין להיטך היכא דהצער נמשך יותר מיאייול גס
חכמים מידים רצער גרע לו ובזה ניחא ב״ב (ח ע״ב)
דאמר ר׳ יוחנן כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו חרב
קשה ממית דמינויל ורעב קשה מחרב דש׳ טיביס היו חללי
חרב מחללי רעב ואיבע״א סברא האי (מיתת רעב) מצטער
והאי (מיתת חרב) לא קמצטער הרי דצער גרע מבזיון יכי
חילק ר׳ יוחנן על חכמים ומתני׳ סנהדרין הנ״ל ונם איך
יפרנסו חכמים האי קרא דטיבים היו חללי חרב וכו׳ אלא
מכיס דצער הרעבין הולך ונמשך ומיתה המניילת של חרב
אינה אלא לשעה הצער קשה מהניוול :
וביןיל וקיי״ל כחכמים דכישה קשה מצער מש״ה בגדה
( 1מז ע״א) שמיאל בדה באמתי׳ ויהב לה ד׳ זיזי
דמי בושתה שמיחל לטעמי׳ דחמר לעולם נהס העבידו
לעבודה נתחיו ולא לבישה דאע״פ דחיתר לרדיח בהה
בפרך מ״מ אסיר לביישם דבישה גרע וכן בב״ק (צג ע״א)
ומקשה מ״ש המא את עיני ט״מ לפטור דחייב ובהכני
פצעני פטיר וחי׳ רבא משים שאין ארם מיחל על ראשי
אברים ונראה הכוונה דקטיעח ראשי אברים נישה הוא לי

ונח״ש שם ר׳ ששת משוס פגם משפחה וכיון דבישה
חמור לי מצער אמרי׳ ראן* דמיחל על צער הכאה מ״מ
אינו מוחל על בושתו ואמרי׳ דמלחא בעלמא הוא דאחר
ואין כוונתו לחחיל:

ומשר,

לי לפ״ז לחה אמרי׳ בסנהדרין (מי ע״ב) ראי
קבורה משים בייונא אס אמר שלא יקברוהו אין
י
שומעים לו משים בזיון קרוביו כח״ש רש״י או כיי! שהיא
בזיון לכל החיים כמ״ש ט״י״ר סי׳ שמ״ח אפי׳ בלא בזיון
קרוביו אלא משים כויין עצמו אך שיכול למחול טמא דלא
היה כוונתו למחיל אח גישתו כמי שתי׳ רבא בכ״ק שאינו
חיחל על ראשי אברים ואילי נחי דאמדי' ב״ב (קעה ע״א)
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£כ*מ שהורה א״צ לומר אתם טדי דאין ארס משעה
בשעת מיתה ה״נ מסתמא מה שאמר שלא יקברוהו
בדוקא קאחר ומש״ה אתי עלה דלא אמר כלים משים

והנה

נזיין ראחריני

:

קשה לפי מה דקיי״ל כחכמים דנייון קשה לאדם
ייתר מצער למה פליגי ביה ב״ב (ט ע״א) ר,
הינא ור׳ יהירה דר״ה ס״ל בודקין למזוטת ואין טדקין
לכפית משים רחביי לילך מרום ובהן גרע מצער ור׳ יהי־ה
פ״ל נודקין לנסיח ואין טדקין למייטת משים דמלטער
וצער קשה מבזיק וני יחלוק ר׳ יהודה על חכמים וגס
קשיא הלנתא דקיי״ל יי״ד רנ״א ס״י דטדקין לכסות ואין
בירקין למייטת .ונראה ובאמת דעת ר״ת היה כחכמים
דסנהדרין דבזיין נרע ליה ימש״ה אין בזדקין לכסות אבל
הא דקיי״ל כר׳ יהירה משים דמייטת הי• עקות נפש שמא

נין כה וכה עד שתהיה הבדיקה וחקירה ימית ברעב והא
וראי דפק״ג גדול מבדק ולח דה• להא דאין נסקלת
ערומה דכיין דס״ס היא נהרגת יאיט אלא צער לבר אי
בזיק קשה ייתר .ובזה ניחא מ״ש בכתיבית (קז ע״א י מי
שהלך למדינת הים ואשתי תובעת מייטת ב״ד זנק
ומפרנסין לאשתי אבל לא דבר אתר מאי דבר אתל ל׳
חהדא אמר דאין טתניס לה תכשיט ור׳ יוסך אמר צדקה
אבל תכשיט יהבי׳ לה דלא ניחא ליה דתטיל יקשה לר׳
חםדא למה אין טתנים לה תכשיט הא קיי״ל כחכמים
וטייל קשה לה מצעד אע״כ חשים דמזינית הם פקוח נפש
׳סכנה וכ״ע מידו דקשה מבזיק ושוב ראיתי בתוית יאיר
הי׳ קצ״א שהקשה סתירה מכ״ב לסנהדרין ומתק דאין
עניני צער שיים ידעתי דצער גרע מבזיק ילטנ״ד הדבר
ברור כמ״ש וראי׳ דבישה גרע מצער דגדול כביד ?בריית
שדוחה ל״ת שבחירה בשב ואל תעשה כמ״ש בברנית (יט
ע״ב) ומפני צפר לא מציט שידחה אי׳ דאו׳ אלא חי׳ דרבנן
כמ״ש כתובות (ס ע״א) גונח יינק חלב בשבת מ״ט יונק
מפרק כלאחר יד יבחקים צערא לא נירו רבנן ילפ״י קשה
דר' יהידה דס״ל צער קשה יותר מבדק לא יידה כדין כניד
הברייח כריחה איסיר דאו' וצ״ע .וטיד ראי׳ דכישה גרע
מצער ממ״ק (יו ע״א) א״ר פפא חיתי לי דלא שמיתי צירבא
מרבנן וכו' דבמערבא מימנו אנגידא דצור״מ ולא מימני
אשמתא והייני מטעם זה דשמתא בזיון תמיר מצער עידא
ועי׳ פסחים (נב ע״א) :

וביבמות

(מב ע״ב) דמש״ה לא •נא אדם מעיבות
חברו דילמא איטברה יהיפכר חלבה ולא
ממכחסא ליה בבציס וחלב דלא יהב לה בעל ומקשה
וליהנעיני׳ ליורשים וחי׳ אביי ראשה בישה לנא לב״ד
לחביע מהם דחי ח״וטת בנה והירנח את בנה הרי ראשה
קשה עליה בושתה ייתר מפקוח נפש של בנה ודין ה נס ר׳

יהודה ס״ל כח״ש פס (דך לי ע״ב) מתליקת ר״מ וחכמים
אס נשא מעיברת תבלו אי ייציא וחכמים דר״מ הוא ר׳
יהירה וא״כ קשה הא ר׳ יהודה איפנא ס״ל בסנהדרין גני
אכה דנסקלת ערומה דצער חמור לה מבישה ולמה חיישי׳
הכא דמחמת בושה תהריג את בנה ואין לחלק דדוקא צער
של עצמה תמיר לה מבישה חשא״ב הכא יצער של בנה
הוא ז״א דרא״ש כחיבית פ״ז סי׳ ׳"ט פיסק כרב שם
באימר איני זן ואיני מפרנס יוצא ויתן נתונה ואין כיפים
אותו לזין מפיס דאשה ביכה לבא לנ״ר ותמות ברעב הרי
מצער של עצמת ונ״ל לחלק דס״ל
רטשה חמור לה
לל' יהודה דאס אינה צריכה לעשית מעשה אז קשה טליה
צער יותר מגישה משא״כ היכא ולבישה צריכה למשיח מעשה
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אי אף דצטר קשה טליה יותר מ״ח נשארת בשוא׳ת ילכן אמרי׳
דלא תנא לב״ד ליתבס מזוטתיה או מזוטת הילד *.
(ג)

במתני׳

פסחים (פו ע״א) שתי חכירות יכו׳ והכלה
היפנח את פניה ואוכלת וקאמר ר׳ יוחנן

"שם מפני שהיא נושה ומיין רמנ״ם פ״ט חי,רנן פסח ה״ד
שהתירו לה איסור פתי חכירות בי",פ מפני הכישה זכ״כ
חוס׳ ד״ה הכלה דלא תשני׳ כשתי מקומות אע״פ שאכלה
מקצת שמירה כלא הפיכת פניה וכן מליט שתקנו כמה
תקנות מפני הטשה במחט׳ תפנית (כו ע״ב) בטת ירושלים
יוצאות בנלי לכן שאולים שלא לבייש את חי שאין לו וכן
במיטד קטן (כ״ז ע״א וע״ב) הלנה תקנות בעניגי מת
ואבל כרי שלא לבייש וכן בפסחים (פב ע״א) ששרפו את
הק״פ שנטמא בעצי הקדש ולא מעצי עצמן שלא לבייש אח
מי שאין לו ופיי״ש בתים׳ (פא ע״ב) ד״ה נטמא משוס דלב
ב״ד חתנה עליהם ואע״ע שעיקר התקנה ששרפוהו לפני
הבירה הי׳ כדי לביישן ח״מ לא היסיפו על בייש זה עור
בייש אחר שאיט ענין לי ושיהי׳ חילוק בין עני לעשיר:
(פ״ג מ״ז) בראשונה כל מי שיודע לקלות
קורא וכל מי פאיט יורע לקרות מקרין
לפניו נמנעו מלהביא שהיו מתביישים התקיט שיהיו מקרין
גס אח היודע ונראה שרק מפגי ביטול מצות הבאת ככורים
תקט בך ולא מפגי הבייש עלמי וצ״ל רהא דלא הקפידו
חכמים על הבושה שרצי שיתכיישי כדי שילמדו לקריית בעצמם
וכמ״ש בברטת (כ ע״ב) אבל אמרו חכמים תבא מארה
לארם שאשתו ובניו מברכים לו ועי׳ חים׳ מנילה (כא ע״ב)
ד״ה תנא ותענית (כז ע״ב) ד״ה בליכה וב״ב (עו ע״א).
ימנחית (ל ע״א) ד״ה שמונה רמה שגיהגים •עתה לקרות
בתורת עם העולה נלמד מבכירים הנ״ל שלא לבייש מי
שאיט יודע לקרות .ירא״ש מגילה שם חילק ע״ז ושאני החס
שעי״ז נמנעו מלהביא בכירים אבל הכא מה בכך יקראו
את הבחיאיס ומחמת הבופה יתט לב ללמוד וכתב מעם
אחר עג המנהג .ועי׳ חוי״ש בכורים פ״ג ח״ת על הא
ועשירים מביאים בכוריהם בקלתות של כהף וזהב ועניים
בסלי נצרים של ערבה קלופה שהקפה הא עניים מתביישים
ולמה לא תקט שיביאו הכל בסלי נצרים כמ״ש סיף מ״ק

ובבכורים

וחי׳ משים כטד טח המקדש והדור מלוה נדחה ביוש עניים:

(י) ממןך
י

דין דמי טשת לנחבל כב״ק (פו ע״א)
ושלחה ידה וט׳ .יקציתה את נפה ממין

ופרט• דיני דמי טשח בחי״ח סי׳ ת״כ העיף כ״ו ומסעיף
ל״ד מד סיף הסי׳ ובסי׳ תנ״א ס״א ס״כ ופי״ג בהג״ה
ויו״ר רמ״ג ס״ו ס״ז .וחי״ח ר״ז סע״ז בהג״ה מתים׳ ב״מ
(הי ע״א^ ד״ה יחטימי:

מתני׳

בכירות (נב ע״ב) ר׳ יוחנן בן ברוקה
(יי)
י^מר אף היורש את אשתי יחזיר לבני
משפחה וינכה מהן את הדחיס ובגמ׳ שס דסנר ירושת
הבעל ואי׳ ומייד שהיריפתי אשתו טח הקברות ומשוס
פנס משפח? איחר רבנן לישקול דחי יליהדר ינדתניא
המוכר קברו וכי׳ נאים בני משפתה יקובריס איהו בעל
נדחו פג לוקח משיה פגם משפחה הרי רמיניאין הקרקע
מחזקת יורש ולוקח חשים פגם משפחה ומזה למד מרדכי
נ״ב פ״ו סי׳ תק״ע מובא רמ״א חו״מ הי׳ קע״ה העיף נ״ג
דה״ה אס מכל מקום שירש מאבותיו בבית הכנסת דנני
משפחתי מסלקים אח הלוקח משים פגם משפחה יכן היציא
משם ג״י בשם רימג״א חינא באה״ע סי׳ ב׳ העיף א
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בנעימים

בהנ״ה והיה למי שבא לישא אשה שאינה הוגנת שיכולים
בני משפחתו למתות טרו ונן כתב חכ״ל סי׳ מ״ח דטעם
דין תו״מ ק״ז ס״ב דקרוט א״י לטולו אף שיש לו פסידא
היא משוס פגם משפחה וטפין כני משפחה זה אח זה .וכן
מתני׳ יבמות (ק ע״ב) ספק בן תשפה לראשון או בן שבעה
לאחרון אס היו שניהם נהנים מולה במשמרו של זה ושל
זה וא״ר יוחנן משום פגם משפחה שיאחרו שפסול הוא לעבודה
יכן בקדושי! (יח ע״א) ת״ר יש בעברי׳ חה שאין בעברי שמפדין
איחה בעל כרמיה דאב חשים עם משפחה נח״ש חים' פס
ד״ה אמר ומפיס את בני משפחה לפדותה וכן דעת רמב״ם
כמ״ש כ״מ פ״ד מעברים ה״ב וכן סנהדרין (עה ע״א) פטי׳
היתה א״ר פפא משוס פנה משפחה:

ומשה

דבכחיבות (מ״א ע״א) ר״ש ס״ל באומר פתיתי
בתו של פלוני דאיט משלם טשת ועם ע״פ
׳
עצמו רלא כל היתט שיעים נחו של פלוני ואפי׳ ניחא
לדידה ולאבי׳ משום עם משפחה ראי אפשר דליכא חד
במדינת הים רלא ניחא לי׳ וסתם מתני׳ שם ס״ל דמשלס
טפח ועם ע״פ עצמו וט לית לי׳ לת״ק עם משפחה ואף
ומברייתא קידושין הנ״ל ל״ק דבגח׳ מוקי לה אליבא רר״ש
רס״ל דאינה צמכרת ונישנית אך קשה משאר המקומות הנ״ל

וצ״ל דאף דלא פליג על עם משפחה מ״מ ס״ל לתנא
ומתני׳ דאין צריך האב להפסיד ממוט בשביל פנס משפחה:

בב״מ

(פו ע״בן בעי ר׳ אבא בר ממל ביישו ישן
1
י ומת מהו וא״ר פפא ראבעי׳ משוס עם משפחת
ומ״ח פיסק הרא״ש שם דפעור ול״ח לעס משפחה ורמכ״ם
פ״ג מחיכל ומזיק ה״ג כתב דספק הזי נראה דאף דפגס
משפחה מלתא היא ח״מ י״ל והתירה לא חייבה ממון דמי
בושת בשביל עם משפתה יר׳ ששת בסנהדרין (פה ע״א)
דפליג וס״ל דתייב משים דלרירי׳ עם משפחה אלים מובא
ואזיל לשיטתו כב״ק (צ״ג ע״א) דמקשה לחה אם אמר
הכני פצעני ע״מ לפעור פטור ואם אמר סמא את עיני
חייב ומשני ר׳ ששת משום עם משפחה ורבא זר׳ יוחנן שם
ולא תירצו משים עם משפחה י״ל דפ״ל דמה שהוא נעשה
בעל מים איט עם למשפחה:
(טי׳ סנהדרין (מו ע״ב) אם אחר לא בעינא קטרא אי
משים בזיונא לאו כל כמיני׳ וכ' רש״י דמיון הוא
7
לקרוביו (ועי׳ ב״ר פל״ו אמר הקב״ה ליפת את נסית
ערות אביך חייך שאני פורע לך שנאמר טוס ההוא אתן
למג מקים שם קבר והייט דהתשלומין יהיו מדה כעד מדה
דקיי״ל קבורה משוס מיוגא) יחים' שם ד״ה לא הקשו מ״ט
לא פשיט מהשוכר קברו באים בני משפחה וקוברים איתו
כע״כ יי״ל דהב״י יז״ד ר״ם שס״ו מביא נשם הרמב״ן
שהקשה לחת המוכר מקום הספידו בני משפחתו מבעלים
המקח מ״ש מניף ההספד דאי לא בעי הספיוא לא מספדי׳
לי׳ וחי׳ רשא״ה טון דיכאו אחרים ויספרו מתיהם במקיס
הספידס איבא עם משפתה עט וה״נ י״ל דהי׳ ס״ר דמה
שיקבר נכרי בשדה' קבורתם שפיר הוי להם מיון משא״ג מה
שניגע רק לבן משפחתם ולא להם אין הבזיון גדיל נל כך:

ומשה

על אס״ז ב״ק (צג ע״א) בפי׳ השני גבי סמא אח
עיני אפי׳ אמר ע״מ לפעור דחייב משוס עם משפחה
י
ואמרי׳ דאין כיונתי למחול אבל אי בעי יטל למחול הא הבא אי
קצירה חשים בזיונא אינו יטל למחול בזיון קרוביו ואף די״ל
דשאני הנא שהוא בזיון לכל החיים יכמ״ש טייו״ד סי׳ שמ״ח אך
קשת מבכורות הנ״ל דאף דהיא מנר מקום קבורתו ח״ח
חין במעשיו כלים וכן נקרו&ין ופודים את בתו בטל כרתי'
דאב
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חבלים

בנעימים

יב בושה ופגם משפחח

דאב הלי דאיט יכיל למחול פגם משפחה וצ״ל ד6ין כל
הבזייטת שיים ימה שהיא געשה סימא או חיגר איט בזיון
גדיל כל כך לקרוביו ולכן אפי׳ לר׳ ששת 1ר׳ י^שעיא אי
בעי יכול למחול:

(י) ב״י

כד,
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הוא ואין מבזים אח טפו מש6״כ הנא לחטיט את קברו נ!יין
גדול הוא איט מוחל אמי' לגני יורשים:
לטי׳ ט״ב תטגא יו״ד סי ר״י דפשיטא דטיל המת נדחה
מפני פקות נפש אך כל יה אם יש ספק סכנת נפשית
לפניט אבל אם אין הדבר טגע לענין של עכשיו רק שריצים
לביול את המת כדי ללמוד ממט עטן נתיח כדי שאילי יזדמן
חולת שיהי׳ צריך ליה אסור לטולי ובם׳ נחל אשכול ח״ב דף

לקנו ע״א) מעשה נבט ברק באחד שמכר בנכסי
חביו ומת ובאו בני משפחה ועלערו לומר קטן
הי׳ ובאי ישאלו את ל״ע מה לבוהו אמר להם אי אתס^ ^קי״ז נשם הגאון ר׳ קאפיל ז״ל מיירמייא חולק יס״ל דמיון
רשאים לטולו וטי׳ שם ע״ב דכל זה חם בני משפחה עוררים
מת איט נדחה אפי׳ מפני ודאי פק״נ וכיב בס׳ בטן ציין
אבל אי לקוחות מערערי אמאי שחקי אמרי אק זוזי יהביגין
סי׳ י״ע וקע״א וראיותיתם חליטת______ __ :
ליטול וליטול דבמקים פסידא דלקוחית אין חיששים לטול
ת1לבמ אדם חי .ידיע מ״ש בב״מ (נט ע״א) טח לו לאדם
המת אבל בט משפחתו אין רשאים לטולו אף שטגע להם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פט חברז
לעטן ממון.ועיי*ש בתו׳ ד״ה זוזי דכחבו בחי׳ קמא דדוקא
ברבים ויליף לת מתמר וכתט תום׳ סופת (י ע״ב) ד״ה
אס טגע להם בעגין ירושה דלא היציאו על וה ממין מכיסם
נח דיין גמיר היא והא דלא חשיב לת בהדי ג׳ דברים שיהרג
י״או אין רפאים למולי ובאס״ז שם כתב ומצד הדין גס קרוב
ולא יעביר משוס דאיט מפורש בחירת והרמכ״ם השמיע דבר
לעשות
מיתר למולי אלא שכיון שלא הוציא ע״ז ממין חייב
זת וע״כ דס״ל ררק דברי אגדה היא וכן דעת גחל אשכיל ח״ב
לפנים משירת הדין .חבל עי׳ הג״ה אשרי שם מובא חו״ת
דף קי״ח .ועי׳ בנין ציון סי׳ קמ״ב קע״ג שדעתי דיתרג ואל
ק״ו פ״ב בהג״ה כתב דר״ת ש״ל דאף שבן משפחת טשה
יעטר לבייש את חברו וחין ראיותיו מינרחות .וי״ל דתרמב״ם
לשיטתו בפ״ה מיפידי התירה ה״ד דכ״מ שנאמר יעטר ילא
מעות בהמת ויכול לנכותי ע״י טיול בני משפחה מיחים בידו
שלא לטולו והיא כחי׳ הב׳ של חיס׳ שם ועי׳ סמ״ע וש״ך
יהרג אסור להחמיר על עצמו וליתרג ומש״ת ס״ל דבתלבנת
פנים רק גח לו לאדם יט' וקמ״ל רהכא מותר להחמיר ימדת
ואי״ת שם ותכם צבי סי׳ מ״ת יחלקת מחוקק קי״ח סקכ״א.
חסידית היא .משא״ב התום׳ דב׳ בע״ז (ט ע״ב) ד״ה יטל
ולא קשה הא אמרי׳ בסנהדרין (מח ע״א) דמותר המת
ליורשיו חשים דאף דבוו לי׳ אחילי אחיל דליתי׳ לגבי יורשים ו
דבכל המצות רשאי להחמיר 6״כ מה קמ״ל ר׳ ייתכן בטנת
דנח לו לחרס וט' ימש״ת כתבי בסיעה דחחויב מצד הדין
היי״ל יז״ד שג״ו א״כ למה אמר ר״ע דאין היורשים רפאים
ץ־״ל ,הא מחיל להם בזיינו די״ל כאני התם דמיון מיעט
' *
למכיר נפשי:

סוגיא ע
בירור
ציונים ומראה מקומות
מתני׳ נימין (לא ע״א) .מתני׳ רפ״ה ממהרות ור״ש .פי׳ רמב״ם עדיות פ״ח מ״ר
ע״ז (לז ע״ב) .בריתות (יו ע״ב) .שם (ט ע״א) לברר עון .פסחים
ב״ט תום׳ (לד ע״ב) ד״ה שמא .שם (פגע״א) .קדושין (יב ע״ב) .שם (פי ע״ב) .יומא
(ו ע״ב) .שם (יא ע״א) .חולין (י ע״ב יב ע״א) ורש״י ד״ה פסח( .נח ע״א) .מתני׳ נדה
(יג ע״א) .שם (עו ע״ב) .שם (מח ע״ב) .ב״ב(קע ע״ב) .רי״ף ריש חולין .תום׳ שם (ג
ע״א) ד״ה המניח ור״ה אבל .רא״ש במרות פ״א סי׳ ט׳ .רא״ש ע״ו פ״ב סי׳ ל״ה.
יו״ר ל״נ ס״ם בהרה .סי׳ ס״ו ס״ח בהרה .ר״א סעיף ס״ה:
(ד ע״א׳.

בטהרות

רפ״ה השרן והצפרדע וכו׳ (ספק טומאה
(א)
נרה״ר) ר״ט מעמא וחכמים מעהרין
יג׳ ר״ש דתא דר״ע מטמא אף דה״ע ברה״ר מהיר ה״מ
אם עשה טהרות כיין דאין להם תקנה אס גטמאי אבל
כאדם דיש לו תקנת בטבילת מחמיר להצריכו טכילה ואימריס
לי טמא אתה וחכמים מטתרין אפי׳ אס יש לו תקנה והלכה
כחכמים ומ״מ אמרי׳ בע״ז (לי ע״ב) כי אתי לקמי׳ דר׳
ינאי אמר להו הא מיא בשקיעחא זילי מכילי והייט אף
ש6״צ מ״מ הוא על צד הזהירות כמ״ש רחב״ם פט״ו
מהאבה״ט ה״ע שאומרים לי שאף שעתיר אתה מ״מ אס
טבלת אין לך הפם 1יתייני בספק טומאה ברה״ר כיין
שהתירה תתירת לכן ח״ל לברר מדינא:
1
7
דיו

(ב)

וכן נראה רכל חזקה שתית בטבע כן א״ל שים ביריד
 1אף שאפשר לברר ימש״ה אמרי׳ בנדה (יג ע״א)

כל היד המרבה לכדיק בנשים משובחת אבל הרינח אין צריכת
לבדיק יכח״ש ביו״ד קפ״ד ס״א וקצ״י פ״ט ומקמי׳ לת
אחזקתה הייני משים והטבע כן הוא ואירח איני בא אלא
בזמט ומש״ה בגיטין (לא ע״א) המניח פילות להיות מפרי :עליתם
חרומות ומעשרות מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים וא״צ
בדיקת משים דיראי עידס עימריס וקיימים בטבעם :

אבל

באר חזקות שאינם כטבע אס איכא לברירי
(ג)
בקל בלי טורח צריך
ע״א) ייקחו בדק אי אין חזקתי בדיק למאי נ&״ח נשיילי׳
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לברר כמ״ש פסחים (ר
כיין

ייז

קכי

חובת התוכחה

להוכיחו בינו לבין עצמו י) וידבר לו בנחת ובלשון רכה ה) ויודיעו שאינו אומר לו אלא
לטובתו להביאו לחיי העולם הבא אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה

ושלישית וכן תמיד חייב אדם להוכיחו י) עד שיכהו החוטא ז) ויאמר לו איני שומע
וכל שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעון אלו כיון שאפשר לו למחות
בהם.
הל׳ ח׳

המוכיח את חבירו") תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא
ד) ואם אינו מדבר בלשון רכה ומצערו עובר בלאו דלא תונו איש את עמיתו ואם
מביישו עובר בלאו דלא תשא עליו חטא ואם מביישו ברבים נקרא מלבין את חבירו ברבים

ואם ברור לו שאי אפשר לפעול אלא בדברים קשים מותר לדבר דברים קשים ולצערו כיון
דהוא לתועלתו אבל צריך ליזהר מאד ומאד ולחקור בשבע חקירות אם באמת צריך לצער
דהיצר מטעה את האדם ומראה לו היתירים כדי שיצער את חבירו וילכדנו עי״ז ברשת של

אונאת דברים ע״כ אל ימהר להקל בזה ורואין כמה פעמים שאם יש לאחד שנאה על חבירו
רודף להוכיחו כדי לצערו והאחר רואה דאין כוונתו לתועלת ובאים למחלוקות גדולות.

ובארחות חיים בסוף סידור הגר״א מביא מרבינו חיים מוואלאזין זצ״ל בענין תוכחה "שלא

לדבר קשות ודברים קשים אינן נשמעין רק יאמר בלשון רכה ואם אין טבעו בשום אופן לדבר
רכות פטור הוא מלהוכיח" ופשוט דצריך להשתדל בכל תוקף לדבר דברים רכים ולהוכיח.

ה) מ״ש ויודיעו וכו׳ משום דאם אין מכוין לטובתו להביאו לחיי העולם הבא אז לא
ישמע לתוכחתו ובודאי הפירוש של ויודיעו וכו׳ הוא שכוונתו נמי תהיה לזה והאמירה היא
כוונת לבו ואם בלבו כוונתו להוכיח משום שנאה שיש לו עליו ואומר שהוא לטובתו (הרבה

פעמים המוכיח אינו יודע שתוכחתו הוא בשביל שנאה וחושב שמכוין לתועלתו ובשביל זה

לא יועיל תוכחתו) מסתברא דירגיש השומע מפני כמה טעמים שכל תוכחתו בשביל שנאה
ולא ישמע לו ובשביל הכי צריך המוכיח להתגבר על השנאה ולכוין לשם מצות הוכח תוכיח
וכו׳ (עיין לקמן במה שהבאנו מספר יסוד ושורש העבודה) ולכוין לטובת השומע להביאו לחיי

העולם הבא ,ואז ירגיש השומע האמת שכוונתו לטובתו וישמע ויקבל תוכחתו.
ו) בערכין טז :עד היכן תוכחה ופסק כרב דהשיעור עד הכאה ועיין במה שכתבנו על

הגמרא ועיין בכסף משנה למה פסק כרב ומלשונו משמע דצריך עד שיכהו ממש דלא
כהחינוך שכתב עד שקרוב להכותו.

ז) ממה שכתב ויאמר לו וכו׳ הי׳ משמע דאם לא יאמר לו צריך עוד להוכיחו וצ״ע
דממה שמכה אותו יש ראי׳ שאינו רוצה לשמוע וצ״ל דשייך דהשומע יכה המוכיח ומ״מ

אח״כ ישמע וצריך הכאה ואמירה ואפשר דכוונתו לאו דוקא אמירה אלא דאם מוכח מאופן
הכאתו שלא ישמע לו פטור מלהוכיח ובש״ע או״ח כתב סתם עד שיכנו או יקללנו בלי

אמירה.
ח) עיין בלחם משנה דמסיים בצ״ע במה שכתב תחלה דמשמע דאח״ב יכול לדבר קשות

ואח״כ כתב דדוקא בדברי שמים מכלימין אם לא חזר .ובתשו׳ שער אפרים ס״ה האריך

בדברי הרמב״ם עיי״ש.
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ערכיו וסוטה
כולל קושיות ותירוצים משא ומתן ביאורים והערות

מתורה שבע״ם של גדולי הדוח שקבעו דבריהם

ן

המאירים על הדף ,על המפרשים ,ועל הרמב״ם זצ״ל

ן

1

ספרי חידושי בתרא הקודמים יצאו לאור בהסכמות גדולי הדור:

הגר״י קנייבפקי זצ״ל ,סטייפלר רב
ויבדלו לחיים

הגר״מ פיינשטיין שליט״א ,ר״מ תפארת ירושלם
הגרש״ז אוירבאד שליט״א ,ר״מ קול תורה
הגאונים חברי הבד״צ שליט״א דירושלם ת״ו

שנת ויגדל הילד כו׳ ויעש אברהם משת״ה גדול

עד
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שמא צדק יוסף דב״נ הם וא״ב לא שייך גירות כיון שגם בני יעקב ב״ב הם,
ושפיר שאלה דילמא אביך קיבל קדושך ,ועל צד זה שיש להסתפק דילמא ב״נ
אנן ,אינה כתינוק שנולד דמי ויש להתחשב במעשי אביה .וגם מוכח מרש״י
דסובר דבאמת לא חל גירות בתמר ,דפירש בד״ה גיורת אני וז״ל ואיני עובדת
כוכבים ,וראויה לך ע״כ; והיינו דלא חל הגירות להיות כישראל ,ורק הועיל
הגירות להתרחק מגילולי עבודה זרה ,והיינו קבלת ז׳ המצוות ותו לא ,ולכן
ראויה אני לך ,שאיני מלוכלך בעבודה זרה( ,ולא אמרה "מותרת" כיון דלא פעל
הגירות להוציאה מלהיות ב״נ).

1

ן4

ץ קל) י :תוס׳ סד״ה נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש [ואל
ילבין פני חבירו ברבים] וז״ל ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות שאין
עומדים בפני פקוח נפש כר ,לא נקט אלא עבירות המפורשות ע״כ .וצ״ע דאיפכא
מסתברא ,דהמפורשות אין כ״כ צורך לתנא למנותן כיון דידועות המה ,משא״ב
הלבנת פנים שאין מפורש ואין ידוע ,יש 'מירב על התנא לפרסמו ולהביאו
לתודעת הרבים .ודילמא י״ל דכיון דמסתברא שאנשים לא יקבלו על עצמן הלכה
זו להפיל עצמו לתוך כבשן האש ,להציל עצמו מעבירת הלבנת פנים ,א״כ מוטב
שלא לפרסמו כדי שיהיו שוגגין ולא מזידין .משא "כ בהני ג׳ דנידונים במפורשות,
מוכרחין להוכיחן דאין היתר דמוטב שיהיו שוגגין במפורשות ,ע׳ רמ״א ז״ל
שו״ע או״ח סתר״ח ס״ב .וע״ש בביאור הלכה ד׳■ ה ודוקא שאין מפורש בתורה
וז״ל ע ,במחה״ש בשם תשובת מעיל צדקה סי״ט דבדבר שאחזו להם מנהג
גרוע להקל בפרהסיא מקרי גלוי לנו שלא יקבלו ,וא״צ למחות אא״כ מפורש
בתורה ע״כ .ולדאבוננו המנהג להלבין פנים נפוץ מאד גם בפרהסיא ,ולכן מוטב
שיהיו שוגגים ולכן לא רצה התנא לפרסמו .ויש לדון אם על מוכיחי הדור להוכיח
בדבר זה ברבים ,דדילמא מוטב שיהיו שוגגין כנ״ל .ואיתא במדרש דהא דהתאנף
ה׳ מאד על אהרן במעשה העגל ,היה משום שאחר שהרגו את חור ,התחי $אהרן
ללגלג על ענין עגל הזהב והוכיחו על הטפשות שבמעשיהם והם התעקשו שלא
לחזור ,וגרם בתוכחתו ,שבמקום שוגגין נעשו מזידין ,והיה לו להבין שלא ישנו
דרכם מחמת תוכחתו ,והוסיף להם רעה על רעתם.
קלא) י :תום׳ הנ״ל — הגרי״ז ז״ל ,הובא בסטנסיל ח״ג תשל״ב דף פ״ו
סנ״א ,רצה ליישב קושית תוס׳ וז״ל דבג׳ עבירות דין הוא ליהרג ולא לעבור,
אבל כאן אין זה הלכה כי אם מדת השידות ,אמנם נראה דהתוס׳ ס״ל דאי לא היה
זה מדינא ,לא היה מותר להטיל עצמו [לכבשן האש] כו׳ ע״כ .וצ״ע דאם באמת
דינא הוא ,למה לא נקט רשב״י לשון ברור ופסקנית יפיל אדם עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,כדאמרו בהני ג׳ — יהרג ואל יעבור .דהא
בהני לא אמרו לשון עדין ובלתי פסקני — נוח לאדם שיהרג ואל יעבור ,ומדוע
כאן נקטו לשון "נוח" ,דמשמעותה שיש לאדם להבין להלכה שלא למעשה
שכשוקלים הלבנת פנים כנגד איבוד עצמו לדעת ,יותר נוח להפיל עצמו לכבשן
אש מלהלבין חבירו ברבים .וגם הרמב״ם בהביאו דין זה בפ״ו דדעות ה״ח,
הסתפק באמירה דהמלבין פגי חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,אבל לא
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קלב) יא .ג׳ היו באותה עצה כו׳ איוב ששתק נידון ביסורים .ע׳ בסטנסיל
הנ״ל סנ״ג הובא מהגרי״ד בשם הגרי״ז ז״ל דאיוב שתק משום שחשב
דלא יועיל מחאתו ,לכן נידון ביסורים ואז צעק מתוך כאבו ,להוכיח לו דכשכואב
צועקין אף כשאין הצעקה מועילה ,וה״ה דהו״ל למחות אף שלפי חשבונו לא
היה מועיל.
וצ״ע בדמיון ,דשאני צעקת הכאב דאם לא יועיל לא יזיק ,משא״כ מחאה
בפני פרעה הרשע שעלולה להביא לעונש מוות (והראי׳ ,דיתרו ברח מאימת
מות) ,שם אין טעם למחות ללא תועלת כשרק יזיק .ולכאורה גם איוב הבין
שיש תועלת במחאתו ,כדהובא מהגר״א ז״ל בספר קול אליהו סמ״ט ,מתלמידו
ובן אחיו בעבודת הגרשוני על שה״ש׳וז״ל כי אין מדרכי המלוכה ,הגם שיהי׳
המלך אכזר גדול מאד ,בכל זאת אין בידו וברשותו לצאת מחוק המשפט ולעשות
עוולה מפורסמת ובגלוי מפני החשש שלא תעלה מרידה מאנשי מדינתו בראותם
כי עשה עולה בחנם על לא דבר ע״כ .לכן היה פרעה מוכרח להסכמת ג׳ יועציו
הגדולים והידועים והמקובלים כחכמים בעלי שם הקובעים יושר החוק .וכיון
שיתרו ברח ואיוב שתק בהצבעה ,לכן נתקבל באופן חוקי דעת יחיד של בלעם,
שהיתה בלי התנגדות .אבל אילו מחה איוב ,לא היה מתקבל חוק הגזעני נגד
עם ישראל .וכיון שבשתיקתו הביא ליסורים הגדולים של עם ישראל המעוררים
לתשובת ,לכן נענש ביסורים גדולים ,להחזירו בתשובה .אבל בלעם שהרשיע
בקום ועשה ,נתחייב מיתה בלי התעוררות יסורים לתשובה .והא דנענש איוב
באי הצבעתו ולא יתרו ,י״ל דשאני איוב שקבלו שתיקתו כהודאה לבלעם ,ונמצא
שהיה רוב יועצים להנהיג חוק האכזריות .משא״כ יתרו ,שהצביע בבריחת רגליו,
והראה שאין כאן שתיקה כהודאה ,ולא נתחברה דעתו לחבל בעם ישראל ,לכן
זכה שבני בניו היו ממקימי עם ישראל בהתחברותם לסנהדרין.

קלג) יא■ :וכשנגלה הקב״ה על הים ,הם הכירוהו תחלה שנאמר זה אלי ואנוהו.
ופרש״י ד״ה הם הכירוהו וז״ל שראו שכינתו כבר ע״כ ,ובד״ה זה אלי וז״ל
וי״ל דכשהטבע נראה
שראיתי כבר ע״כ .יש דמקשים היכן ראו שכינה.
כשולט בעולם ,יש הסתרת פנים וקשה לראות השכינה מבעד המסוה של טבע.
אבל אצל תינוקות אלו ,שכל השפעת הקב״ה בהם היה רק באופן ניסי כדאיתא
בסוגייתנו — והקב״ה שולח משמי מרום מי שמנקיר ומשפיר אותן ,ומלקט
להן שני עגולין א׳ של שמן וא׳ של דבש ,ונבלעין בקרקע ,ומבצבצין ויוצאין
כעשב השדה — אז באין מסוה של טבע ,אין הסתרת פנים ,ורואים בכל רגע
שכינה בחוש ,כשמלא כל הארץ כבודו בלי מעצור והסתרה.
ק לד) יא :ומ״ד בתי מלכות ,דוד נמי ממרים קאתי ,דכתיב ותמת עזובה
ויקח לו כלב את אפרת ,ותלד לו את חור ,וכתיב ודוד בן איש אפרתי .יש
דמקשים דהא בסנהדרין איתא דמשה היה מלך ,ואמאי צריך לכל החשבון עד
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מהדורא תנעא
על מסכת

כתובות
ספר זה בלתי תלוי במהדורא קמא ,וכשני ספרים מופרדים הם,

ואלו ואלו דברי חיים

כולל משא ומתן ביאורים והערות על הדף
בדברי הראשונים והאחרונים זצ״ל אשר מפיהם אנו חיים

ספרי חידושי בתרא יצאו לאור עד כה בהסכמת גדולי הדור הגאונים:
הרב יעל,כ ישראל קניבכקי שליט״א ,סטייפלר רב

הרב משה פיינשטיין שליט״א ,ר״מ תפארת ירושלים
הרב שלמה זלמן אויערבאף שליט״א ,ר״מ קול תורה

חברי הכיד״צ דירושלם שליט״א

ירושלם תוככ״א
שנת תשל״ג

רמד
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ולפי תום׳ ד,נ״ל גם לא שייך לתרץ כהגרא״ו ז״ל סרכ״ד ח״ל דלכבודו גרע
טפי ממכוין ע״מ שיחיד .בני דהוא כעובד בשיתוף כמ״ש בחובת הלבבות ,וכן
נראה מד,א דחסד לאומים חטאת שאין עושין אלא להתפאר בהן — ב״ב י .ע״כ.
וקשה דר,א לתום׳ הנ״ל גם ע״מ שיכבדוהו צדיק גמור הוא.
ולכאורה יש לעיין אם יש לאדם ב׳ עניני צדקה א׳ להציל צדיק ת״ררעמזיה,
והשני להציל ע״ה עני מדקדוקי עניות ,והוא יבחר לתת לע״ה משום שיש בו פרסום,
ויתעלם מהת״ח המוטל בסכנה ,משום דאין מעשה הצנוע מוסיף לו כבוד ,האם
נאמר שקיים מצור ,שלא לשמה ?  ,ודאי לא אלא נאמר שעבר בעבירה גדולה
שביטל מצוד ,חשוב׳ בפני מצוד ,קלה משום להיטותו אחר כבוד .וי״ל דזה היה חסרון
דנקדימון שבחר לקיים מצות צדקה לתת ר,מילת לכל ד,תופסו ,ולא עיכב המעות
לצורך ת״ת ולפיקוח נפשות .וכן חסד לאומים חטאת משום שבוחרים לתת הצדקה
למקום פרסום ולא לפי הצורך.
משא״כ בלומד אפי׳ ע״מ שיקרא רבי ,סו״ם הלימוד הוא כדבעי ,אלא
שתכליתו לכוונה אחרת ,ועדיין צדיק מיקרי.
תקלג) סז .אמר רב שמן בר אבא א״ר יוחנן הכניסה לו זהב שמין אותו והרי
הוא כשוויו כו׳ ככלים של זהב דלא פחתי .והקשה הגרא״ו ז״ל ססרכ״ג ח״ל
ומבואר מזה א״צ לצירוף שני הטעמים יחד (עי' תום׳ סו .ד״ה פחות חומש)
אלא בכל טעם לחודיה סגי ,וקשה כו׳ בכלי זהב דלא פחתי והא מ״מ איכא אידך
טעמא דאין שמין אותו בשיוויהן ע״כ.
ודילמא י״ל דבשאר פרקמטיא דאין חשובים מצד עצמם אלא מצד שוויותם,
לכן מוסיפים על שוויותם לכבוד הכלה לחבבה על בעלה ,משא״כ בכלי זהב שהם
חשובין מצד עצמן ,אין צורך להוסיף בשוויותן כדי להחשיבן.
תקלד) סז :הלל הזקן כו׳ רץ לפניו שלשה מילין.

ותמה הגרא״ו ז״ל סרכ״ו לפי הרמב״ן
לפי כבודו דפטור מהשבת אבידה הוא בנין
לחבירו כו׳ וקשה לפי מ״ש הרא״ש בפ׳ אלו
לו לזלזל בכבוד התורה כו׳ דאף דת״ח שמחל
אינו יכול למחול כו׳ ושמא היה במקום שלא

ז״ל ם״פ אלו מציאות דזקן ואינו
אב לכל התורה במצות שבין אדם
מציאות דבמקום שהזקן פטור ■אסור
על כבודו כבודו מחול ,אבל בבזיונו
הכירו אותו ע״כ.

ודילמא י״ל דאף דפטור בכל מצות שבין אדם לחבירו ,מ״מ כשזה נוגע
לסכנת נפשות אז החיוב לעשות גם על גדולי ישראל (יומא פד ):אף בפעולות
של בזיון.׳ובושת העשיר שחסר לו ממנהגו אבזרייהו דרציחר ,היא (ב״מ נח,):
דמתבייש וחושב שמלעיגים על חסרונו ,ולכן אף הלל הזקן מחויב להצילו מבושתו.
תקלה) סז :נפק בתרייהו רהוט מקמיה עיילי לה,הוא אתונא דהוד ,גרופה
נוא כו' ומאי כולי האי ,דאמר כו' נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר דכתיב היא מוצאת .ופרש״י ז״ל ח״ל
אע״פ שבאתה לישרף לא גילתה הדבר אא״כ יגלה הוא ואם לא יגלה נשרפת ע״כ.

•־ ■<

חידושי בתרא  /כתובות מ״ת

>

רמה

*1וודמה-יבני ישראל נ״י דמה דמיון לתמר דהיתה מביישת בקום ועשה בדיבורה
אילו צטטה את יהודה ,משא״כ הכא מר עוקבא ודביתהו לא היו מביישין לעני
בקום ועשה ,אלא העני הוא המבייש עצמו ברדפו אחריהם ,ולכל ■היותר אינם
אלא כגורמים בושה.
וי״ל דגרמא פטור אבל אסור (ב״ב כב ,):והיינו דאף דאין ב״ד של מטה
מענישים על גרמא כבמעשה ,מ״מ לענין איסור ,גרמא ומעשה בידים שווים ,כיון
שתוצאותיהן שווין שנתבייש.
והוסיף בני ישראל נ״י להקשות דאמאי אמרינן כאן יהרג ואל יעבור והא
בשבת) ואל תעשה הוא ,ובקרקע עולם אמרינן יעבור ואל יהרג משום דאין עושה
מעשה (סנהדרין עד .):ואין לתרץ דהתם למדו כן מקרא להשוות עריות לרציחה
לפטור בשב ואל תעשה ,משא״כ בבושת אין פסוק להוציא השב ואל תעשה
מחומר האיסור ,דז״א דד,א איסור לבייש מאבזרייהו דרציחד .הוא כדאמרינן
בב״מ נח :כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים כו׳ דאזיל סומקא ואתי
חוורא ,ואיך נחמיר בתולדה יותר מבאב.
ולכאורה י״ל דסבר מר עוקבא כר׳ יהודה משמיה דר׳ יוסי (מכות טז ).דלאו
שאין בו מעשה אין לוקין ,וגם סובר כר״ל דעקימת שפתים לא הוי מעשה
(ב״מ צ ,):ונמצא דגם מבייש בפה כבתמר אין מעשה ואעפ״כ דרשו דתיהרג
ואל תעבור ,א״כ גם בגרמא דאין בו מעשה ג״כ י״ל דיהרג ואל יעבור .אבל עדיין
קשה דהא פטור בקרקע עולם הוא משום דאמרינן שב ואל תעשה עדיף ,עי׳
גר״ח ז״ל ארמב״ם ז״ל פ״ר .ה׳ יסודי תורה ה״א ,ועי׳ חידושי בתרא מהדורא
קמא סי״ד ,וא״כ דוקא בקום ועשה על המבייש ליהרג ולא בשב ואל תעשה ,ושוב
קשה ממר עוקבא.
וצ״ל דמר עוקבא עשה כן לצורך סייג הדור וכדפי׳ הריטב״א ז״ל לעיל יט.
הובא בשיטה וז״ל דהא ודאי כל שאמרו חכמים יעבור ואל יהרג אין לו ליהרג
ומחייב בנפשו הוא אם נהרג אא״כ הוא גדול הדור ועושה כך לצורך סייג הדור
כההיא דחנניא מישאל ועזריה שהשליכו עצמן לכבשן האש ע״כ .וע״כ עשה מר
עוקבא כן משום חסידותא כדפי׳ הריטב״א ז״ל כאן הובא בשיטה וז״ל ואע״ג
דההיא (דתמר) במלבין פני חבירו ברבים מה שאין כן בזו של מר עוקבא ,מ״מ
למדנו ממנו כי הלבנת פנים דבו־ קשה מאד ע״כ.

תקלו) סח .תוס׳ ד״ה מאי לאו וז״ל ק״ק לרשב״א דהשתא לא הוי שמין את
הנכסים דניזונת ומתפרנסת שוד ,,דלענין פרנסה הוי שמין את הנכסים לתת לה
עישור נכסים ,ולענין ניזונת שמין את הנכסים אם עני הוא ונותנים כמו שמפורש
באע״פ כו׳ ע״כ.
וצ״ע בקושייתו ,דהא עיקר מטרת הברייתא לקבוע שבשניהם אין שמין
באב אלא בנכסים ,ואה״ג בנכסים כל א׳ כדינו ,דהברייתא לא השוה דינם אלא
בזה ששמין בנכסים ולא באב ,אבל לא השוה אותם בכמה לוקחות מהנכסים.
ולכאורה יש להקשות דאיך סבר הרשב״א ז״ל דמשמעות הברייתא דבאה
להשוותם לגמרי ,דהא אף לפי הדיחוי דמיירי באכילה ושתייה ובלבוש וכיסויא,
י !*1וזויאוו רמאיאיח דה א לארילה ו״ירייה י •......י־-יר-ז• •י• 1-י-ריר ר1,וויד
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שמא צדק יוסף דב״ג הם וא״ב לא שייך גירות כיון שגם בני יעקב ב״ג הם,
ושפיר שאלה דילמא אביך קיבל קדושך ,ועל צד זה שיש להסתפק דילמא ב״ג
אנן ,אינה כתינוק שנולד דמי ויש להתחשב במעשי אביה .וגם מוכח מרש״י
דסובר דבאמת לא חל גירות בתמר ,דפירש בד״ה גיורת אני וז״ל ואיני עובדת
כוכבים ,וראויה לך ע״כ; והיינו דלא חל הגירות להיות כישראל ,ורק הועיל
הגירות להתרחק מגילולי עבודה זרה ,והיינו קבלת ז׳ המצוות ותו לא ,ולכן
ראויה אני לך ,שאיני מלוכלך בעבודה זרה( ,ולא אמרה "מותרת" כיון דלא פעל
הגירות להוציאה מלהיות ב״נ).
קל) י :תוס׳ סד״ה נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש [ואל

ילבין פני חבירו ברבים] וז״ל ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות שאין
עומדים בפני פקוח נפש כו /לא נקט אלא עבירות המפורשות ע״כ .וצ״ע דאיפכא
מסתברא ,דהמפורשות אין כ״כ צורך לתנא למנותן כיון דידועות המה ,משא״כ
הלבנת פנים שאין מפורש ואין ידוע ,יש '8יוב על התנא לפרסמו ולהביאו
לתודעת הרבים .ודילמא י״ל דכיון דמסתברא שאנשים לא יקבלו על עצמן הלכה
זו להפיל עצמו לתוך כבשן האש ,להציל עצמו־ מעבירת הלבנת־־פנים .א״כ־ מוטב'
־שלא לפרסמו_כדי שיהיו שוגגין ולא מזידין .משא״ב בהני ג׳ דנידונים במפורשות,
מוכרחין להוכיחן דאין היתר דמוטב 'שיהיו שוגגין במפורשות ,ע׳ רמ״א ז״ל
שו״ע או״ח סתר״ח ס״ב .וע״ש בביאור הלכה ד״ה ודוקא שאין מפורש בתורה
וז״ל ע׳ במחה״ש בשם תשובת מעיל צדקה סי״ט דבדבר שאחזו להם מנהג
גרוע להקל בפרהסיא מקרי גלוי לנו שלא יקבלו ,וא״צ למחות אא״כ מפורש
בתורה ע״כ .ולדאבוננו המנהג להלבין פנים נפוץ מאד גם בפרהסיא ,ולכן מוטב
שיהיו שוגגים ולכן לא רצה התנא לפרסמו .ויש לדון אם על מוכיחי הדור להוכיח
בדבר זה ברבים ,דדילמא מוטב שיהיו שוגגין כנ״ל .ואיתא במדרש דהא דהתאנף
ה׳ מאד על אהרן במעשה העגל ,היה משום שאחר שהרגו את חור ,התחי^ אהרן
ללגלג על עגין עגל הזהב והוכיחן על הטפשות שבמעשיהם והם התעקשו שלא
לחזור ,וגרם בתוכחתו ,שבמקום שוגגין נעשו מזידין ,והיה לו להבין שלא ישנו
דרכם מחמת תוכחתו ,והוסיף להם רעה על רעתם.

קלא) י :תוס׳ הנ״ל — דגרי״ז ז״ל ,הובא בסטנסיל ח״ג תשל״ב דף פ׳יו
סנ״א ,רצה ליישב קושית תוס׳ וז״ל דבג׳ עבירות דין הוא ליהרג ולא לעבור,
אבל כאן אין זה הלכה כי אם מדת חסידות ,אמנם נראה דהתוס׳ ס״ל דאי לא היה
זה מדיתא ,לא היה מותר להטיל עצמו [לכבשן האש] כו׳ ע״כ .וצ״ע דאם באמת
דינא הוא ,למת לא נקט רשב״י לשון ברור ופסקנית יפיל אדם עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,כדאמרו בהני ג׳ — ידרג ואל יעבור .דהא
בהני לא אמרו לשון עדין ובלתי פסקני — נוח לאדם שיהרג ואל יעבור ,ומדוע
כאן נקטו לשון "נוח" ,דמשמעותה שיש לאדם להבין להלכה שלא למעשה
שכשוקלים הלבנת פנים כנגד איבוד עצמו לדעת ,יותר נוח להפיל עצמו לכבשן
אש מלהלבין חבירו ברבים .וגם הרמב״ם בהביאו דין זה בפ״ו דדעות ה״ח,
הסתפק באמירה דהמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,אבל לא
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הוסיף האי "נוח שיפיל עצמו לתוך כבשן האש" ואילו דינא הוא למה לא הביאו,
אלא ע״כ שאין זו אלא מילתא דחסידות כדנקט הגרי״ז בה״א.

קלב) יא .ג׳ היו באותה עצה כו׳ איוב ששתק נידון ביסורים .ע׳ בסטנסיל
הנ״ל סנ״ג הובא מהגרי״ד בשם הגרי״ז ז״ל דאיוב שתק משום שחשב
דלא יועיל מחאתו ,לכן נידון ביסורים ואז צעק מתוך כאבו ,להוכיח לו דכשכואב
צועקין אף כשאין הצעקה מועילה ,וה״ה דהו״ל למחות אף שלפי חשבונו לא
היה מועיל.
וצ״ע בדמיון ,דשאני צעקת הכאב דאם לא יועיל לא יזיק ,משא״ב מחאה
בפני פרעה הרשע שעלולה להביא לעונש מוות (והראי׳ ,דיתרו ברח מאימת
מות) ,שם אין טעם למתות ללא תועלת כשרק יזיק .ולכאורה גם איוב הבין
שיש תועלת במחאתו ,כדהובא מהגר״א ז״ל בספר קול אליהו סמ״ט ,מתלמידו
ובן אחיו בעבודת הגרשוני על שה״שי״וז״ל כי אין מדרכי המלוכה ,הגם שיהי׳
המלך אכזר גדול מאד ,בכל זאת אין בידו וברשותו לצאת מחוק המשפט ולעשות
עוולה מפורסמת ובגלוי מפני החשש שלא תעלה מרידה מאנשי מדינתו בראותם
כי עשה עולה בחנם על לא דבר ע״כ .לכן היה פרעה מוכרח להסכמת ג׳ יועציו
הגדולים והידועים והמקובלים כחכמים בעלי שם הקובעים יושר החוק .וכיון
שיתרו ברח ואיוב שתק בהצבעה ,לכן נתקבל באופן חוקי דעת יחיד של בלעם,
שהיתר .בלי התנגדות .אבל אילו מחה איוב ,לא היה מתקבל חוק הגזעני נגד
עם ישראל .וכיון שבשתיקתו הביא ליסורים הגדולים של עם ישראל המעוררים
לתשובה ,לכן נענש ביסורים גדולים ,להחזירו בתשובה .אבל בלעם שהרשיע
בקום ועשה ,נתחייב מיתה בלי התעוררות יסורים לתשובה .והא דנענש איוב
באי הצבעתו ולא יתרו ,י״ל דשאני איוב שקבלו שתיקתו כהודאה לבלעם ,ונמצא
שהיה רוב יועצים להנהיג חוק האכזריות .משא״כ יתרו ,שהצביע .בבריחת רגליו,
והראה שאין כאן שתיקה כהודאה ,ולא נתחברה דעתו לחבל 'בעם ישראל ,לכן
זכה שבני בניו היו ממקימי עם ישראל בהתחברותם לסנהדרין.
קלג) יא■ :וכשנגלה הקב״ה על הים ,הם הכירוהו תחלה שנאמר זה אלי ואנוהו.
ופרש״י ד״ה הם הכירוהו וז״ל שראו שכינתו כבר ע״כ ,ובד״ה זה אלי וז״ל
וי״ל דכשהטבע נראה
שראיתי כבר ע״כ .יש דמקשים היכן ראו שכינה.
כשולט בעולם ,יש הסתרת פנים וקשה לראות השכינה מבעד המסוה של טבע.
אבל אצל תינוקות אלו ,שכל השפעת הקב״ה בהם היה רק באופן ניסי כדאיתא
בסוגייתנו — והקב״ה שולח משמי מרום מי שמנקיר ומשפיר אותן ,ומלקט
להן שני עגולין א׳ של שמן וא׳ של דבש ,ונבלעין בקרקע ,ומבצבצין ויוצאין
כעשב השדה — אז באין מסוד .של טבע ,אין הסתרת פנים ,ורואים בכל רגע
שכינה בחוש ,כשמלא כל הארץ כבודו בלי מעצור והסתרה.
קלד) יא :ומ״ד בתי מלכות ,דוד נמי ממרים קאתי ,דכתיב ותמת עזובה
ויקח לו כלב את אפרת ,ותלד לו את חור ,וכתיב ודוד בן איש אפרתי .יש
דמקשים דהא בסנהדרין איתא דמשה היה מלך ,ואמאי צריך לכל החשבון עד
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שו״ת חיים גיד סימן ע
נשאלתי מעיר מילאס יע״א בנולד בן ממזר מאשת איש מה דינו במילה וגם מה שמו קורים אותו ואם הוא פטר
רחם מה דינו בפדיון.
תשובה על ראשון ראשון כבר פסק מרן בש״ע יו״ד סי' קס״ה ס״ד ח״ל ממזר בישראל הוא ומברכין עליו ברכת
מילה עד כורת הברית אבל אין מבקשים עליו רחמים ומפרסמים בשעת מילתו שהוא ממזר יע״ש והיא תשו'
להגאון הביאה הטור בסי' הנז'...

)1

ולענין קריאת השם כתב מוהרי"ל והביאו השייך שם ביו"ד סי' רס"ה סק"ח כתוב במוהרי״ל שיש לקרות שמו
כידור על שם הפסוק כי דור תהפוכות המה כדמצינו בפי בתרא דיומא פ"ג עכ"ל ולע״ד אין נראה לכנות שם
רשע אפילו שהוא ממזר עכ"ז חייב בכל המצות וקי"ל בסוף הורייות דממזר ת״ה קודם לכ״ג ע״ה ואם היה זה
הממזר כהן הוא קודם לקרות בתורה ח״ל הרב החינוך ס' כי תצא סי' תק״ס שציוה שלא יבא לישא מבנות קהל
ה' אבל ליכנס עמהם בכל מקומות מושבותיהם ולישא וליתן עמהם בכל הדברים מותר באמת כאחד מבני ישראל
וכבר אמרו רז"ל ממזר ת"ח קודם בקריאת התורה לממזר ע״ה עכ״ל וכיון שכן מה לנו לחוב לממזר זה כי מה
פשעו ומה חטאתו שהרי הוא לא חטא כ״א אביו ואמו עד שאמרו בזוה״ק שעליו נאמר והנה דמעת עשוקים ואין
להם מנחם וא"כ שהוא ישראל וחייב בכל המצות שבתורה מה מקום לכנותו בשם רשע שיהיה ח״ו ברית כרותה
לשפתים להיות רשע וחוששני מחטאת משום איסור ולפני עור לא תתן מכשול שגורם ע״י קריאתו בשם זה
שיהיה רשע ויחטא ע"ד שכתב בסי החסידים סי' ת"ם כי הפותר חלום לגוי שיעבוד ע״ז או לישראל חבירו פותר
לו שיחטא עובר משום לפני עור לא תתן מכשול וכ"כ בסי הברית ז״ל נכתב יושר מאמר טו"ב פי"ג דצ״ב ע״א
יע״ש ואם בפותר חלום באומרו שיעשה איזה חטא איכא משום גרמא שיתקיים בו ועובר על איסור ולפני עור
לא תתן מכשול כ"ש וק"ו במי שמכנה שם רע כי בודאי יהיה אוחז כמעשה אותו רשע כידור ובלא״ה שמו מוכיח
עליו כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם וכבר כתב בסי החסידים סי' רמייה ורמ״ו שלא יקראו שמות על
שם אותם שמידות הרעות תלויות בהם וכוי והביאו הרב שכנה"ג ז״ל ביו"ד סי' רס"ה הגהט"ו אות ז' יע״ש.
ובלא"ה הרי קי"ל דבשם רשע לא מסקינן בשמייהו כמ"ש ביומא פ' א״ל הממונה ל״ח ע״א וע"ב ובכנה״ג שם
אות ט' בשם מוהר"ם אוסארלאן ז״ל סי' מ״א וממה נפשך אינו נכון לעשות כן לכנות לממזר בשם כידור דאם
יהיה רשע וחוטא יהיו תולים כי הסיבה גורמת היתה קריאת שם זה ונהיה אנחנו גרמא בנזיקין שיחטא ויהיה
איסור משום ולפני עור לא תתן מכשול ואם יהיה צדיק ואינו חוטא ובפרט אם יהיה ת״ח איך יתכן שישא את
שמו כידור שם רשע וחוטא שנמצא שאנחנו מלבינים פניו ברבים בכל עת ובכל זמן לקרותו בשם רשע וחוטא.
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כי בשלמא מה שמכריזים עליו שהוא ממזר אין בזה שום קפידא מדינא כי אדרבה כך היא חובותינו להכריז
לקיום התורה שלא להתחתן בו והן כי בשביל זה יהיה חי כי קי״ל ממזרא לא חיי אם לא כשמפרסמים אותו וגם
שהוא גנאי לו ולאביו ולאמו זהו מצות יוצרינו ובכל זאת לגבי עצמו מצידו אין בו משום גנאי ושום פשע ועבירה
כי מה בידו משא״כ בקריאת שם כידור שם רשע וחוטא המורה שפושע וחוטא מצד עצמו זהו פגם גדול ואינו
נכון לעשותו כי כן אין מקום לקרותו בשם כידור וכן ראוי לעשות וכן הוא המנהג שמעולם לא שמענו ולא ראינו
כשאירע "אחר* מעיר שנולד ממזר לקרות שם כידור והגם כי קי״ל דבדבר דלא שכיח ואינו רגיל ואינו הווה לית
ביה תורת מנהג כמ"ש הרמב"ם בהי שחיטה פי"א הי"ג והריב"ש סי' תס"ג ותמ"ה והרדב"ז החדשות סי' תקמ״ה
וכן תפסו כמה וכמה מרבני האחרונים הלא בספרתם יע״ש.
מ"מ נראה לומר כי כיון שמצינו בבירור ובדקדוק כי אפילו אינו מנהג דשכיח אותו כי אם פעם ביובל עכ״ז לא
חששו לקרותו בשם כידור כי לא שמענו ולא ראינו שם זה בשום ממזר דש״מ כי לא רצו לעשות עיקר לדברי
מוהרי"ל והשייך ז״ל בזה וע"ד שכתב הרב אורח מישור ז״ל בחיי ליו"ד על הד"מ רס"י ח' שכתב לחלק דה״ד
כשלא ידענו בבירור למנהג אז אנו סומכין מסתמא כיון דלא שכיח לא שייך לומר בו דין מנהג אבל כשיש בירור
גמור נהגו הכי גם כי לא הוי דלא שכיה סמכינן אמנהגא וכוי יע"ש ועמ"ש בסה"ק נשמת כל חי ח"א חיו״ד סי'
ס"ד דק"א ע"ד יעש"ב בס״ד.

ולענין אם הממזר הוא פטר רחם אי חייב בפדיון הנה אם יראה ברור מי הוא אביו בודאי שחייב לפדותו כי הוא
בנו לכל דבר ואם יהיה שלא נתברר מי הוא אביו הא מיהא לכשיגדל חייב לפדות את עצמו וכ"כ הרב מוהריק״ש
ז״ל בסי ערך לחם ביו"ד סי' ש"ה בשם תשו' הרדב"ז ז״ל כי ממזר שהוא פטר רחם חייב בפדיון וכ״כ הרב
הלכות יו"ט דקע"ו ע״ג יע"ש ועיי בסי נד״מ הגיד מרדכי מ״ש בזה.
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וכבוד והדר • נראה בעליל .לקח ט־ב בהט ושש ודר ־ הלא מראש
האיר וורח  .תרי מינייהו כפתור ופרח • סביב סביב על גדול
דתני תנא הלכות גדולו׳ מאליפות מרוככית .
תלמוד קטן מס׳
אלו מ! ההלכות ־ העמיק הרחיב חק תוכות .
מאיר עיני חכמים
אי; חקר לתכונתו ־ וה׳ עמו שהלכה כמותו ־ ויהי ה' את

כתובות •

יהושע

ח?

ושכל טוב טעמו וראו חכמה מפוארה ־
אשארא • כמשנה ראשונה ושניה • נחית
שקלא וטריא • לאוקומי גירסא אליבא דהלכתא •
ורבי ל׳ה שנא חבור השכי׳ס כדיני נשים ודיני
כדרבונות י נפשית אביונים

ח?

חג

כי קתני
הלכות
רדינא
לעומקא
בכולא חדא מסבתא •
ממונות דברי חכמים

יושיע

כעיני ה' כל כי האי מלתא יקר מחכמה דק ואשכח מרגניתא •
צדיק ?אי׳^/ו נורא
פעולת !*רות
רכוילח
נורא• כוצינארנהורא ־ גאקעוזינו ־משוש
מלא רוח חכמה • יודע כל תעלומה •
תפארתינו י סבא קדישא
עט"ר מו״ר מעלת הרב המופלא ־ חריף ובקי ישר חיליה  .כמהד״ר

1$

אי״ש

יהושע שדמה ארדיט הע׳ מירקאדו זצוק׳ל איד זרוע
ד1ן חן למחזיקים כה ־ המתנדבים כעם כספא ידהבא ־ לאדפוס׳י
הררא ־ וכל שישנו בזכירה ־ היינו סג; היינו ממונה • גומל
חסדים טובים והוא יתן מעדני ־ הגביר החכם המעולה ־ רצ״ו כמה״ר
נר״ו ויעקב נתן זיוי טכיותקולי ־ גס את השני
•' גם את השלישי ככסף מלא ־ יה הטוב כעל הגמול
גמולו ישלם לו  .ורעו לעולם יהיה כרוב עושר קול ששון וקול שמחה
ישמע מהיכלו • ואלהים חיים יתן כלבו וכלב כל עשירי עם מי שיכול
ויש לו י להוציא לאור כל ספרי רכ״ר מרן המחבר ילה"ה חיבור על
דרושים העומד על הדפוס הי
הי״ר ושאר חידושים וספד
מלך עוור
יגמור כערינו ויעמוד לימינינו •

יעקב מלמד

ס׳
ומושיע

איש מבין

גפ״ה

אזמיף

יע׳א

א המלך שולטן עבדול העיד
אתן שנ׳ת רא 1בי חכמת אלהיס בקרבו לפ׳ק
ציון בנימן רודיטי נר״ו בכה״ר יהושע משה רל
יר״ה ותמ״א
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כתובות פ״רדס״זע״ב

דלדעת רכי יוסי היכא דאין הכפילות שוות כגון
המול ימול וכיוצא הגם דלא מוכח מקרא רריש
והיכא דהכפילות שוות כגון איש איש לא רריש
ולפי מש"ל ה״ד בדלא מוכח מקרא כרם לדעת
ד״ש הוי להפך דכשהכפילות שוות אין יזה לב״א
ודריש ליה והיכא דאין הכפילות שוות אז יש תנאי
כרכר רהיכא דל" מ מקרא לא דריש והיכא דמוכח
דריש וכמ״ש מהרש'א ז"ל כי"ש שם ודונן ־ •
דאמרינן דברה תורה כב״א למ׳ר הכי
ה״ד היכא יתיכה הראשונה איצטריך לגופה
ואייתי לן תיבה שניה או הכפל אז ס״ל לומר
דכרה וכו׳ משא״כ כששניהן מיותרים וכמו שכ״כ
כס' חק נתן ז"ל כערכין ד״ג ע״א גכי מ״ש אלא
איש איש ל״ל ומשני דכרה וט׳ ומה שנרגש
שם מההיא סוגייא גבי איש אישדזכותי' כ' תירוצים־
ע״ש וע״ש מה שתי' כתי' הראשון עוד תירץ שם
דגפי איש איש אע״ג דלא איצטדין אפילו חד
לגופיה אמרי-נן דכרה וכה״ג אשכחן כפ' השוחט
•והמעלה דק'ח ע" כ ע״ש ורוק ~
דאמרינן רכרה תורה כלב״א למ״ר אינו
ג,
אלא כנפל תיכת לא כמסורת כגון המל
ימול אז דדשינן ליה למעוטי גוי למ״ד יאלמ ס
אכל למ״ד יש אלמי'ק אה״נ דשייך שפיר לומר דכרה
תורה וכו' למאן דס״ל הכי הלס״ס ז״ל בע״ 1דכ״ז
ע"א ע״ש ודוק:
אי שני קרא כריכוריה כסמוכים זלז כגון נזיר
להזיר ושוב כתיש לנהור נדר דהמקור קורם
רכן הוא לישנא דכ״א אז דרשינן גזיר להזיר ולא
דרשי׳ לנדור נדר למ״ר דיברה תורה וכוי והו״ל
לא מוכח קרא לפי״ר תוק' דסוגיין משא״ב כי לא
הוה כקיכי המוכים אהדדי דרשי' גס למ״ר דברה
יוכו' הרב י״ש ז״ל שם כלל רכ״ה רלא כדמשמע
מדברי הר״ש כס' כריתות שם ועיין כתוס׳ מנסות
וסוטה שם וכס' מירא דכייא ז"ל בלשונות הרא״ם
ז״ל פ' לך לך דר״ח ע״ג ע״ש ־
ץ
הרא"ם ז״ל כפ' כא כר״ה וכשל מכושל
ת
רהיכא רהאחד שם והאחר פועל לא
אמרינן כזה דברה תורה וכו' ול״ד להענק תעניק
דב' פועל וכוי ע״ש וכס' הנ״מ אהלי יאודה זל
פי׳ על הספרי דע״ט הקשה ע׳ד מש״ס פסחים
רמ״א ע״ש וככר קדמו הרב גופי הלכות זל אות
כף סימן ע״ה והצ"ע ע"ש וכתו״ר ומפרשים
על הרא"ם ז"ל שם וכמ"ד ז״ל כשיוריו דרי״כ
ע״ג ע" ש ודוק ־
 1ראיתי כה'ראש דוד ז"ל ס'ואתחק דקמ״ג
נכי קרא דנחמו נחמו עמי יאמר
אלהיכס רהכונה נחמו ככית ראשון נחמו ככית כ'
וזהו רררשי' הכפל ואם נפשן לומר אין כאן נחמה
אלא על חרכן כית ראשון ותו לא ומ״ש נחמו נחמו
הוא כמ״ר דכרה הורה נלכ״א לזה אמר יאמר
אלהיכם וכדכריו אין לומר שדכריו כב״א ועוד דאפי'
כתורה וכו' ע" ש ולע"ד אחרי המח״ד לא ידעתי
מנ״ל האי חילוקא דהא כל התורה מפי הקכ׳ה
נאמרה ואפ׳ה איכא מ״ד רס״ל רכרה וכו' וא״כ
מ "ש ועיין כסוטה די''ח במתני' ע"מהיא אומרת
אמן אמן על האלה אמן על השבועה וכהרמכ״ס
ז"ל פ" ד רהוטה דין טו״כ והשתא התם נמי מי
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נימא דלמ״ר רכרה תורה וכו' דסגי כחד אכל הנד'
הוא דכיון דכתיב גכיה אמירה כדכתיב .ואמרה
האשה וכתיב אחריו אמן אמן כל כה״ג אי הוה
סגי כחד הוה קפיר קרא • למיכתכ ב'פ אמן א״ו
דתרוייהו כעינן ול״ר לכ׳תיכות הכתובים כאמצע
הפרשה כא״ד ועיי! כפ״ק דקרושין רכ"כ ע״א גבי
ואם אמר יאמר העבד מ"ש מהרימ"ט ז"ל ובמש״ל
פ״י מהל' עברים ה״י ע״ש ־
בירוש' רשכת פי״ט .בפר״א רמילה
1
הלכה א' גכי המול ימול וכו' רב
אמר המול ימול וט' ע"ש וכמ״ש כחי' הרב ככוד
חכמים ז"ל שם ועיין כתוה׳ יבמות רע"א ע״ב
ד" ה לא ניתנה .רכתכו דלא ניתנה פריעה לאאע״ח
והלכה למשס מסיני הוא ע״ש ואילו לפי מ״ש
הב״ח שם דרב ס"ל כרי״ש רלא דריש כפילות הרי
■לרי״ש גם מקמי נתינת התורה מלתה ציפורה כנה
כמילה ופריעה ומרכתיכ כס למולוק יליף רי״ש
•מילה ופריעה ו-יל יאסמכתא בעלמא הוא וציפורה
מדעתה הוא רעכר כמעשהו ממט דאאע"הכמ״ש
התוה' שם ועיין כיפ״ת ו״ל כ״ר פמ״ז סי״ט דה
המול ימול ע״ש והא מילין־ רב שם מרכתיב המול
ימול מכאן לטלד שהוא מהול ל״ק לדברי הכ״חוכיעויין כס' לח"ס ז"לכע"ז רפ"זבמ"ש ע״ר הש״ס
דאמרו שם ודי המול ימול .וכו' כאופן דלפי" ד
הב״ח רב ס"לכרי"שדסובררכרה תורה כלב"אורוק
כמ״ש כתיס' שלפניט ועוד הא רררשי׳
בפ׳א׳מהקס תקים וכו׳ אפי' ק' פעמי׳הטו
וכו' עכ"ל הגם דמסקנא לאו הכי מ" מ יל דנקטו
הכי לפום ס״ר דמקשן דהוה ס״ל השב חדא ומנא
תשיב מאה פעמים בדפריך ליה ההוא מרבנן
אימא וכו' וטון רלא נ״מ לקושייתם מירי נקטו
הכי א״נ י״ל רחסר כתוה' תיכת וכו' וכצ״ל ועוד
הא רררשי' בפרק א״מ הקם תקים .השב תשיב
אפי׳ מאה פעמים וכו' ור״ל ממילת ראשונה
ומילת ׳ שניה לע"א כנ"ל ועיין כמהרי"ל ז״ל כה'
ז"י ע "ש ועיין כס״פ הע׳י גכי מ"ש ר״א משום
ראכ״ש כשם שמצה לומר דבר הנשמע וכו' וברש" י
שם ובראשונים ז"ל וכח"א שם ובמ״ש כס' ראש
דור ז׳לס׳דבריםרקל"ו ע"כ ע״ש ועיין כסוג'יכמות
דע׳כדאמרותמול ימול אפי' מאה פעמים ע״ש ודוק
גמ' מר עוקכא הוה עניא וכו' אמר איזיל
ניחזי מק"ע כי האי טיכותא וכו׳ אע״ג
רהצדקה מעולה היא ניתנה וא״י למי ניתנה מקבלה
וא"י ממי מקבלה כמ"ש הפוסקים ז״ל וא״כ מי
דחקו לעני לבקש ולראות מבטן מי יצאו אותן המעוח
כאופן דהעני הוה גרמא לאותו ענין שבא לידי
כיוש וכשלמא מ״ע כיו! דהוה שכיח כשככותי' איתו
עני והיה בא בנקל כהניחו כצינורא רדשא ■עבד
כן כי היכי דליתו ליד העני כבוקר השכם ולבקר
רנה משא״כ י לאותו עני קשיא ־דיכא הטוב• יבא
מ*מ וי"ל דזה דאמרינן מקכלה וא״י ממי מקבלה
ה"רכשלוקחה ממקום דל״ש כיה שום חששא וכעוברא י
דרכי אכא דלקמן כרס כל כי ה״ג כצינורא דדשא
מור׳א עלה על ראשו של אותו עני פן ואולי שום
גוי מרחם עליו וכתיב וחסד לאומים חטאת דאפי'
דכצינעא מותר ה״ר כשאינו יטל לחיות כצדקה של
ישראל וכמ"ש כש"ע יו״ד רק״י רנ״ד וההוא עניא•

ח דע
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ת1גא ........כתובות פ״ו דכח עב
היה יכו לחיות א״נ אפשר שבא הענין מאליהו
הנביא ול״ט ואמרינן אין נהנין ממעשה נסים
דמנכין לו מזכיותיו וצריך ליתנם לאחרים כמ״ש
מהרש״א ז״ל בס׳ אה״ע ככונת הכתובים וימלאו
אסמיך שבע וכוי מוסר ה' בני אל תמאס ובו׳
וכמ״ש כמ״א ע״ש משו״ה חקרו דרש ולא הוה ההוא
עניא גרמא בנפביה כנ״ל •
ש□ חוס' ד״ה היא מוצאת ר״ח גריס מוצת
כלא אלף כמו ויצת אש בציון עכ״ל כתב
כסי מ״ד ז״ל דר״ח לא רצה לפרש כפרש״י דלפי
פירושו אינה ראיה גמורה דדילמא שאם השליכוהו
לאש שהתחילה להצטער היתה מגרת מתוך הצער
לוה גריס ר'ח מיצרן בלא אלף לשון ויצת אש לומר
שאעפ״י שהשליטה לאש והיתה האש שולטת בה
אפי״ה לא הגידה עכ׳ד ולעד״ן דאפי׳ לר״ח לא
ביתה האש שולטת בה אלא דהיתה קרובה לאש וכל
העומר לישרף כש״ד ואפי׳ח לא הגירה ש״מ
דנח לאדם וכו' וכן ראיתי להדייא כתות׳ ב״מ דנ״ט
ע"א ד״ה ה א מוצת שכתבו וז״ל בלא אלף כמו
ויצין אש בציון שהיתה קרובה לאש ולא שלחה לו
אלא ברמו וט׳־ע״ש הנה מבואר כמ׳ש רלא כמ״ש
המ״ד שהשליטה לאש וצ״ע ועוין בהריטב"א ו״ל
בסוגיין שכתב ע"ר ר״ח ו״ל שלא מציט כן בכל
הספרים אלא לשון יציאה הוא וט' ע׳ש וכפי״ר הר'
מנחת יאודה ו״ל ס׳ וישב א״ש רכתב אחר דברי
ר ח וז״ל ולא שחסר ט הוא מלא וט׳ ע׳שושו״ר
למהרש"א ז"ל בח"א בסוטה רף יו"ר שכ׳ב ע'ש •

וחזי הוית להר׳ הגדול חיר״א זלבפיו״ע שם כסוטה
שכתב ע" ר ר" ח הנו׳ וז״ל ומקשים ל״ל
למיכתב מוצת בלא אלף ויהיה מלשון ויצת אש הלא
כתיב בהרייא הוציאוה ותשרף והיא שלחה והעני ן
עצמו מוכיח וכו' ע"ש מה שתי' שי״ל ע׳ר כיע״ש
בדבריו ולע׳ר נ״ל ליישב בפשיטות עפ״י מ״ש שם
הרמב״ן ז״לעה״תהביא דבריו הרא״ם ו״צשם שהק'
עמ״ש רז״ל הביאו רש״י ו״ל שם שתמה כתו של
סס היתה ורנוה בשריפה שהרי כת כהן א "ת שריפה
גאלת בונות עם זיקת הבעל משא״כ כשומרת יבם
וחי' הרא־׳ם ז״ל דמה שגזרו עליה מיתה הוא משום
כבודו של יאודה שהיה נשיא וקצין עליהם והיתה
נבילה גדולה להיות כלתו הרה לזטנים או שהיה
הדור פרו־ן וגדר כה גרר כההוא דסנהדרק מעש׳ כאחד
שהטיח וכו' אלא שדנוה כשריפה ולא במיתה אחרת
לפי שהיתה בתו של שם עש״ב • מעתה י״ל קושית
הנז׳ דאי לאו קרא דהיא מוצת כלא אלף הו״א רלא
היינו שומעק מההוא עוכדא דתמר דנח לו לאדם
ובו' דהיינו אומרים דשאני התם דיודעת היתה דמן
הדין הגמור לא היתה חייכת מיתה דש׳י היתה ואין
שם אלא איסור לאו גרידא משו״ה כשהנזימו לה ואמרו
הוציאוה ותשרף רן כדעתה ראיט אלא הגזמה
ופחד ואימה בעלמא כדי שתודה למי היא הרה
ולא חשכה דימיתוה אלא דיעשו לה יסורין בעלמא
דודאי לא יאבדו נפש אחת על חנם ולפיכך לא
אמרה בפירוש לחמי אנכי הרה אמנם אה"נרכשיגיע
השעה לישרף דהיינו שתראה האש דולקת ויעשו
לה אופנים לשורפה אה״נ דכו בפרק תפתח פיה
ותאמר מיאודה חתי אנכי הרה באופן דלא הוה

וחסדא

ש" מ דנח לו לארם וט' משו״ה איצטריך קרא דהיא־
מוצת כלא אלף לאשמועינן ראע״ג דככר עשו אש
ומדורה והיתה קרובה לאש ועשו לה אופנים להשליכם
לאש כדכתיב היא מוצת דמשמע רמו״מ ככר היא
שרויה כתוכה וכפשע בינה לכין המות אפי״ה לא
אמרה בפירוש מיאורה חמי אנכי הרה אלא שלחה
אל חמיה ברמז אם יודה יורה וא״ל ישרףא״כ שפיר
י ש'מ דנח לו לאדם וט' כנ״ל נכון ועיין כסוטה
שם שאמרו היא מוצת מתוצת מ״ל וכו׳ וברש״י זל
שם ודוק ועיין בתוס׳ שם בסוטה ד״י ד״ה נח לו
וכו׳ דכתבו ז״ל רעל הלבנת פנים יהרג ואל יעטר
ע״ש והביא דבריהם הפר״ח ז״ל בקול מיס חיים
כחי' על הרמב"ם ו״ל די״ר ע״א ע׳ש ־ ולכאורה
בעוטתי לא הייתי כזוכה להבק דבריהם ע״צ סברתי
דוכי עבור הלבנת רגע אחר שיעשה לחבירו ושוב
יפייסנו במתון רב ויעשה טיחא לו כפל הצער
דציערו ימסור נפשי ייהרג ואל ילבין פני חטרו
ברכים ומ״ש מוטב וט' י״ל דהייט כעין עוברא
דיאודה דגם היא היתה בכלל האשמה ההיא דכל
כה׳ג מוטב וט' וכבר רצו לתרץ לי רכיון ראמרי'
אזיל סומקא ואתי חיוורא א "כ ה "ה כתתיתו בו
כפרק ואם אח״ך יחזור דמו למקומו הוא ע'צ
הנס ולפעמים ישאר חולני מאותה ההלכנה ולא
יעבור ימים רכים עד שיגבר עליו חוליו וימות
כ"מ משו״ה שפיר כתבו רגם ע״ז יהרג ואל יעבור
ואיכא סיוע לדבריהם מעוברא רמ״ע רהבא
ועיין כמ״ש כזה כס׳ הנ״מ פני מכי! ח״ב למורי
--------יייי ירי ייקס״ו ע'א ע״ש ודוק •יצם ■ מ״ע הוה עניא וכוי לשדורי ליה ארבע־
מאה זוזי כל מעלי יומא דכיפורי וכו׳ נר'
רהוח רגיל לשלוחי ט בפרק לפי שהשעה
צריכת לכך דמלכד רכל יום ויום מר'ח אלול הם
ימים של כקשה ותחטנים בצדקות והעניות כת׳ש
הרמב׳ם ו״ל הל' תשובה אף ג״ז שלמחר הוא יום
אדיר ונורא אחת כשנה לכפר על עונות כית ישראל
וכמ״ש מהרש"א ז״ל כח״א כרי שזכות זה יהיה
מכריעו לזטת ע׳ש וה׳ט דהוה שולח לו ת׳ וווי
לא פחות ולא יותר שם רמז למ״ש כס' ילקוט ראוכני
זיל ס' חיי שרה ע״פ ד' מאות שקל כסף דהיינו
ת׳ עולמות דיש להם לצדיקים לעוה״כ ע״ש וככר
ידוע מ״ש התוק' ו"ל בר ה די״ו ע״ב ר״ה ונחתמים
עמ״ש שם אר'כ אר״י שלשה ספרים נפתחין כר ה
וט׳ צדיקים גמורים ט״ח לאלתר לחיים רש״ג לאלתר
למיתה וו״ל ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה ורש״ג
לחיים וכו' וכ״ז דקרי הכא גבי רשעים מיתה וגבי
צדיקים חיים כלומר לחיי העה כ ע׳ש גם הח״י
ז״ל בדרוש השישי למוסר ר״ה כתב עפי״ר התיה'
הנו' רגם שאלת החיים כימים האדירים האלה כשורש
תפלתיט למען יהיה לנו זמן לעוברו שכם אחר
אשר כו עצמות החיים הגופניים נוכה לחיים הנצחיים
וזהו שאט אומרים זטט לחיים כתבנו כספר חיים
למענך אלהים חיים כדי לעבדך ולהתעסק כתורה
ומצוות וט' ע״ש משו״ה א"ש דמו״ע כערב יוה'כ
כד קריה ואתי יוה״ב הן קדם היה שולח לאותו
עני ת' זוזי לצדקה לרמוז דעיקר כל מגמתו כו י
ביום וליום מחד זכרט לחיים איט כרי להתענג

מהעוה״ז

חיים של שלום
הלכות איסורי מחלוקת ומצות רדיפת שלום

בו ילוקטו ויבוארו ההלכות והדינים
המפוזרים בש״ס ובפוסקים ,בראשונים ובאחרונים
בריחוק מהמחלוקת ומצות השלום

חברתי בסייעתא דשמיא

שמואל דוב בלאאמו״ר הרב שלמה הכהן שליט״א אייזנבלאט
(כעמח״ס לשון חיים וחיים של אושר)

פעיה״ק ירושלים תובב״א

חמשת אלפים תשמ״ט לבריאת העולם

כד

חיים של שלום

ח־ט .ועובר נמי על לאו (ויקרא י״ט) דלא תלך רכיל בעמך ועל לאו
(שמות כ״ג) דלא תשא שמע שוא .כי קרוב לודאי שמרוב הקפדתו על
שכנגדו הרי הוא מספר מספר פעמים לקרוביו ולחבריו את כל טענותיו
מה שלפי דעתו עשה שכנגדו שלא כהוגן .זאת ועוד ,שהרבה פעמים כל
המחלוקת הזו לא היתה מתחילה אם לא היו שומעים ומדברים דברי
לשון הרע ורכילות אחד על חבירו .ואפילו אם כל דבריו אמת גמורה
— גם כן עובר על לאוין אלו .וכל שכן לפי מה שרגילים להטעים את
הדברים ולערב בתוכם קצת ענינים של שקר כדי שיתפעלו השומעים יותר,
ונמצא עוונו גדול הרבה יותר שהרי בזה מוציא שם רע על חבירו.
נהר שלום
אזהרה לגסות הרוח שמגובה לבו בא
לידי שכחה ששוכח את בוראו (סוטה
שם).
ומה שכתבנו שהכעס וכו׳ מתולדות
הגאוה ,כן הוא בספה״ק .ונעתיק מספר
שערי קדושה לרבינו חיים ויטל (ח״א
שער ב׳) וז״ל :יסוד האש ממנו נמשכת
הגאוה הנקראת גסות הרוח להיות היסוד
(של אש) הקל וגבוה מכולן .ובכללה
הכעס ,כי מפני הגאוה מתכעס האדם
כשאין עושים רצונו .ואילו היה שפל
רוח ומכיר חסרונו לא היה מתכעס כלל.
נמצא כי הגאוה והכעס מרה אחת הן,
ותולדותיה שלש( .א) הקפדנות בלבו,
כי לולי הגאוה לא היה מקפיד בלבו
כענין שביארנו בענין הכעס .ו<ב) בקשת
השררה והכבוד להתגאות על הבריות.
ו(ג) השנאה לזולתו על היותו גדול ממנו.
וזה ענף מהגאוה גם כן ,עכ״ל הטהור.

(ח־ט) מה שכתבנו ועובר נמי וכר ,אבל
אם מספר דברי אמת ,וכוונתו בסיפורו
כדי שהשומעים יעזרוהו למנוע ממנו נזק
בענין ממון או צער וביוש או כדי שיוכיחו

את שכנגדו לתקן המעוות ולשלם איזה נזק
או לעשות פשרה אתו וכו׳ אז יש אופנים
שהדבר מותר (ולפעמים אף מצוה) .ויש
לעיין היטב בחפץ חיים בכלל י׳ מסעיף
י״א עד סעיף י״ז ,כי שם מבואר הענין
יפה עם כל הפרטים הנוגעים לדבר.

מ״ש לא תשא וגו׳ ,שכן דרשו חז״ל
בפסחים (קי״ח ).אמר רב ששת משום רבי
אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל
המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר
בחבירו ראוי להשליכו לכלבים ,שנאמר
לכלב תשליכון אותו ,וכתיב בתריה לא
תשא שמע שוא וכו׳ (וע״ע במכילתא
שם) .וכן כתב הרמב״ם בפרק כ״א מהל׳
סנהדרין הל׳ ז׳; ובספר המצוות רפ״א;
וכ״ה בעוד ראשונים.
ומ״ש והרבה פעמים כל המחלוקת
וכו׳ ,הדבר פשוט .ובספר מעלת המדות
בפרק מעלת השלום כתב :והמדה הארורה
הזאת (של מחלוקת) יונקת משדי לשון
הרע ורכילות וכו׳ ואוי להם למספרי לשון
הרע שמביאים מחלוקת וגלות וכו׳ ,ע״כ.

פתיחה :לאוין

כה

י .ופעמים הרבה מצוי שיעבור על עוד לאו (ויקרא כ״ה) דלא תונו
איש את עמיתו* כי מדרך מי שנמצא בתוך מחלוקת להתרכז בחסרונות
של צד שכנגדו ולביישו (אפילו בינו לבין עצמו וק״ו אם היה זה בפני
אנשים) במעשיו הראשונים או בפגם משפחה או במיעוט חכמתו בתורה
או במלאכתו .או אם היו יסורים באים עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו
חביריו לאיוב (איוב ג׳) הלא יראתך כסלתך וגו׳ (עתה ,סופך מוכיח על
תחילתך שיראתך שהיית ירא שמים — מחמת כסילות היא ולא מדעת
שלמה — רש״י) .זכר נא מי הוא נקי אבד וגו׳ .כל איש לפי ענינו אשר
נאמר לו דברים אשר יכעיסוהו ויבהילוהו ולא יוכל להעזר מהם.
כמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו חז״ל בענין זה שלא להכאיב את
הבריות בשום דבר ולא לביישם ,והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו
על המקח בשעה שאין לו דמים .וראוי להזהר שאפילו ברמז דברים** לא
יהיה נשמע חירוף לבן אדם ,כי התורה הקפידה הרבה באונאת דברים לפי
שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות והרבה מבני אדם יקפידו עליהם יותר
מן הממון .וכמו שאמרו רז״ל (ב״מ נ״ח ):גדולה אונאת דברים מאונאת
ממון ,שבאונאת דברים נאמר ויראת מאלהיך וכו׳ .ואם כי אין זה אפשרי
לכתוב פרטי כל הדברים שיש בהם צער לבריות ,מכל מקום כל אחד
צריך להזהר כפי מה שיראה ,כי הקב״ה יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו,
כי האדם יראה לעינים והקב״ה יראה ללבב .וכמה מעשים כתבו לנו ז״ל
במדרשים ללמד על זה מוסר.
♦ וצריך ליזהר באונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה (חו״ט רכ״ח ג׳ מגט׳ ב״מ
נ״ט .).רוצה לומר לפי שהאשה רכה בטבע ועל צער מעט היא בוכה והש״י מקפיד
על הדמעות וכו׳ (סמ״ע שם סק״ה).
•* ובספר היראים לרבינו אליעזר ממיץ (השלם בסי׳ ק״פ) :בשם שאונאה בדברים
כך אונאה בעין רעה שמראה פנים רעות.

נהר שלום
(י) ופעמים הרבה וכו׳ במעשיו הראשונים
וכו׳ ,כן הוא בחו״מ סי׳ רכ״ח סעיף א׳
וד׳ ומיוסד על חז״ל בב״מ (דף נ״ח:
ונ״ט ).ועל דברי הרמב״ם הל׳ מכירה
פי״ד הל׳ י״ר .ומ״ש במיעוט חכמתו,
לקחנו מפתיחת החפץ חיים לאוין י״ג
שלמד זה ממ״ש בחו״מ שם כגון אם

נשאלה שאלה על דבר חכמה לא יאמר
למי שאינו יודע אותה חכמה מה תשיב
בדבר זה ,וכן כל כיוצא בדברים אלו,
ע״כ .ומ״ש אשר נאמר לו דברים וכו׳,
הוא מסה״מ להרמב״ם במצוה רנ״א.
ומ״ש וכמה אזהרות עד סוף הדברים
הוא מספר החינוך במצוה של״ח.
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חיים של שלום

יא .ואם בייש את חבירו בדברים וגינהו כל כך עד שנשתנו פניו הרי
עובר בזה על הלאו (ויקרא י״ט) דלא תשא עליו חטא ,שהזהירה התורה
בזה שלא לבייש את חבירו ישראל אפילו במקום התוכחה בינו לבין עצמו
דהיינו שלא לדבר אתו קשות עד שיכלימנו .קל וחומר שלא במקום תוכחה
וכל שכן בפני אחרים .וכל זה כשלא היה ברבים ,אבל אם היה מלבין את
פניו ברבים כבר כרתוהו רז״ל (ב״מ נ״ט ).מעולם הבא*.

ולפעמים עובר על לאו זו באופן אחר ,והוא כשאינו מקיים המ״ע של
הוכח תוכיח .והכי מתפרש הפסוק ,הוכח תוכיח את עמיתך — שעל ידי
זה לא תשא עליו חטא **.ועיין למטה ב־נהר שלום ביאור הדבר.
* ולכן צריכים להזהר במקום שקרה לחבירו דבר בושה ברבים כגון שטעה באיזה
דבר או שנפל מהכסא וביו״ב ,שלא יהיה בפתי להרבות בושתו ולא ישחוק עליו או
יתלוצץ ממנו .ואפילו אם קרה הדבר ביחיד יראה להתחכם למעט את הבושה בכל
שאפשר כגון אם אפשר להתנהג כאילו לא הרגיש כלל במה שקרה ובו׳.
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*♦ ודבר זה הוא תוכחה מגולה ,שיש איש שכשרואה דבר בחבירו שיש להסתפק
אם הוא דבר איסור או שיש בזה צד זבות ,אינו יכול להתגבר על יצרו ,ודן
אותו האיש לכף חובה ,ואף נעשה הלה מגונה בעיניו על הדבר לא טוב שחושב
שעשה .אך אם יבוא אחד וישאל לו למה אינו מוכיח את פלוני ,ישתמט
בכל מיני אמתלאות .והסיבה האמיתית בהרבה מקרים הוא מפני שאולי פלוני
באמת לא חטא בזה ,ואם יוכיחו חושש שמא יתנצל הלה ויוכיח שבאמת דבר טוב
עשה בזה או על כל פנים שלא חטא בזה .ואז עומד המוכיח להתבייש על שחשדו
בחנם.
וראה בזה עצת היצר להפוך קערה על פיה .שעל פי דין תורה עליו לדון את
חבירו לכף זכות ולחשוב שלא חטא בזה .אלא שאם בא לקיים מצות הוכחה ,מותר
להוכיחו על הצד ספק וכמו שבתב בשל״ה בהקדמות בזה .אבל האיש הזה לא
די שלא הוכיחו ,אלא שנשאר לו בלבו רושם של גגות עליו .וחוץ ממה שעובר
על בצדק תשפוט עמיתך ,עובר נמי על לא תשא עליו חטא .אולם אם יתבונן
יראה שבמקרים רבים ממ״נ יצא טוב אם יקיים מ״ע של תוכחה .שאם פלוני באמת
חטא ,על ידי התוכחה מסתמא ימנע שלא יחזור על אוולתו שנית .ואם לא חטא,
ירויח לעצמו שלא ישא עליו חטא (דהיינו כיון שקשה לו לדון אותו לכף זבות
בלא״ה) .וגם ילמד מזה למקרים אחרים שלא כדאי לחשוד באדם כשר בישראל.

נהר שלום
(י״א) מה שכתבנו עד שנשתנו פניו הוא

מלשון הברייתא בערכין (ט״ז ,):ח״ל:

פתיחה :לאוין

כז

נהר שלום
הוכח תוכיח ,יכול אפילו משתנים פניו,
תלמוד לומר לא תשא עליו חטא.

ומ״ש בינו לבין עצמו ,כן כתב הרמב״ם
בפ״ו מהל׳ דעות ה״ח ,וז״ל :המוכיח
וכו׳ לא ידבר אתו קשות עד שיכלימנו
שנאמר ולא תשא עליו חטא וכו׳ .מכאן
שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל
שכן ברבים וכו׳ .כך אמרו חכמים המלבין
פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא
וכו׳ ע״ש .וכתב הח״ח בפתיחתו בלאוין
י״ד ,וז״ל :ודע דרש״י פירש שם בערכין
ופניו משתנין דהיינו אם הוכיחו ברבים.
ואפשר דרש״י לא פליג אהרמב״ם רק
נקט מלתא דפסיקה — דברבים הדרך
שתמיד משתנין פניו אפילו אם לא דיבר
לו קשות .אבל אם דיבר לו קשות עד
שעל ידי זה נתבייש ,אפילו בינו לבין
עצמו ,עובר על לאו זה .וכן מוכח מלשון
הברייתא דלא נקטה רק אם נשתנו פניו,
משמע בכל אופן שמשתנים אפילו בינו
לבין עצמו .ומהסמ״ג ל״ת ו׳ ומשאר
ראשונים משמע נמי שסוברים דעובר על
לאו זה בכל אופן כמו שכתבנו עכ״ל.
מ״ש ולפעמים עובר על לאו זו וכו׳,
הנה יש בענין זה גופא שני אופנים על פי
שני פירושים בקרא דלא תשא כדלהלן.
הפירוש הראשון הוא בנוגע לכל חטא
שעושה חבירו — בין חטא שבין אדם
למקום ובין חטא שבין אדם לחבירו .ובא
הכתוב לומר שיוכיח את חבירו ,דאם
לא כן ישא על עצמו חטאו כשיחטא
חבירו שוב ,כיון שלא הוכיחו .וזהו שיטת
התרגום אונקלוס שכתב אוכחא תוכח ית

חברך ולא תקבל על דיליה חובא .וכן
פירש רבינו יונה בשערי תשובה (ח״ג
מאמר ע״ב) ,וכן כתב שם במאמר נ״ט
ובחלק א׳ מאמר נ׳ .וכן נוטים דברי
רבינו אבן עזרא בפירושו על התורה.
ועיין לקמן בעשין ז׳ מ״ש במצוות תוכחה
בחלק הראשון שכתבו שם ,ובכה״ג עובר
על לא תשא לפי פירוש זה.
והפירוש השני בלא תשא עליו חטא
נוגע למקרה שחבירו חטא לו אישית.
והתורה מחייבת שלא ישא בלבו שחבירו
חטא לו בזה ולא יחשוב לו עוון ,אלא
ימחול לו ויעביר הדבר מדעתו ,או יוכיחו
עד שלא ישאר דבר בנפש .שאם יכסה
הדבר ולא יוכיחנו לא יוכל חבירו להתנצל
או להתוודות ,ונמצא שבגלל זה נושא
חטאו של חבירו בלבו.
והכי איתא בילקוט רמז תרי״ג מתד״א
אר״א ב״מ אם יש דבר בינך לבינו אמור לו
(דהיינו הוכח תוכיח) ואל תהא חוטא בו,
לכך נאמר ולא תשא עליו חטא .וכן הוא
ברמב״ם בסה״מ ל״ת ש״ג ,ח״ל :אמנם
הפשט הוא שהזהיר שלא תחשוב לו עוון
ותזכרהו ,וכן כתבו הרמב״ן והרשב״ם
בפירושם על התורה .וזהו החלק השני
שכתבנו לקמן במ״ע דהוכחה.
נמצא ,אם לא הוכיח את חבירו הרי גם
הוא אשם כאשר חבירו ממשיך לחטוא.
לכן הרי הוא נושא חטא חבירו (פירוש
בראשון); והוא גם נושא טענות נגד
חבירו ,ומאחר שלא הוכיחו ולא נתן לו
הזדמנות להתנצל או להתוודות (פירוש
השני) עובר על הלאו הנ״ל בכפליים.

!
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חיים של שלום

יט .ופעמים רבות מגיע הדברים לידי פגיעה בממון חבירו .והוא מפני
שמורה היתר בעצמו ,ואומר בלבו :הרי פלוני גרם לי עגמת נפש רב ,ואולי
גרם לי איזה הפסדי ממון .והנה יש לי הזדמנות לארב לו ולקחת ממנו
כסף או לעכב כסף המגיע לו או להזיקו באופן מן האופנים .ובמצב
כזה עלול הוא לעבור על לאווים שונים :לא תגנובו ,ולא תכחשו (כפירת
ממון בין הלואה בין פקדון) ,ולא תשקרו איש בעמיתו (ממון שהלוהו),
וגו׳ .לא תעשוק את רעך (כובש שכר שכיר או להחזיק בדיו דרך אונס
או דרך דחיה ורמאות במה שיהיה מזולתו בידו לא תלין פעלת שכיר
אתך עד בקר (ויקרא י״ט) ,שעל אלו עלול לעבור כאשר האדם ברוגז עם
חבירו).
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כ .ואם הוא מתקוטט עם יתום או עם אלמנה ,אפילו הם עשירים ,עובר
עוד על לאו אחר ,והוא (שמות כ״ב) כל אלמנה ויתום לא תענון ,שהזהירה
התורה שלא להקניטן או להכאיב להם בשום מין צער .ועונשו מפורש
בתורה (שם) וחרה אפי והרגתי אתכם וגו׳( .ודעת הרבה מהראשונים שלאו
זה לא נאמו דוקא באלמנה ויתום ,וכמו שנבאר בנהר שלום).
ואם הוא מתקוטט עם גר עובר על לאווים נוספים ,שאמרו חז״ל (ב״מ
נ״ט ):המאנה את הגר עובר בשלשה לאוים (וגר לא תונה ,ויקרא י״ט; וכי
יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ,שמות כ״ב; ולא תונו איש את עמיתו,
ויקרא כ״ב ,וגר בכלל עמיתו); והלוחצו ־ עובר בשנים (וגר לא תונה
ולא תלחץ ,שמות כ״ב; וגר לא תלחץ ,שם כ״ג) .ומסקנת הגמ׳ שהלוחצו
עובר גם על ולא תהיה לו כנושה (שם כ״ב) .ועוד ע״ש מרבי אליעזר
הגדול שהתורה הזהירה בגר בל״ו מקומות ,ואמרי לה במ״ו מקומות.

נהר שלום
בחלק ג׳ ,חיים של ברכה ,כלל ב׳) .וכן
נמנה לאו זה לשאר מוני המצוות ,ופרטיה
כתובים בחו״נו בסי׳ הנ״ל.
(יט) ובמקרים רבים עובר על לאוין רבים,
כגון בלא תגזול עובר על שני לאוין (ב״מ
קי״א ,).והכובש שכר שכיר עובר בחמשה
שמות ועשה וכו׳ (שם).

(כ) ז״ל הרמב״ם בסה״מ (ל״ת רנ״ו):
והאזהרה הזאת כוללת שלא יענה אותם

לא במאמר ולא במעשה ,אבל ידבר עמם
דברים טובים ורכים ויתעסק עמם בעסק
ויתנו להם לחיות בטוב שמחים .ויכוין
ההפלגה בזה כולו (דהיינו שיפליג לעשות
כל מה שכתב) .ומי שיקצר בדבר מזה
— הנה עבר על זה .וכבר התבאר העונש
על לאו זה וכו׳.
ובפ״ו מהל׳ דעות ה״י כתב :חייב אדם
להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם
שפלה למאד ורוחם נמוכה ,אע״פ שהם
בעלי ממון ,אפילו אלמנתו של מלך

פתיחה :לאוין

לה

נהר שלום

ויתומיו מוזהרים אנו עליהם שנאמר כל
אלמנה ויתום לא תענון (דייק ממילת
"כל") .והאיך נוהגים עמהם .לא ידבר
אליהם אלא רכות ,ולא ינהוג בהם אלא
מנהג כבוד ,ולא יכאיב גופם בעבודה
ולבם בדברים קשים ,ויחוס על ממונם
יותר מממון עצמו .כל המקניטם או
מכעיסם או הכאיב להם או רדה בהם או
אבד ממונם הרי זה עובר בלא תעשה,
וכל שכן המכה אותם או המקללם .ולאו
זה ,אע״פ שאין לוקים עליו ,הרי עונשו
מפורש בתורה — וחרה אפי והרגתי
אתכם בחרב ,ברית כרת להם מי שאמר
והיה העולם שכל זמן שהם צועקים מחמם
הם נענים ,שנאמר כי אם צעוק יצעק אלי
שמוע אשמע צעקתו ,עכ״ל.
ואיתא במכילתא שהיו רבי ישמעאל
ורבי שמעון יוצאין ליהרג .אמר לו רבי
שמעון לרבי ישמעאל :רבי ,לבי יוצא
שאיני יודע על מה אני נהרג .אמר לו
רבי ישמעאל לרבי שמעון ,מימיך בא
אדם אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד
שתהא שותה כוסך ונועל סנדלך או עוטף
טליתך .אמרה תורה אם ענה תענה ,אחד
עינוי מרובה ואחד עינוי מועט .אמר לו,
נחמתני רבי( .ועיין להלן מה שנכתוב
משיטת רבי ישמעאל).
עוד במכליתא שם (בהתחלת הפסוק):
כל אלמנה ויתום לא תענון .אין לי אלא
אלמנה ויתום .שאר כל אדם מנין .תלמוד
לומר ,לא תענון ,דברי רבי ישמעאל .רבי
עקיבא אומר ,אלמנה ויתום שדרכן לענות
בהן דבר הכתוב .וכתב רש״י בפירושו
עה״ת :כל אלמנה וכו׳ הוא הדין לכל
אדם ,אלא שדבר הכתוב בהוה ,לפי שהם

תשושי כח ודבר מצוי לענותם .והביאו
דבריו הסמ״ג בל״ת ח׳ ובהגהות מיימונית
בהל׳ דעות שם .אלא שכתב הסמ״ג שמה
שתפס הקרא אלמנה ויתום ,מפני הברית
הכרותה להם ,שכל זמן שהם צועקים על
מעניהם הם נענים ,שנאמר על זה כי אם
צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו,
ונאמר אבי יתומים ודיין אלמנות וכו׳.
והנה יש דעות חלוקות בשיטת רבי
עקיבא בתוספתא הנ״ל .שבפי׳ המלבי״ם,
וכן מוכח במנחת חינוך (מצוה ס״ה
סק״א) ,דר״ע פליג ארבי ישמעאל וסובר
דלאו זה הוא דוקא במענה אלמנה ויתום.
ובספר תורה תמימה ובספר עבד המלך
כתוב דאין כאן מחלוקת ,ולדברי שניהם
עוברים על לאו זה המענה כל אדם .ונראה
לענ״ד דזה גופא הוא מחלוקת הראשונים.
דלדברי החינוך (לשיטת המנ״ח) שסובר
דהפסוק קאי על אלמנה ויתום דוקא,
יסבור שר״ע פליג אר״י ,והלכתא כוותיה.
ורש״י וסעייתו יסברו שאין כאן פלוגתא,
ולכו״ע אמור הלאו באחרים ג״כ .דאי
לא תימא הכי ,איך יפסוק החינוך אלמנה
ויתום דוקא ,במקום שלא מצינו חולקים
עליהם .ומאידך ,אם יש כאן מחלוקת ,הלא
הכלל הוא שהלכה כר״ע נגד חבירו (וע״ע
תיו״ט עדיות פ״ב מ״ו) ,וכיצד פוסק רש״י
שהפסוק לא דוקא — דלא כר״ע .אלא
על כרחך דבזה גופא חולקים הראשונים,
שהחינוך סובר שחולקים התנאים והלכה
כר״ע ,ורש״י סובר שאינם חולקים .ותדייק
בדברי רש״י ותראה שהוא נקט כסגנון
של ר״ע ומכל מקום כותב שאלמנה לאו
דוקא ,משמע שסובר שאין ר״ע חולק,
וכנ״ל.

פב

חיים של שלום

י״ט) לא תשנא את אחיך בלבבך ,הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו
חטא .מחוייב האדם מן התורה לשאול את החבר לסיבת מעשיו ,למה עשית
לי כך וכך .כי כאשר יוכיח אותו יתנצל ויסביר שלא היתה כוונתו רעה,
או ישוב ויתורה על הרעה שעשה .מכל מקום ,מדת חסידות (כז> למחול
לחבירו בלבו ,ואז אינו חייב להוכיחו כי התורה הקפידה להוכיח רק כדי
למנוע השנאה.
יא .כאשר האדם מוכיח את חבירו ,בין בדברים שבינו לבינו ,ובין
בדברים שבינו לבין המקום — חייב <כח> להוכיחו בינו לבין עצמו .וידבר
לו בנחת ובלשון רכה ,ויודיעו שזה שאומר לו אינו אלא לטובתו — להביאו
לחיי העולם הבא .כך אמרו חכמים (ערכין ט״ז :):יכול אתה מוכיחו ופניו
משתנות ,ת״ל ולא תשא עליו חטא .מכאן שאסור לאדם להכלים את
ישראל וכל שכן ברבים .אף על פי שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו
— עוון גדול הוא .כך אמרו חכמים (אבות ג׳) המלבין פני חבירו ברבים
אין לו חלק לעולם הבא .לפיכך צריך אדם להזהר ולא לבייש חבירו
ברבים בין קטן בין גדול .ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו .ולא יספר
לפניו דבר שהוא בוש ממנו.
אם קבל ממנו מוטב .ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית .וכן תמיד
חיב להוכיחו (□ם> עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע .וכל שאפשר
בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש בעוון אלו כיון שאפשר לו למחות
בהם.

נהר שלום
(כז) על פי רמב״ם פ "ו מהל׳ דעות הל׳
ט׳.

(כח) כל זה מל׳ הרמב״ם פ״ו מהל׳ דעות
הלכה ז׳ וח׳ הדברים הנוגעים לענינינו.
וע״ע בחו׳׳מ סי׳ ת״כ סעיף ל״ט.
(כט) רמב״ם שם על פי ערכין ט״ז:
בענין להכלימו ברבים על עבירות שבין
אדב לחבירו אם־ לא קיבל תוכחה מספר
פעמים ,פשטות לשון הרמב״ם מורה שרק
בעבירה שבין אדם למקום מותר (וחייב)
להכלימו ברבים .ולפי הבנת הלחם משנה,

דעת הרמב״ם היא שמותר להכלימו אבל
לא ברבים .ולהבנת החפץ חיים (ריש כלל
י׳ בבאר מים חיים) הרמב״ם מתיר אף
לפרסם חטאו אלא שאין להכלימו ברבים.
וכן הוא מכריע להלכה בצירוף דעת רבינו
יונה בשערי תשובה (מובא בחפץ חיים
שם) .והמג״א בסי׳ קנ״ו עוד מרחיק לכת
וכותב כשיחטא איש לאיש ולא חזר בו
אחרי שהוכיחו ב׳ או ג׳ פעמים מותר
להכלימו ברבים .והפמ״ג עמד על זה
שלא חילק המג״א בין חטא שבין אדם
לחבירו וחטא שבין אדם למקום .אולם
הגר״ז מתיר להכלימו רק בעבירות שבין

כלל ב :הקסדות על ענינים שבין אדם לחבירו

פג

יב .נסדר עתה ציורים שונים כדי שנבין את ההלכות על בורין ונדע את
אשר עלינו לעשות כאשר בא מעשה לידינו.
דוגמא א :אדם ביקש איזושהי הטבה מחבירו ,והלה סירב .אין לו
(ל) לומר לעצמו :מילא ,מוותר אני על זה שחברי לא הסכים לעזור לי.
אבל מדוע השיב פני ריקם בצורה כזו .היה עליו לכל הפחות להתנצל
על שלא מילא בקשתי ולהגיד לי שהוא מצטער מאוד על זה שאינו יכול
להטיב לי בזה .גם זה לנטירה יחשב.
דוגמא ב :אף אם ראובן לא הקפיד בהתחלה כלל — כששמעון לא רצה
להשאילו .אלא שלמחרת ,כאשר בא שמעון לשאול ממנו ,אז התעוררה בלבו
ההקפדה לאמר ,לא די שהשיב פני ריקם כששאלתי אני ממנו ,עתה הוא
מעיז עוד לדרוש ממני .גם בזה <לא> אסרה התורה ההקפדה מכל וכל.

דוגמא ג :ראובן רוצה להשתתף או להשתדך עם שמעון ,והוא שואל
את פלוני ,מכירו של שמעון ,אודות שמעון ,כדי לברר פרטים על אישיותו.
אותו פלוני ענה תשובה ענינית ,ולא נלהבת במיוחד .חוזר ראובן לשמעון
ומספר לו :פלוני אמנם סיפר עליך שאתה אדם טוב ,אבל הוא לא סיפר
עליך גדולות ונצורות כמו שהייתי רוצה לשמוע עליך או כפי שתארת
אתה את עצמך .על ידי זה עלול שמעון לחשוב ,הלא בעבר התאמצתי
והטבתי לפלוני מספר פעמים .מדוע ,איפוא ,הוא לא היה יכול לספר עלי
דברים יותר טובים ולעודד את ראובן להכנס לעיסקהי אין זה אלא מרוע
לבבו ,הנני מבין שמכאן ולהבא לא כדאי לי להיטיב לו .במקרה כזה ,בנוסף
לאיסור (לב; לא תטור (ולא תקום באם הוא ימנע מלהיטיב לו להבא) ,עובר
גם משום <לג> קבלת רכילות.
נהר שלום

אדם למקום ,כפשטות לשון הרמב״ם.
ולכאורה יש להחמיר בזה ,כי הוא ספק
דאורייתא ויכול להגיע לשאלה של מלבין
פני חבירו שעונשו חמור ביותר.
(ל) פשוט ,כי כל זמן שלא העליבו ממש
אין זה נחשב לצערא דגופא.

(לא) כבר כתבנו הלכה זו לעיל סעיף .ב׳

והעתקנו שם לשונו הזהב של היד קטנה
בפ״ז מהל׳ דעות אות י״ח.
(לב) כי הרי אין על פלוני חיוב לגמור
את ההלל על שמעון ,ולא עשה עוולה
בתשובתו החיובית אלא בזה שלא המריץ
את ראובן להתקשר עם שמעון ,וזה כמו
כל ענין של אי עשיית הטבה .בנוסף לכך,
£לא יתכן שהחבר דוקא צודק במעשיו.

פח

חמש

הידיעו )

בראשית ,וישב

ובסנהדרין נ״ו מיתת ב״נ אינה אלא
סייף .ובתום׳ שם ז״ל והא דכתיב גבג-תמר
הוציאוה ותישרף ,לא משום דדינא הכי,
דאפילו מיתה לא נתחייבה לא בדינא
דידהו ולא בדידן ,ושהחמירו עליה
לחייבה מיתה ביבמה שזינתה ,אוקמוה
אמיתת בת כהן דבשריפה ,לפי שהיתה
"בתו של שם ,ע״כ.
ביאורו נראה כיון דעמדה לייבום יש
לזה שם זנות ,וכיון דהאומות גדרו עצמם
מזנות החמירו להרוג זונה כדי לעשות
סייג( .ועי׳ כאן בבעלי התום׳ דרק סייג
משום דלא היה עדים והתראה ,אך ברוקח
כתב דדינה כב״נ דאזהרתן מיתתן) .ואחר
שהוא רק לסייג ל״ח מיתת ב״ג ,ואין לה
דינים באיזה מיתה להרוג( .וכמלך כתב
הר״מ פ״ג ממלכים ה״ח דרק בסייף ,וכתב
במנ״ח דלסייג הורג בכל מיתה ,וע״ע
גליוני הש״ס ע״ז נ״ב ד״ה א״ך).

תירץ דנולדה קודם שניטל הכהונה.
ולכאורה תלוי אי חומרת בת כהן משום
היותה בתו של כהן ,וכיון דאביה כהן אף
דהיא לא כהנת נשרפת .או מעלה עצמית

שהיא כהנת.
וממש״ב את אביה היא מחללת ,אין
להוכיח דמשום אביה .עיי״ש בר״י בכור
שור .דבתרגום מקדושת אביהא היא
מתחלא .וביאר בתורת חיים סנהדרין נ״ב
ד״ה סד״א ,דהוא קדושתה שאוכלת
בתרומה עיי״ש.
ועי׳ סנהדרין נ״א לפי שמצינו שחלק
הכתוב בזכרים בק תמימים לבעלי מומק
יכול נחלוק בבנותיהן .ופרש״י בנות בעלי
מומין .אך במאירי פי׳ אם היא בעלת
מום .ולכאורה אי משום מעלתה ההו״א
כשהיא בע״מ ,ואי משום מעלת אביה

ההו״א כשאביה בע״ם.
ועיי״ש ניסת ללוי וכו׳ בת כהן אע״פ

ומיושב קושית הרמב״ן הא רק יהודה
נהג ביבום ,די״ל דמ״מ יש לזה שם זנות
וכנ״ל.
וע״ע ע״ז ל״ו זנות ישראל בגוי בי״ד
של שם גזרו דכתיב הוציאוה ותשרף .אף
דלא גזרו ע״ז מיתה .אולי ביאורו כנ״ל
כיון דנאסרו זל״ז תו הו״ל שם זנות ,ורק

עה״ת שם.
ובאמת לרבנן דקרא בנשואה ,כתב
במלחמות סנהדרין שם דכן מדוייק מלשק

כאן חייבו משום סייג .וע״ע רש״ש שם.
שוב מצאתי בגור אריה לא כן ,וביאר

בת כהן ,דהיא עצמה אינה כהנת .וע״ע
מש״ח שם.

דבי״ד דשם גזרו שריפה עיי״ש .וצ״ע
מנ״ל ללמוד משם האיסור לדורות ,ולא
ללמוד העונש.

שאינה כהנת ,ופריך משום דאינסבת וכו׳
לאו בת כהן .ולכאורה י״ל דר״ל דאז כבר
אק לה את מעלתה העצמית( .עי׳ חינוך
רפ״ג דכאחת מצלעותיו) .עי׳ מלבי״ם

והיא עלווה אל־ חמיה

(לחנה)

בשי׳ הר״מ בנוח לו לאדם שיפילהו וכו׳
חומר בת כהן אי ממעלתה העצמית
בחזקוני ז״ל ואע״פ שהכהונה ניטלה
משם וניתנה לאברהם וכו׳ ,מ״מ מזרעו
ניטלה ולא ממנו .ע״כ .ובמושב זקנים

ברש״י לא רצתה להלבין פניו וכו׳
מכאן אמרו נוח לאדם שיפילוהו לכבשן
האש ואל ילבק פני חבירו ברבים ,ע״כ.
ובמים

חיים

פ״ה מיסה״ת ה״ב כתב
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חג)

בראשית ,וישב

דלר״מ כן הלכה .נראה דמוכח ,דהא
שיטתו דאסור להחמיר וליהרג במקום
שאין חייב ,ע״כ דתמר מעיקר הדין.
*־־יוגב שיטתו דאף להנאת עצמן יהרג.
דלרז״ה דמותר להנאת עצמן ,וביאר הר״ן
פסחים ב״ה דכשאין רוצה בהנאת הדבר
דק להנצל ממיתה יעבור ,וה״ה בתמר היה
לה היתר דלהנאתו.
",^.אף דכתב הרז״ה דבשפיכות דמים דהוא
מסברא דמאי חזית גם להנאתו יהרג .אך
במלבין פנים ל״ש הסברא .וצ״ל כמ״ש
בכם״מ פ״ה שם ה״ה דגם בלא שייך הסברא
אמרי׳ יהרג .אך מ״מ סברא דלהנאתו שרי
יהא .ולשיטתו צ״ל דהחמירה ע״ע.
וע״ע זכרון שמואל סי׳ ס״ה כ״ט מה
שדן הא תמר דין ב״נ לה עיי״ש.
והנה אף דכתיב היא שלחה ,ולא היתה
מלבנת פניו בעצמה ,שייך יהרג ,עי׳ לעיל
עה״פ מה בצע .ועי׳ תיבת גמא חקירה ה׳
דכמושלך על התינוק שאין חייב ,ורק
לפנים משורת הדק.

הא דלא שלחה בציניגא
והא דלא שלחה לו בצינעא .משום
דישב בבי״ד ,עי׳ יב״ע וטלקת יתהון קאי
רגלי דיינא וכו׳ .דאף לרמב״ן דחיובה
משום מורד במלכות בעי בי״ד ,כמ״ש
תום׳ סנהדרין ל״ו ד״ה רבה.
כסה נחשב רבים
עי׳ תנחומא ישן דהדיינים הם יצחק
יעקב ויהודה .ועי׳ ח "ח ריש כלל ב׳
בהגהה דבג׳ הוא מלבק פני חבירו ברבים,
מגיטין נדר ברבים ג׳ ,ושם נלמד מרבים
דזבה .וע״ע נזיר מ״ז רה״ר בג׳ .וכ״ה
בתיבת גמא חקירה ה׳ .וכן משמע כאן

הידיעות

פט

דהיו ג׳ דיינים.
אך במושב זקנים ויקרא י״ג ב׳ כתב
יוכיחנו בסתר בפני ב׳ או ג׳ אך לא
ברבים .משמע דג׳ ל״ח רבים.
(עי׳ מש״כ בס״ם תצא אי רודף הוא
משום עבירת רדיפתו ,ונפק״ט כאן ביהודה
שלא עבר עבירה ,אלא טעה בדין ,ולכן
ל״א הותר להרגו וכ״ש להלבין פניו).

ויאמר ערקה ממגי ,ל" מ,
ביאור צדקה ממני
ביאר בבעלי התוס׳ לגם׳ הנ״ל דחיובה
משום ישראלית בגוי ,וכיון תתברר דממנו
ולא מגוי נפטרה .וכיון לזה בחידושי מרן
רי״ז הלוי .וע״ע באוה״ח.

שלא כדרכה בב״ג
ובבעלי התוס׳ (השלם) ז״ל צדקה ממני
ולא היתה יבמה כלל ,שהרי ער ואונן מתו
מפני ששמשוה שלא כדרכה ,ואין קידושין
תופסין בב״נ אלא בביאה גמורה ,שנאמר
ודבק באשתו אבל לא בביאה שלא כדרכה
וכו׳ ,ע״כ.
והנה אף דאמרו בסנהדרין נ״ח דנדרש
מיעוט שלא כדרכה רק לדק דבאשתו ולא
באשת חבירו .ואין מתחייב באשתו שלא
כדרכה ,דמי איכא מידי דלישראל שרי וכותי
מיחייב .כ״ז רק שאין מתחייב ,אך אינה
מיוחדת לו רק לדביקה ,ולא לשלא כדרכה.
ולכן אק מתייחדת לו ע״י ביאה של״כ.
(ועי׳ לעיל ס "פ ויצא ברכינו חיים
פלטיאל ,אם תענה ,שלא כדרכה .הא
אסור לבני נח עיי״ש .וי״ל דבאמת לכן
ביומא ע״ז :לא פירש אם תענה שלא
כדרכה ,עיי״ש ברש״י .וכן מצאתי
בתוספת יוהכ״פ שם).
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דחייב על קללת אביו ואמו לאחר מיתה
אלמא _ךבמןאר כל אדם פטור.
והנה שם אמרו ת״ר שיכול הואיל
וחייב במכה וחייב במקלל מה מכה אינו
חייב אלא מחיים אף המקלל אינו חייב
אלא מחיים ועוד ק״ו וכו׳ ת״ל אביו ואמו
קלל לאחר מיתה .מבואר דצריך הדרשה
שלא נלמד ממכה ,ולא משום דסתמא
משמע מחיים.
ובתוס׳ שם הק׳ למה לא אמר דהו״א
שיפטר ממש״א שם בעמך במקויים
שבעמך .ולכאורה י״ל דס״ל כת״כ כאן
שהביא ברש״י רבעי דרשא ללאחר מיתה.
ול״א ממקויים שבעמך .וע׳ פנים יפות.

ולפני עור לא תתן מכשיל (יט יי)
ברש״י מת״כ לפני הסומא בדבר לא
תתן עצה שאינה הוגנת וכו׳ ,ע״כ .עי׳
לקמן פר׳ תצא עה״פ וקראו לו מש״כ
בוה.

לפני עיור במכשול עין
בת״כ כתב עוד ,בא א״ל בת איש פלוני
מה היא לכהונה אל תאמר לו כשירה והיא
אינה אלא פסולה ,ע״כ.
וזה מקור השע״ת ג׳ נ״ב ז״ל לפני עור
וכו׳ הוזהרנו בזה שלא להורות את בני
ישראל אשר לא כדת וכו׳ ,ע״כ.
והא דכתב הר״מ בסה״מ ל״ת רצ״ט
דלהכשיל חבירו לא פשטיה בקרא .היינו
דוק׳ כשחבירו מזיד .דאז צריך לפרש עור
מתאותו כמ״ש בפי״ב מרוצח הי״ר( .ועי׳
ש״ך יו״ד קנ״א סק״ו דס״ל דבמזיד ליכא
לפני עור ,עיי״ש בדגול מרבבה) .אך
כנכשל שוגג ודאי הוא פשטיה דקרא.

^1^/

(27־׳,

היריעות

לפני עיור אי גם כפשוטו
ברלב״ג וכו׳ ומי ששם מכשול בדרך
להפיל העובר שעובר בדרך עובר ג״כ על
זאת האזהרה ,ע״כ .דס״ל דלא יצא
מפשוטו לגמרי ,ורק לעבירה .אלא אף
כפשוטו במכשול ממש .עי׳ מנ״ח רל״ב
שנסתפק בזה.
וכן בספר חסידים תרע״ג לפני עור וכו׳
שלא ירחץ מוכה שחין עם אחר.
וכן משמע בר״ן במו״ק ה׳ אהא דאמרו
שם דציון קברים הוא מלפני עור .פירש
שלא יכשלו בני אדם באותה טומאה
לשרוף טהרתן .ומשמע משום הפסד
ממונם .א״כ הוא מכשול כפשוטו .אך
אולי הוא על חילול התרומה ,אף שלא
יעברו איסור במזיד.
ובק״ש ב״ב ע״ז הוכיח מהרמ״ה שם
שכתב דמזיק עובר בלפני עור.
ועי׳ כלי יקר דויראת מאלוקיך ,המסור
ללב .ל״ש במכשול ממש.

לא־תשא פני־דל ולא תהדר פני
גדול (יט טו)
ביאור ולא תהדר וכו׳
ברש״י מת״כ לא תשא וכו׳ שלא
תאמר עני הוא זה והעשיר חייב לפרנסו
אזכנו בדין ונמצא מתפרנס בנקיות .ולא
תהדר וכו׳ שלא תאמר עשיר הוא בן
גדולים הוא היאך אביישנו ואראה
בבושתו עונש יש בדבר ,ע״כ .ובספרי
דברים י״ז כקטן כגדול תשמעון .שלא
תאמר עני הוא וכו׳ ,כנ״ל .ד״א שמא
תאמר היאך אני פוגם כבודו של עשיר
זה בשביל דינר אזכנו ולכשיצא חוץ
אומר לו ליתן לו שאתה חייב לו וכו׳,

/.^1
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כף זכות במקום תוכחה
כתב באוה״ח הא דבשנאה כתיב אחיך
ובתוכחה כתיב עמיתך .דבב׳ אנשים,
דאחיך הוא ת״ח שאמרו בו אם ראית ת״ח
שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו.
ואמרי׳ דשונא שהתירה תורה הוא בראה
שעובר עבירה .וזש״א דאחיך אינו בכלל
זה ,עכת״ד.
ומשמע מדבריו דלכן בתוכחה כתיב
רעך ולא אחיך .דת״ח א״צ להוכיחו דודאי
עשה תשובה .וכ״ה ביד הקטנה .ועי׳ ח״ח
ד׳ בבמ״ח סקי״ח שתמה עליו דמימרא זו
מבואר בראשונים דקאי אלימוד זכות,
שבת״ח בכל אופן צריך לדונו לזכות ,אך
אין פוטר מתוכחה( .ועי׳ פחד יצחק ר״ה
י״ב דבת״ח הוא הכרעה ,ולא סתם עין
יפה לדונו לזכות .וע״ע שם מכתבים
ל״ח).
אמנם לד״ה באדם בינוני ,אף דאפי׳
נוטה לחובה יש מצוה לדונו לכף זכות,
אך ודאי אין פוטר מתוכחה .וכ״ה
בסנהדרין כ״ו שראו עובדים בשביעית
ודנו אותם לכף זכות קרי להו קשר
רשעים ,עיי״ש במאירי .אלא דוק׳ בת״ח
כיון דאמרו ודאי עשה תשובה י״ל דגם
א״צ להוכיחו.

הידיעות

ולפי״ז באין יודע להוכיח צריך לשכור
מוכיח ,כמש״א בסנהדרין ע״ג בלא תעמוד
וכו׳.
ועי׳ ר״מ ספ״א מרוצח דעומד על דם
חבירו חשיב מאבד נפש .ובאו״ש שם ציין
לזה ממשלי כ "ד י״ב וכו׳ והשיב לאדם
כפעלו .וברבינו יונה שם ז״ל כי יעניש
אדם על עמדו על דם אחיו וכו׳ כאשר
יעניש על פועל החטא ,ע״כ .ומצינו כן גם
במניעת הוכחה ביחזקאל ג׳ כ׳ .ובשוב
צדיק מצדקו ועשה עול וכו׳ הוא ימות כי
לא הזהרתו בחטאתו וכו׳ ודמו מידך
אבקש .וע״ע לעיל פר׳ בראשית עה״פ
וירא ה׳ וכו׳ מש״כ בזה.
ועל דרך זה לכאורה י״ל דהחוטא
עצמו יתבע על מה שגרם מיתת עצמו .וכן
מצאתי בהגר״א יונה א׳ י״ר .ועי׳ רש״י
ויקרא כ׳ ט׳ דמיו בו וכו׳ כמו דמו בראשו
אין נענש על מיתתו אלא הוא שהוא גרם
לעצמו שיהרג ,ע״כ.
(וראיתי בספר מוסר לר׳ אביגדור
מבעלי התוס׳ ,דנענש גם על מה שהקב״ה
מצטער שנענש .וע״ע ביה״ל פר׳ וישלח
עה״פ כי ירא וכו׳ כעי״ז).
ועי׳ תבת גמא שאלה א׳ אות י״ב כיון
דמחטיאו כהורגו ,צריך לפייסו כדין בין
אדם לחבירו .עי׳ מאירי חיבור התשובה עמ׳
.81

בחיוב תוכחה על מידות רעות ,עי׳
מש״כ לקמן ריש פר׳ דברים.

לא תעמוד וכו׳ בתוכחה
כתב במנ״ח דחיוב תוכחה הוא חוץ
מהלאו דלא תעמוד על דם רעך והשבת
גופו ,דאבידת נפשו כ״ש מגופו עיי״ש.
ועי׳ אוה״ח דברים כ״ב א׳.

וראיתי בשם החמרת שלמה דלכן גם
עכו״ם מצווה לא להכשיל חבירו כמו
שמצווה על הזיקו ,עי׳ גינת ורדים כלל מ "ג.

ולא־תשא ן$ליו חטא

(יט יז)

ביאור ולא תשא
ברש״י שלא ילבין פניו .והוא מת״כ.
אך ברמב״ן כתב ז״ל שיהיה עליך אשם
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כאשר יחטא ולא הוכחת אותו ולזה יטה
לשון אונקלוס שאמר ולא תקבל על דיליה
חובא שלא תקבל אתה עונש בחטא שלו,
ע״ב .וכן בשע״ת ג׳ נ״ט וע״ב פירשו
דהוא עוד לאו ,שלא נשא חטא בחטא
חברינו בהמנעו מהוכיח אותם.
(וע״ע הגר״א משלי י״ב י״ד דבשב
מתוכחתו מקבל שכר כאילו הוא עשה
המצוה עיי״ש).
והנה לשיטת היראים רכ״ג דמצות
תוכחה גם בלא ישמע לו ,אך בכה״ג אין
נענש כמש״ש משבת נ״ה .א״כ לא יפרש
כתרגום דלא תשא עליו חטא אם לא
תוכיחו ,דהא מצות תוכחה גם בלא ישמע
לו ,שאין נושא עליו חטא.
ועי׳ דרשות עיו״ט עמ׳  143דר״ל
משום מחאה גרידא .ודו״ק במושב זקנים
ריש דברים .ובאמת כל הסוגיא שם בשבת
לא הביאו מהכא שבאין מוחה נענש .והוא
כת״כ הנ״ל .וע״ע לעיל פר׳ בראשית
עה״פ וירא ה׳ וכו׳ מש״כ בזה .שוב
מצאתי בק״ש ביצה אות ס״ו עיי״ש.
וע״ע שע״ת ג׳ ע״ב דמשמע דגם
בצכו״ם נושא חטא .דהביא לזה מיונה
ונדעה וכו׳ .אף דלא מצינו בהם מצות
תוכחה.
ביוש במקום תוכחה

ברלב״ג ז״ל וכו׳ ראוי שתהיה הוכחתו
אותו באופן שיתכן שיגיע מהתוכחת זה
התכלית וכו׳ לא שיאמר לו בקינטוריא
ויספר בגנותו בפני בני אדם .כי בזה
התוכחת ישא עליו חטא וכו׳ ר״ל שכבר
יהיה המוכיח חוטא בזה בביישו אותו
בפני בני אדם וכו׳ ,ע״כ( .ועי׳ ר״מ פ״ו
מדעות ה״ח דאף ביחיד לא ידבר קשות

היריעות

רמא

שיתבייש) .והא דנלמד מכאן לאיסור
ביוש ,ולא אמרינן דדוק׳ כאן משום מניעת
התוכחה .י״ל מדלא כתיב ואל תביישו.
אלא ולא תשא עליו חטא ,דביוש .משמע
דביוש הוא חטא בכל מקום.
אך בסמ״ג ל״ת ו׳ כתב דאיסור ביוש
בכל מקום הוא מק״ו מכאן דאפי׳ במקום
תוכחה אסר .וצ״ב כנ״ל ,שמא משום
תועלת התוכחה.
ועי׳ ח "ח פתיחה לאוין י״ר דכל מבייש
כבר מוזהר משום לא תונו וכו׳( ,וכ״ה
בחינוך של״ח) .ולרלב״ג י״ל דהזהירה
כאן כדי שיקבל תוכחתו.

ובמגן אבות פ״ג מאבות מי״א כתב
מלבין פני חבירו אם עשאה דרך תוכחה
בכלל ולא תשא וכו׳ ואם עשאה דרך
בזיון וכו׳ בכלל ולא תונו ,ע״כ .נראה
מדבריו דלא תונו הוא במכוון לבזותו.
ולכן הוצרכה תורה להזהיר אף דרך
תוכחה.
וברבינו הלל כאן ז״ל הוכח תוכיח את
עמיתך היכא שלא תשא עליו חטא ,משום
דאי מוכיחו ופניו משתנות כבר קבל ליה
התוכחה ואי מוסיף ומוכיחו קא מלבין
פניו ונושא עליו חטא ,ע״כ .והוא שיטה
מחודשת עיי״ש בקובץ הערות.
ולדבריו אי״ל דהכא אזהרה למקום
תוכחה ,דהלא האזהרה הוא במקום שכבר
א״צ תוכחה .אך י״ל דאזהרה אף שאינו
מתכוון לבזותו גם נאסר ,וכנ״ל.
ולדבריהם אחר שהזהירה תורה במקום
תוכחה ,ק״ו לכל מקום ,וכדיליף הסמ״ג
איסור ביוש .וקרא דהונאת דברים צ״ל
דבא בעיקר לרבות עצה שאינו הוגנת
כמבואר בב״מ נ״ח ,:אך דברי קינטור
המבואר שם מוזהר גם מהכא.
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רמב

חמש

ויקרא ,קדושים

ביאור המסור ללב
ועיי״ש דויראת מאלקיך דכתיב שם
משום דדבר המסור ללב .ופירש רש״י שם
אעצה שאינה הוגנת .וכנ״ל רזה עיקר
האזהרה ,דבדברי קינטור הא לא מסור
ללב .וכ״ה בהדיא בת״כ ואם תאמר עצה
טובה אני מוסר לו ת״ל ויראת וכר.
אמנם בהמשך הגט׳ בשם רשב״י גדול
הונאת דברים יותר מהונאת ממון שזה
נאמר בו ויראת מאלקיך וזה לא נאמר בו
ויראת מאלקיך .וצ״ב הא ויראת בא
להזהיר על עצה שאינה הוגנת דל״ש
בהונאת ממון .ועיי״ש במהרש״א.
ובחינוך של״ה ז״ל וכר לפי שהוא דבר
קשה מאד ללב הבריות והרבה מבני אדם
יקפידו עליהן יותר מן הממון וכמ״ש ז״ל
גדולה הונאת דברים וכר שבאונאת דברים
הוא אומר ויראת מאלקיך וכר ,ע״כ .נראה
שמפרש דבר המסור ללב דר״ל דמסור
ללב בנ״א ,שנפגעים מזה ביותר .לכך
הזהירה בויראת וכר .וא״כ שייך בכל
דברי קינטור.
אמנם למגן אבות דהלאו הוא במכוון
לבזות ,י״ל דמסור ללב אי כוונתו לבזותו,
כדלהלן.
דהנה בר״מ בסה״מ רנ״א ז״ל כמו
שתזכור לו פעולת נערותו וכר ותאמר לו
תודה לקל שהעתיקך מן הדבר הפלוני אל
זה הענין הטוב ,ע״כ .ועי׳ נחל קדומים
סוף הפר׳ בשם ר׳ שלמה אסתרוק שביאר
דהונאה שמרמהו כאילו מתכוון לשבחו
ובאמת מתכוון לבזותו .וא״כ גם בדברי
קינטור שייך דבר המסור ללב .שוב
מצאתי בקרבן אהרן כן בת״כ שפירש
כמייעצו
דזכוד מעשיך הראשונים הוא

הידיעות

עצה טובה שיזהר מהחטא .וזמש״א אח״כ
עצה טובה אני נותן לו.
^_,ובזה יומתק קצת הא דהביאו הר״מ
בהל׳ מכירה ,ולא הביאו בהל׳ דעות בהדי
איסור ביוש .עי׳ מאירי בהקדמה ד״ה ועל
דרך האמת שהעיר בזה .אך לנ״ל ניחא,
כיון דהאיסור לרמאות את חבירו ,ודומיא
דמו״מ).
אך צ״ב אי מתבייש מ״ל מה כוונתו.
והא מ״מ נאסר מלאו דהכא.
וביאורו דהנה ז״ל הח״ח שם ,ודע
דלאו דלא תונו וכו׳ עיקרו קאי אפילו אם
המצטער אינו מתבייש על ידי זה רק צער
בעלמא כמו שמצוייר שם בגמרא בהרבה
אופנים לא יתלה עניו וכו׳ וכיוצא בזה.
והלאו דלא תשא וכו׳ עיקר הלאו נאמר
רק על שלא לבייש ובוודאי המבייש עובר
ג״כ על ולא תונו שהמתבייש מצטער ג״כ.
והא דכתבה התורה להלאו דלא תשא עליו
חטא ,כדי למסמכיה לדין הוכחה,
להורותינו דאפילו במקום תוכחה אסור
לבייש ,ע״כ.
וכוונתו דבאמת בכל תוכחה יש בה
צער פורתא ,והונאה שנאסר כל צער ,זה
הותר במקום תוכחה ,עי׳ קובץ הערות סי׳
ע׳ ,דכל איסורי בין אדם לחבירו הותר
לצורך( ,ועי׳ מש״כ בזה לקמן פר׳ נשא
עה״פ יתן ה׳ וכו׳).
(וגם הכלמה באין חוזר בו מותר כמ״ש
הר״מ ,וכל מה שנאסר כאן ,משום דאפשר
בלא״ה).
(ומה״ט בפנינה אף דלש״ש נתכוונה
נענשה ,דהיה סגי בלא״ה).
כי הא
וכן העירוני מסנהדרין
מילתא מודעינן להו ,לפי׳ הרמ״ה שם,
דמשמע דהותר זכור מעשיך הראשונים
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חמש

ויקרא ,קדושים

דרך תוכחה ,ובלשון רכה .אף די״ל דמ״מ
אכתי שייך ביה צער דהונאת דברים.
וא״כ י״ל דלכך הוצרכה תורה כאן
לאסור הכלמה דיותר מזה-.והוא מעין
רבינו הלל הנ״ל.

וכן בב״מ נ״ח אמרי׳ אם היו יסורין
באין עליו וכו׳ אל יאמר לו כדרך שאמרו
לו חביריו לאיוב הלא 'עאו?׳ כסלתך
תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי
אבד .ובתד״ה הלא ,פירשו ,יראתך כסלתך,
הוא לשון בטחון ,והיה לך לירוא
מהקב״ה ,וזה היה בטחונך .וכ״ה באבן
עזרא וברמב״ן שם .אך רש״י בגם׳ שם
פירש הכוונה דסוסך מוכיח על תחילך
שיראתך היא כסילות.
והנה במלבי״ם פר׳ בהר נתקשה
מברכות ה׳ דא״ל מי חשיד קב״ה דעביד
דינא בלא דינא .והא הוא דומיא דזכר נא
מי נקי אבד.
ואולי לרש״י י״ל דהעיקר הוא החלק
הא׳ ,מה שהקניטוהו דמתברר שיראתך
כסילות ,ולא החלק הב׳ דזכר גא מי נקי
אבד.
אך לנ״ל י״ל דדוק׳ דרך קינטור אסור.
אך דברכות דרך תוכחה ,דאמרו לו תחילה
לעיין מר במילתא ,וכשענה להם מי
חשידנא ,השיבו לו כך.

ואהבת לרעך כמוך (יט י״>
ביאור מצות ואהבת לרעך
בר״מ פ״ו מדעות ה״ג כתב ז״ל מצוה
על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך
לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממנו

היריעות

רמג

כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה
בכבוד עצמו ,ע״כ.
אך בתרגום יב״ע כאן כתב ותרחמי
לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה.
וכ״ה בשבת ל״א .ומשמע דפירש כך
העשה דואהבת .וכ״ה בריב״א כאן,
ובמהרש״א שם בח״א.
וכן ברבינו יונה באבות פ״ב מ״י יהי
כבוד חברך חביב עליך כשלך .כתב וז״ל
הל׳ דרך ארץ שנו כאן לחזר אחר כבוד
חברו ויחפוץ כי יכבדהו כאשר חפץ
בכבוד עצמו והוא מדרך המוסר .ע״כ.
משמע דלא מעיקר הדין.
וביאור ואהבת הוא כלפי האזהרות
הקודמות ,עי׳ ספורנו ופענח רזא,
ובמהרש״א שם ,ובמסילת ישרים פי״א
ד״ה גם בשנאה ,ועיי״ש בעיונים לר״י
סרנא זצ״ל.

והנה בר״מ פי״ד מאבל ה״א מצות
עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם
אבלים וכו׳ .ואע״ס שכל אלו מצות
"מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך
כמוך כל הדברים שאתה רוצה שיעשו
אותם לך אחרים עשה אתה אותם לאחיך
בתורה ומצות ,ע״כ .וע״ע בפ״ח ממתנו״ע
ה״י .והוא לשיטתו הנ״ל דואהבת הוא
לספר בשבחו וכו׳.
(ועי׳ ציוני מהר״נ שם שהוכיח
מסנהדרין ע׳ דאכילה בתנחומי אבלים הוא
דרבנן .וצ״ע דהתם י״ל דהאכילה דרבנן,
לא התנחומים .אמנם שם בא לחדש אף
דדרבנן ,אף דכבר תנן התם עיבור החדש,
דגם אכילתו דרבנן .ע״כ דהכוונה עצם
הענין דרבנן).
אמנם בחינוך ז״ל לאהוב כלומר

________________________________________________________________________
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חמש

ויקרא ,בהר

היריעות

רעא

פרשת בהר
והעברת שופר תרתןה <כה ט,
תקיעה להכרזה
ברש״י לשון ויעבירו קול במחנה לשון
הכרזה .ובר״מ בסה״מ עשה קל״ז ז״ל וכו׳
התקיעה ביובל לפרסם החרות והוא מין
הכרזה והוא אמרו וקראתם דרור וכו׳,
ע״כ.
אך ברש״י מבואר דגדר הכרזה כתיב
כאן בקרא דתקיעה ,מלשון והעברת.
וקראתם דרור י״ל כדמטו משמיה דהגרי״ז
דקאי אוקדשתם ,דבר״ה מקדשים ואין
עבדים עובדים ,וביו״כ קריאת דרור דהוא
יציאת עבדים מעבודה ,כמ״ש בר״ה ח׳.
אמנם לרש״י אין מבואר דהתקיעה היא
לחירות ,ושמא לעצם קידוש השנה ,דגם
לעבודת קרקע ,אמנם בר״ה כ״ו :מבואר
דהוא תקיעה לחירות.
וע״ע בספורנו דלשמחת החירות.

ובנים דאין מוסר לו שפחה ,אך ל״ח אצלו
זונה ,עיי״ש ברש״י .ובר״מ בפיה״ט שם
פירש משום דהותר מכללו בשפחה
כנענית .ואולי הוא כנ״ל ,דמ״מ מקדושתו
יצא.
(ועי׳ סמ״ג עשה פ״ג שכתב דאף
דילפינן מהכא דגר אין נמכר ,דאינו בושב
אל משפחתו .צ״ל דהא רבמכילתא איתא
דנמכר .הוא בגר הבא על בת ישראל
שי״ל משפחת אם עיי״ש.
והקשו הא ל״ח משפחה .ואולי לנ״ל
י״ל דאין הכוונה משפחה כפשוטו .אלא
גר אין חוזר ליחוס הנ״ל ,דהא מותר
בשפחה .משא״ב בבן גרים דאסוד בשפחה
חשיב שחוזר ליחוס ישראל.
(וא״כ גם הראיה דמביאים מכאן לגר
נתגייר כקטן שנולד דמי .אינו).
אך לשון הר״מ ריש הל׳ עבדים ,שאין
לו משפחה .משמע כפשוטו משום קטן
שנולד).

ואיש אל־משפדזתו תשבו <כה י)
ענין היתר ע״ע בשפחה

ולא תונו איש את־קמיתו

ביב״ע ז״ל וגבר ליחוסיה תתובון ,ע״כ.
יל״פ ע״פ מושב זקנים שמות כ״א ד׳
דהיתר עבד בשפחה כנענית משום דיצא
מתורת קדושת ישראל עיי״ש.
וזה שאמר שעכשיו ישוב אל משפחתו
ויחוסו ויחזור לקדושת ישראל.
וכן מצאתי במש״ח לקמן עה״פ ושב
אל משפחתו .דר״ל דנאסר בשפחה.
ועיי״ש מש״פ.
ועי׳ תמורה ל׳ דלרבי אף בא״ל אשה

עצה שאינה הוגנת בהונאה

^ה יז)

ברש״י כאן הזהיר על הונאת דברים
שלא יקניט את את חבירו ולא ישיאנו
עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו
של יועץ ,ע״כ.
הנה אין כוונתו לעצה שאינה הוגנת
שנלמד מלפני עור .דהתם במכשילו ,והכא
הקנטה בעלמא ,כמש״א בת״כ לך אצל
מוכר זה והוא יודע שאינו מוכר.
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חמש

ויקרא ,בהר

עמיתך .דאל״כ לא משכחת מצות תוכחה
בעובר עבירה ,דגם שם כתיב עמיתך( .עי׳
ביה״ל סי׳ תר״ח מתד״א .ועי׳ מנ״ח רל״ט
דנסתפק .ובתיבת גמא חקירה ד׳ כתב דגם
רשע).
ובמשלי ג׳ ל׳ אל תריב עם אדם חנם
אם לא גמלך רע .וברש״י שעבר על מצוה
הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך ומי
שהוא רשע אתה רשאי לשנאו ,ע״כ.
משמע כסמ״ג דאפי׳ בפעם א׳.
.,.וברבינו יונה שם פירש דחנם ר״ל על
דבר שפתיים אם לא גמלך נזק והפסד .אף
דנ״ל דאף אם הונה רשאי להנותו .מ״מ
מידת חסידות שלא יונה .א״נ שרק יונה
אותו ולא יריב עמו( .ובחרדים מ״ז כ״ב
פירש אם לא החטיאך).
ועי׳ ביצה כ׳ לא ליהדר ליה מילתא
טפי.

ועי׳ תוס׳ ב״מ מ״ח :ד״ה בעושה,
שמקללים החוזר במקחו רק על החזרה ולא
סתם ,וי״ל ה״ה הכא לגבי הונאה זו רשאי
להנותו ולא תמיד .וע״ע אבי עזרי פ״ה
מממריס מש״כ בדעת הרי״ף בב״מ שם.
ועי׳ מכילתא משפטים פר׳ י״ח גבי
הונאת גר ,הובא ברש״י עה״ת שם ,ומנין
שאם הוניתו שהוא יכול להונך ת״ל כי
גרים הייתם בארץ מצרים ,ע״כ.
וכ״כ בחינוך של״ח ראם הונה רשאי
להנהותו נלמד מהבא להרגך וכו׳ שאין
חייב לסבול הנזקין מחבירו בלא להינצל
מידו שבזה לא ציוותה התורה.
אך צע״ק מיומא פ״ה :דנלמד מהבא
להרגך דפיק״ג דוחה כל התורה .משמע
דגדר דחיה ,ולא דע״ז לא הזהירה התורה,
ויש לישב.

הידיעות

רעג

(ומיהו פשוט דהבא להרוג חמיר,
ומצינו באביו דאמרי׳ ביה הבא להרגך,
בסנהדרין ע״ב .אך להנותו אסור ,כמבואר
בקידושין ל״ב ירקה בפניו ולא הכלימה).
והנה במנ״ח ס״ד ב׳ נסתפק אי גם
איסור הונאת גר הותר כשהוא מהנה אותו.
ולכאורה כיון דלמדו החינוך מרציחה אין
נראה דהונאת גר חמור.
ואולי יש לאסרו לטעם החינוך שם
דאזהרה מיוחדת בגר שלא יגרום עי״ז
שיחזור לסורו .ולכאורה לפי״ז הוא כעין
בין אדם למקום ,ואין ללמדו מבין אדם
לחבירו .ובנצי״ב בהוספות שמות כ״ה כ׳
כתב דהוספת איסור הונאה בגר הוא אף
בלא עמיתך.
(ובזה אפשר להבין גודל ההפלגה עד
שאמרו סנהדרין צ״ד רעד עשרה דרי לא
תבזה ארמי קמיה .עי׳ חינוך תל״א ,אף
דהדברים מצד עצמם צריכים לישמע .אך
כיון דהוא מצטער חיישינן שיתחרט).
וע״ע רד״ע בר״מ הל׳ תשובה ספ״ז
דאיסור הונאת בעל תשובה ,גם משום
שמא יחזור בו .וכנראה למדו מהא דכתבו
שם הר״מ .אף דמקומו בהל׳ הונאה בפי״ד
ממכירה .וכתבו גם שם .וי״ל דנפק״ט
כנ״ל.

ואם לא־יגאל עד־מלאת לו וכו׳
וקם הבית לעמיתת לקינה !־ה ל)
גדר גאולת שנה בבתי ע״ח
נסתפק הגרי״ז אם הוא דין זכות שנתנה
התורה למוכר לגאול בשנה ראשונה,
ולאחר שנה אין לו הדין זכות ,או נימא
רזה גופא מה שאין גואל בי״ב חודש שיש
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ליקוטי חפץ חיים

פרק

לא

הלבנת פנים
גודל האיסור של הלבנת פנים ואפילו בשעת תוכחה
הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,דהיינו שלא להלבין פניו

ברבים אף שהוא דרך תוכחה ,וכל שכן שלא בדרך תוכחה .המלבין פני חבירו

גדול עונו מנשוא ,כדאיתא בב״מ (דף נח) כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו
אוצרהחכמה!

שופך דמים .ואיתא שם בגמרא :נוח לו -לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש

ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנא לן ,מתמר ,דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל

חמיה לאמר וגר .ומוכח מזה דאפילו אם אותו האיש ג״כ חייב בדבר ,אפילו הכי
צריך ליזהר מאד שלא לביישו .ומוכח שם עוד בגמרא דמי שרגיל להלבין פני
חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא.

שמירת מלשון חלק שני סדק יז

גודל העון של הלבנת פנים

גם צריך ליזהר מאד בדיבוריו שלא יבא להלבנת פגים וידוע גודל חערן של
הלבנת פגים שהוא אפילו ביגו לבין עצמו ואף בשעת התוכחה שמחויב להוכיחו

הזהירה התורה שלא ידבר אתו קשות עד שיהא פניו משתנין וכמו שאמרו במם׳
ערכין (ט״ו ע״ב) הוכח תוכיח יכול אפילו פניו משתנין ת״ל ולא תשא עליו

חטא וכ״ש שלא במקום תוכחה ובפרט אם הלבין פגיו ברבים שעתם גדול מאח

—

כמו שאמרו במס ,ב״מ (דף ק״ח) תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין

פגי חנירו ברבים כאלו שופך דמים וכר וראה נא גודל עונשו כמו שאמרו שם
במערבא במאי זד״ירי באתוורי אפי דא״ר חניגא כל היורדין לגיהגום עוליז חוץ

משלשה ואלו הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע
לחבירו מכנה היינו מלבין אף דדש ביה בשמיה ואין פניו מכלימות מ״מ וה

להכלימו מתכוין (רש״י) ואי ,שם עוד המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב ואמרו שם עוד נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן אש ואל ילבין פני חבירו
ברבים מג״ל מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה [אעפ״י שחי,

מוציאין אותה לשריפה לא אמרה להם המעשה אלא שלחה למי שאלה לו אנכי
הרה ואם יודה הוא מעצמו יודה (רש״י) ומכ״ז יתבונן איש הנלבב עד כמה צריך
ליזהר בדיבורו שמדבר אל חבירו שבל יבא להלבנת פנים שהוא ל״ת מה״ת

אף בינו לבין עצמו ובפרט אם מדבר עמדו בפני אתרים ומצוי מאד בחבורת
אנשים שעוסקים בדברי שיחה ,שאומר אחד על חבירו דבר דרך שחוק ופניו
ליקוטי חפץ חיים ־ מדות ומצוות :כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב ( }46{)29עמוד מס 295הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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חקרי ע* י׳ד הלכות שמשת סימן דלו ** לב
לחין •ס דלקי יאוקמוה למתני׳ ר*י היא וגדחקי מס
דמחני׳ *0ל כר״י נחלא וסלע עליה נחדא ולסי׳ הרי״ף
ודעיחיה ת״ק והדי חמר לייזיה נאחה״ע דצ״ל הרי זו
חחח ח וצר' יוחנן לכיע אתי לעמ״ס זגס למינוח התו'
קסח דלימני מאיי ממר מדימרי׳אחטניד מעטה וכן?ןםו
החוס׳ וחירצז-דאה״נ יהגה יכיל למנויי א ל יכי ה דר"•
אלא לגצא*.ה שני מסיר וכה״ג ציל למיטת הי׳י״ף ומינה
נמי להך סזגייא נימא הכי *
נחי ל״ח מ״ס הרב מ״ג דע״ז ה״ס להעזשיז
ע^לעגתועי אחר אע״סי מלא עגדה
לקי והקמה ילח״ט סס דהיגי לקי הרי לאו מאין גז מעמה
הוי ע״ס ולפ״ס ל״ק דקי״ל עק״ס הוי מעסה ונהני נמי
ל״ק מ״ע היי נפיב דע״ז ה? גלאו דאל חפנו לאס
עסה מעסה לק* וחמה הרב לינא דתיי לאזין י״ד ללאו
מהוא בראיה ודנור ומתמנה וננולהו לית נהו מעשה
ואיך יצוייר מעמה נלאו זה ע*ש ולמ״ס ל״ק דקריאת
•סייהס עקיס איכא והוי מעסה גס נס״א מה' איסורי
אזנא ה״א כחג למקדיש נעל מוס למונח לקי והקסה
המינור מי' ס״ו לאין* לקי זיהו* לסאג״ח ולידם ה״נ ל״ק

וכזה

לקי ועיש הטעש הוי דמי לסאלח אע״ג דאיכא עק״ס
ינס סס נא״ז נלאו להולך רכיל נחג ללא לקי וע״כ מה״נו
דהוי לאו שאנ״מ אע״ג לאיכא עק״ס ויס לדחות למלנץ
•ני חנירו לא לקי לאפשר מלא יקסיד תנירו ואין זה
עוגל אס לא הקפיד על לנייו יא״ג האיסור תלוי נדעת
•מגדו ולן בהולך רכיל ממעה משמע לנרי מניר ו ודעתו
למגיד לצשננגלו עבר הלאו והרי נאותה מעה אין 3צ
מעשהוהוי נמ״מנמיסוגייא מאגי מגדף הואיל וישנו
נלג
לזה דביל התוו׳מתסבה רעה אקהק׳נה מצרפה
למעשה ומגדף מאני דהוי נע״ו וגס נלאו
למצגין <ףזקי*ל התראת ספק שמה התראה זא״נ כשיקפיל
שנר האיסור למפרע ני ע״כגר׳לעתו לעק״ס לאו מעסה
הזי גס גפי״א מה׳ע״ז נלאו למעונן וחוסר חנר דבלנוא
גלי מעמה לא לקי ושם נלאו לשואל נאוג וידעוני כתג
מלי יןעסה לא לקי גס נפ״ד מה׳ חמורה נלאו למשנה
אח הקדשים כתג ללא לקי וע״נ לה״ט דהוי לאו שאב*מ
גס נסעו מה׳ממטהנלאו לתובע חוג שענו־ עליו שניעית
לא נתב דלקי גס נמ״א מה* מלוה ולוה נלאו לתונע חוג
ואץלו לא נתב דלקי גס נפי״ל חהימנירה נלאו לאונאת
מריס לא כתג דלקי גס נפ״י מה׳סנהדרין נלאו דלא תעל
על ריב לנטות לא נחג דלקי נס נפ״ך סס נלאו דלא תטה
משפט לא כחג נו פלקויז גס גפי״-ח מה' סנהדרין דנל
לאו •אין נו מעסה לא לקי חו׳ן מנשבע וחמר ומקלג והרי
הגי איח נהו עק״ש וא״כ לאו' מיש נו מעמה גינהו גס
מ״א מהי הפורס <חנ לתמר אע״ס שאין נו מעמה לקי
מסי •הקנלה וכן נמנע ומקלל ע״ש מכל אלין נר" דס ל
דעקיס לאו מעשה נ* ע "כ דברי הרג צייניס ישוב *

>^מ
י

*!£1

אמת מזה קמה עכ״פ לשיטת סרי״ף ודעימיה

דלר״י עק*פ הוי מעסה מלנל מזר נאח״הע
1
•הרי נסצועות דנית ובתמורה ד״ג אמר ר* יוחנן משוס ר"
•וסי מליצי דכל ל״ח שאין נו מעסה לא לקי חק מנמנע
וממר ומפצל והרי לריי נמנע וממר ומקלל לאו שיש בהם
מעשה נינהו דעק׳ס הוי תעסה והתו' הקמו כן בהני
מלויי ותירצו שסיר לסינותס אגל לשיטת הלי״ףקטה וכמי
ראיתי מיטת רבבצלאל לנ*מ ל״ז-סההשהכןגמס הדאכ״ל
•הוא מנעלי שישה זו ותיו־ ן ורל וי ל וההיא משוס ר*

יוסי הגלילי הוא לאפי לה מ^ל עק״פ לא הוי מעמה
אכל י' יוחנן גזסיה הנךנתי לאו מיס נהו מעסה גיגהן
ענ״ל  4ועס״י מריו היה מקום ליימג לנרית אלו
דס״ל דטטעיח ממה שתתהנו עליו לעיל דפ״לדאנווף־ל
<ר״י ונסגע לאו טיס מ מעשת הוי דעק״ס וע*כ לר״י
לאחר נאונל ולא אכל דלא לקי ה״ט דהחנז עק״ס נתי
לינא מאין נעת שבועתו מוס איסור כיון שנידו לפייס
והאיסור הוא נסוף היום שלא אכלה ואין כאו תעסה
אף ד*גק״ס והן הס לנרי הי״מ אצא מאין נמ כן דעת
הת ממ״ש מי״ח מהי סנהדרין ונס״א מס׳ ממורה לימי
י
לשאבימ נינהו עיש
קס׳נידרון הראלי הלזו מהרי כמכות מדו
0*01

הקסו לר׳ יוחנן לאתר לשאלת איט לופה

מלהגי ר׳יאודה דלקי ותירצו לסגר כרייזסי הגלילי דאמר
כל ל״ת מאין נו מעטה אינו לוקה חוץ ממנע וממר
ותתלל ע*ט ש״מ דר׳ יוחנן ס״ל צר׳ יוסי ודוחק לוער
למתי דס״ל כרי יומי הייט נחלא ילאו שאלת אינו לוקה
וסליג עליה כתאי דס״ל דעק׳ס לאו מעסה ונר חן דין
שזה פמוט ננל המים מאין אמורא יכול לחלה מל התנא
וא״כ אי ר' יום• ס״לעק״ס צאו מעשה היכיחולק ר׳יוחנן
דגני ר' יוחנן לא נאתר נו תנא הוא זיליג נמו שהאריך
בספר יל מלאני סי׳חקלנ וע*קלדנייו מאי ק״ל לר׳זירא
כסנהדרין מלתניא יצפו עד״ז לפי שאין מס מעסה לר״יי
לס״ל עקיס הוי מעשה ומגדף מאני שימנו נלגגיחא הא
מגי רני יוסי היא ונית דק*ל מעיקר הדיג לקיימא לן
נהגי דפטירי מקרנן וע״כ מה״ט דהוי לאו שפין מעמה
הא ל*מ מהרי הוי אץ זלונסכיתונל מאין זדונו כרת
•טור כלתני בספרא דהך נרייתא לתורת כהניס י
ראיתי סס להדסנ״א זיל שכתב על לגדי
הראלי ואיו תחצו תחוור דא״כ אמאי א'ל
לתנא לא תיתני תמר הול׳ל לא תיתני חי מפגי להא איא
נהו תעשה לעק״ס ואם אפילו צר' יופי תאחד א״כ ח״ש
ממר ואי מסוס לתמר אתי מיניה סעסה״וכח^ש ■גתו״א־כ
אץ קושייא לר' יומן ממך דר*י דעק״ס למשי וחומס
ומנהיג אתי מינייהו מעסה ממא״כ ממנע ומקלל ונמ״א
נתום' נו׳ וק״ל נדנדיו דמאי ק״ל ממיטת הוווס' ורד*
הראב״יגרים צהרי״ף לצליליה כל דל״חיה גאסהיע חמיצ
מעטה ואי רני יוסי סנירא ציה לעקיפת שה לא סשיג
מעמה וממר טון דאתי מיניה מעסה סייג אי אפשר לזי
כן נלעון ר' יוחנן ונס סמלנריו תונח מהוא עשה עיקר
מיסת התוס' נגל רבותיו ז? סכתנז דליתיה להאי גירסא
לתום* ואלו ראה לא הוו חלקי והוא ראה בולאי מיי
רבותיו וכל כי האי אץ בידו לחלוק במתם בל* מרעה
גגל הגירסא הזו * ואח זה תמהני צהרב הנתקי ינפי־מ
חפסעיקר גירסחהרי״ף ומיטתו ואילו מ׳ העוכר את
הפועלים גני מוסס קול כתג הטע• להוי מעטה כיון
ממוריה אתעביד מעסה נמו מתר וזהו כשיטת החול
הראנ״די
הסך
וכ״נ הראנ״ד
מכתב ונ״כ
סס שכתב
לו סם
היי*  0.ראיתי <ו
מיטת היי
!
אף "קות וכנר ביארנו דהראנ׳ל רל־מסיטת
ז
דהוימעסה ר־
ה י*ל ח^ס וכ*כ הראל׳ד לאו אדלעיל ק אי
הרי״ף ולזה
היינו אף
לומר -דכי
אתר ר״-י חייב ..
.
מ................
אלא למאי ל
זו שהניא לזה ראיהפפרטי* ז ל *
לעי חלקית

ש

רועה

מגס נזה לא ידעתי מאי קמ״׳ל מיה סמוןו
ככולי סזנייא להא אמר ר *4מייל וכן לקיז
צר*ל מיתמר אך קתייחא ק״ט * ואף גס זאת דאיתי
להר״י ן• מיגאם נשמעות <א שהקשה קוס״יתהיאג״ד
הלוו מדרי דעפ״ס הוי תעסה זוטא ולא מעסה רנה עי
אמריי כל ל״ח מאין נו מעמה אינו לוקה רייט מעשה
<ןמש חון מנשבע דאע״ג זליכא מעשה רנה לקי כו' ון״מ

ג חזן ,רפאל יוסף בן חיים<שאלות ותשובות ;> { }5עמוד מס  9הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שכת  /קלג ע״ב ________________________________ ___ _תרעא

בפיהם :האם עליהם להשבית מיד את השמחה והששון ולקונן קינה ונהי על
כזאת שאירע עמהם ,או להמשיך החגיגה והמחולות ורק לקבוע תענית למחרת
היום ,ובמ״ש במגן אברהם (סימן מד סק״ה בשם משפטי שמואל) ׳ספר תורה שנפל
מידו לארץ צריך להתענות׳?

תשובה

בספר הלכה למשה <ה׳ ספר תורה) כתב :אם נפל ספר תורה בשמחת
תורה בשעת הריקודין יש להתענות ,ויקבעו התענית לאחר חודש
תשרי .ומשמע דס״ל שיכולין להמשיך הריקודין ,אולם אפשר ששם בגלל החג
אין להתענות ,משא״ב בנידון דידן.

והנה מעיקר הדין מכיון שהספר תורה נשמט לא בזדון ,לא היה צריך לצום,
אלא שמכיון שבמג״א כתוב שצריך להתענות ,לכן צמים .אבל הרקודים
והשמחה לכבודה של תורה הם חיוב שמעיקר הדין ,והסעודה היא סעודת
מצוה ,וכשם שרקד דוד המלך לפני ארון ה׳ ,כך יש לרקוד לפני ספר תורה.
ויעויין בביאור הגר״א (יו״ד סימן רפב סק״א) שמשוה דין כבוד ספר תורה לכבוד
הארון ,ויעויין בשו״ת מהר״י אסאד (יו״ד סימן רפג) שלמד דין הכנסת ספר תורה
מדין נשיאת הארון ,ולכן יש להמשיך ברקודים שהם מעיקר הדין וכתוב בנביא,
ולדחות את התענית המוזכר בפוסקים ,ואינם כתובים במפורש בתורה.

דף קלג ע״ב
בני מניונזי

האם ראוי לפרסם כרכים מי הם הרופאים המוכים ומי הגרועים
—*א

^^3שאלה

ישנם אנשים המתהלכים בין בתי מסחר ורואים מי מהם מוכר בזול
ומי מוכר ביוקר ,והם מפרסמים זאת ברבים ,האם ראוי לעשות כך
בין הרופאים ולפרסם מי הם הרופאים הטובים ומי הם הגרועים?

תשובה

תחילה נדון בדבר בתי מסחר ,האם מותר לפרסם לשבח את
המוכרים סחורה איכותית במחירים זולים? ונראה שאם יערכו
"סקר שווקים" ,ויפרסמו פרסום אמת לאחר בדיקה מדויקת ומדוקדקת מי הם
החנונים המוכרים סחורה איכותית וזולה ,והרשימה תכיל את כל בתי המסחר,
מותר לעשות זאת ,ואולי יש בכך גם מצוה ,שהרי עושים חסד עם ציבור
הלקוחות בעצה ובהדרכה נכונה .ואף על פי שעל ידי פרסום זה ינזקו אחרים,
יתכן שאין בכך איסור ,משום שהתורה דואגת תחילה לרווחתם של הלקוחות.
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תערב________________________________________חשוקי חמד
וגם הסוחרים המוכרים ביוקר ,בידם למכור סחורה איכותית במחיר זול ואז

לא יפגעו ,ואדרבה מוטב שתהיה תחרות ביניהם .כמבואר ברמ״א
קנו ס״ז>

(חו״מ סימן

לגבי "השגת גבול" שמותר לבן עיר אחרת לפתוח בית מסחר ,כאשר

ימכור זול יותר מבני העיר ,דשוקדים יותר על תקנת לקוחות [שהסחורות
תהיינה זולות] מטובת המוכרים.

ואולי אפשר לחלק בין הנושאים ,דשאני התם שהאיסור לירד לאומנות חברו
לא נאמר כשהסחורה של בן עיר אחרת זולה יותר ,דהוי כמוכר מין
אחר ,משא״כ בענייננו דצריך לדאוג לא להפסיד את המוכרים כל עוד אינם
עוברים על איסור .ואולי גם זה סקר שווקים בכלל האיסור.
מאידך יש גס מקום לומר ש״סקר שווקים" אין בו איסור ,כי לא מפרסמים
את היקרנים בתור בעלי עבירה ,אלא שאצלם אין המחירים זולים.

ולכן מסתבר שסקר שווקים מותר.
אולם דווקא כשהסקר הוא אמת לאמיתו .ומעשה "בסקר שווקים" שנערך

בצורה מסולפת ,למרות שכל העובדות שפורסמו בה היו אמת.
המפרסמים ערכו טבלה של מוצר מסוים בחנויות רבות ,ונתקבל הרושם שחנות
פלונית היא יקרנית .והאמת היתה שרוב המוצרים שנמכרו בחנות זו היו זולים
יותר משאר החנויות ,אך הדברים הזולים שנמכרו בה לא הוזכרו בטבלה.

נמצא שכל הפרטים שבטבלה היו אמת ,אך המסקנה שנתקבלה הינה שקר .כי

הנכון הוא שחנות פלונית היתה הזולה ביותר ברוב רובם של המוצרים.
יעויץ בספר חפץ חיים (הלכות רכילות כלל ט סעיף י) שכתב :אם הוא רואה בפירוש
שאחד רוצה לרמות את חבירו ...בשווי המקח ,כגון שהחפץ שוה חמשה
זהובים והמוכר רוצה ליקח ממנו ששה ,צריך לומר לו .אבל אם ההונאה היא

פחות משתות [ששית ,כגון שמוכר חפץ השוה ששה זהובים ,בשבעה] אפשר
דאין לומר לו ,כיון שיתכן שהמוכר לא עובר עבירה יעו״ש .ובסקר שווקים
בהרבה מקרים אין המוכרים היקרנים עוברים על איסור הונאה ,ונמצא
שמזיקים אותם על לא עוול בכפם.

ונראה ראם יפרסם רק את הזול ,כגון שיפרסם שבחנות פלונית אפשר לקנות

מוצר פלוני במחיר מסוים ,בכי האי גונא כולם ידעו שחנות זו זולה,
והשאר אמנם לא זולים אך לא יקרנים ולא נאמר עליהם דבר ,מסתבר שבאופן

כזה אולי מותר.
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ישבת  /קלג ע״ב _______________________________________תרעג
אמנם אפילו אם נאמר ש״סקר השווקים" מותר ,אין כן הדבר בפרסום
ובהמלצה על רופאים ,מכמה סיבות כפי שנבאר להלן :א .רובם של
בני אדם הם בחזקת ׳מבינים׳ על סחורה איכותית במחירים זולים ,ולכן מותר

להם להמליץ על רכישת סחורות בבתי המסחר המומלצים מהסיבות שמנינו.
מה שאין כן בדבר רפואה ,מועטים מאד הם המבינים לאשורו של דבר מי
הוא הרופא הטוב והמעולה ,וכאשר המפרסם אינו בקי מי הוא המומחה -
שתיקתו יפה מדבורו ,והרי הוא עלול לעבור על איסורים רבים :על גרימת
שם רע על רופאים אחרים  -שלא פורסמו ,ושאינם גרועים מאלו שפורסמו,

ואולי אף טובים מהם .יש בזה משום" :לפני עור לא תתן מכשול" ,יען כי
מסר לציבור עצות שאינן הגונות ונכונות ,בזה שהמליץ על רופאים שאינם
גדולים ואינם מתאימים לטיפול הנדרש להם ,ויטעה אותם לחשוב שהם כן
מתאימים ,ויגרמו להם להפסד ממון ,ולקבלת טיפול לא נכון [ואולי אף מזיק].

ב .אף אם המפרסם סמך דבריו ,ועשה מעשיו על פי מה ששמע וקיבל קצת

ידיעות מרופאים הבקיאים ויודעים את טיבם של חבריהם ,בכל זאת אין לו

רשות לסמוך על כך ולהזיק לרופאים אחרים ,שמא אין הדברים מדויקים.
ונראה שגם אדם הבקיא בטיב המקצוע ,ויודע ומכיר מי הם הרופאים
המעולים ,ובמה התמחה כל אחד ,נראה שאין זה מהיושר לפרסם את

שמות המומחים מכמה סיבות:
א .הפרסום פוגע בפרנסת הרופאים האחרים שגם הם טובים ,אם כי לא מעולים
ביותר .וכבר הזהירה המשנה (אבות פ״א משנה ח> "אל תעשה עצמך כעורכי

הדיינים" .ואין זה דומה לבתי מסחר דעיקר גדול אצלם הוא המחיר הזול,

משא״ב ברופאים שהטיב קובע .ויתכן שהמפרסם חייב בדיני שמים לשלם
ממון למפסיד .ואדרבה מצינו שחז״ל שקדו על טובת הרופאים כי הגמרא
במסכת שבת דף קלג ע״ב מספרת דרש רבא בפרהסיא בעיר מחוזא ,כיצד

מכינים אספלנית לרפוי תינוק אחרי ברית מילה ,שמעו זאת בני מניומי הרופא,
וקרעו בגדיהם מצער ,שהפסיד להם לגלות רפואה זאת .אמר להם רבא
השארתי לכם תרופה אחת שלא גיליתיה ,והיא כיצד לרפאות את הבקעים

הנוצרים בפנים ,כשרוחצים אותם במים ולא מנגבים אותם .וכתב על זה בספר

חינוך בית יצחק (סימן לח שמשמע מהגמרא שתרופה המשמשת כפרנסה אסור
לגלותה ולגרום הפסד לרופאים ,ומה שרבא דרשה בפרהסיא ופרסמה לרבים,

הוא משום שרפואת מילה דבר שכיח הוא ,וגם שאולי אין זה מן המובחר
ליטול שכר מהמצוה של רפוי מילה ,לכן כדי לא להפסיד פרנסתם ,הניח להם
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תרעד _ ______________________________________חשוקי חמד
דבר אחד .עד כאן תוכן דבריו .והדברים בפשוטם אין להם ביאור ,כי מדוע
אסור לגלות תרופות לציבור? אלא יתכן כוונתו שרבא שמע את התרופה מבני
מניומי הרופא וכמו שציין הרש״ש (שם) שרבא רגיל היה לשמוע מהם תרופות,
ולכן פרסם את התרופה למילה והשאיר להם תרופה אחרת כדי לא לקפחם,

ולעודד פרנסתם.

ב .הפרסום ימריץ לעליית שערים ,ואותם רופאים ימצאו עילה להעלאת

מחירים .מה שאין כן בבתי המסחר שהפרסום הוא שהם מוכרים זול ,והם
לא יפסידו את שמם הטוב.
ג .הדבר יביאם לידי יוהרא [גאוה] ,ויחדלו להשתדל ולהשתלם.

ד .מאחר ולא מן הכל ,אדם זוכה להתרפאות ,ולכן אף אם הרופא שאינו מצוין

כל כך ,נדר שהחולה לא יהנה ממנו ,ולפני החולה יש אפשרות לפנות
לרופא מומחה נפלא ,בכל זאת מבקש החולה להתרפאות מהרופא ה״פשוט",

חייב הרופא ה״פשוט" לרפאותו ,דלאו מן הכל אדם זוכה להתרפאות ,ויתכן
שנגזר עליו שהשליח הטוב לרפאותו יהיה דוקא הרופא הפשוט ,ולכן אין זה
מן היושר לפרסם רק את המפורסמים ביותר .משום שלא תמיד הם אלו שיזכו
לרפאותו .ובפרט למבואר ברא״ש (ב״ק בפרק החובל) "וצריך שיהיה לחולה נחת
רוח מהרופא" ,עכ״ל .ואין רוחם של האנשים שוה .זה נהנה יותר מרופא זה

והאחר נהנה מזה.
אמנם יכול הוא לפרסם בנוסח כזה" :אספנו רשימה של מעט מהמומחים,
ואני מודיע שלא כל הרשימה בחרנו" .בכל זאת אין לעשות כן ובפרט
שהקטנים יאבדו את חשקם להתעלות ,שהרי בין כך לא יתפרסמו כגדולים.
אכן אם קיימת הסכמה בין הרופאים לא לפרסם שום פרסומת ,אסור לעבור

על תקנה זו ,משום דהוי ככל תקנות בעלי אומנות הרשאים להקצות על
סייעתם.

דף קלד ע״א
שמלה בנה ראשון ומת

להיכנס להריון כשיש כזה סיכון
שאלה מעשה באשה שהסתכנה בשני הריונות וניצלה בעהי״ת ,האם מותר
לה להיכנס להריון נוסף כשיש בזה חשש שגם עתה תיכנס לסכנה?
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קמו

יחי

סימן יד

מ״א) שציין לשו״ת משנת רבי אליעזר (סימן
מ״ג וסימן ס״ג) ,ומשכנות הרועים (מערכת
ג׳ אות מ״ג> ,וספר קנין פירות (סימן רח״ץ
ורצ״ט) עכ״ל ,ועיין בשו״ת אמרי אש (סימן
כ״ח) ,ושו״ת מהרש״ם ח״ב (סימן כ״א ,וסימן
ע״ה ,וסימן ר״י) ,ובח״ג (סימן י״ב וסימן
רכ״ד) ,ובספרו משפט שלום חו״מ (סימן ר׳
סעיף א׳ אות א׳) ,ושו״ת ערוגות הבושם או״ח
(סימן קי״א וסימן קי״ד) .ושו״ת לבושי מרדכי
^^מהדורה תנינא (או״ח סימן קמ״ט ,וסימן קנ״ו),
ומעדני שמואל שעל^קצור שלחן ערוך (סימן
קי״ד אות ז׳) ,והארכתי בזה במקומו בס״ד
ואכמ״ל.

ו

בענק רוצח אין לו חלק לעולם הבא
בבא מציעא <נ״ח סע״ב)" :תני תנא קמיה
דרב נחמן בר יצחק כל
המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים,
אמר ליה שפיר קא אמרת דחזינא ליה דאזיל
סומקא ואתי חוורא וכו׳ ,הבא על אשת איש
מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל
המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם
הבא .אמר מר זוטדא בר טוביה אמר רב וכו׳
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חברו ברבים מנא לן מתמר דכתיב
היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה".
וראיתי להחסיד רבינו יונה גירונדי ז״ל
בספרו שערי תשובה (שער ג׳ אות
קמ״א) שכתב" :אמרו המלבין פני חברו ברבים
אין לו חלק לעולם הבא ,ומה שלא אמרו כן על
הרוצח שאין לו חלק לעולם הבא ,כי המלבין
פני חברו איננו מכיר גודל חטאו ,ואין נפשו
מרה לו על עונו כמו הרוצח .על כן הוא רחוק
מן התשובה" עד כאן לשון צדיק.
ובעניותי לא זכיתי להבין דברות קדשו,
שהרי גם על עון שפיכות דמים אין
לו חלק לעולם הבא ,וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל

יוסף

בחבורו הגדול (הלכות תשובה פ״ג סה״ו):
"ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא אלא
נכרתים ואובדין ונדונין על גודל רשעתן
וחטאתן לעולם ולעולמי עולמים המינים וכו׳.
ושופכי דמים ובעלי לשון הרע" וכו׳.
וכן שם בהלכות דעות (פ״ז ה״ג) כתב
הרמב״ם ז״ל" :אמרו חכמים שלש
עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ואין לו
חלק לעולם הבא ,עבודה זרה ,וגילוי עריות,
ושפיכות דמים ,ולשון הרע כנגד כולם" ,ומקור
דבריו גילה לנו הרמב״ם ז״ל עצמו בפירוש
המשניות שלו אבות (פ״א מי״ז) וזו לשונו:
"ולשון התוספתא על שלשה דברים נפרעין
מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם
הבא עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים,
ולשון הרע כנגד כולם" .הרי לנו מפורש
בדברות חז״ל (בתוספתא) וכן פסק הרמב״ם
ז״ל שהרוצח ששופך דמים אין לו חלק לעולם
הבא ,ולפי זה לכאורה דברי רבינו יונה ז״ל|
דלרוצח יש חלק לעולם הבא צע״ג[ .ואחרי
הרמב״ם ז״ל שפסק כתוספתא דרוצח אין לו
חלק לעולם הבא נמשכו והעתיקו גם בספר
הסמ״ג (ל״ת ט׳) ,ובספר מנורת המאור לרבינו
ישראל אלנקווה ז״ל הי״ד (כרך ד׳ דף תקנ״ו)
ע״ש].
ולתרץ דברי רבינו יונה ז״ל ולומר דלא סמך
על תוספתא זו כי לא הזכירוה
רבותינו בעלי התלמוד בשום מקום ,ורק אמרו
דשלשה יורדין לגיהנם ואין עולים ואלו הן הבא
על אשת איש והמלבין פני חברו ברבים והמכנה
שם רע לחבירו כאומרם בבבא מציעא (נ״ח
סע״ב) ושם (נ״ט א׳) אמרו להדיא דהמלבין
פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא,
ואם כן שמע מינה דהאי תוספתא לאו סמכא
וכדכתב בספר ראבי״ה (הלכות ברכות ס״ו־ן
ס״א ובהערות שם) ,וכן כתב רבינו הרא״ש*
ז״ל בפסקיו ליומא (פ״ח ס״ה) וחולין <פ״ו
ס״ב) ע״ש ,הוא דוחק רב מכמה אנפי ,ומה
גם דחזינן לעטרת תפארת הפוסקים אדונינו
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סימן יד

הרמב״ם ז״ל דסמך על תוספתא זו ואחריו
נמשכו עוד ראשונים וכנ״ל.
רכן לומר דסבירא ליה לחסיד רבינו יונה ז״ל
דתנא דמתניתין חולק על תנא דתוספתא,
שהרי תנא דמתניתין דפרק חלק הזכיר כמה
שאין להם חלק לעולם הבא כהאומר אין תחית
המתים מן התורה ,ואין תורה מן השמים ועוד,
ולא הזכיר בדבריו שרוצח אין לו חלק לעולם
הבא ,וקיימא לן כתנא דמתניתין .הא נמי ליתא,
דאטו התנא שם זכר כל אלו שאין להם חלק
לעולם הבא ,וראה בדברי הרמב״ם ז״ל בהלכות
תשובה (שם) שהוסיף עוד כהנה וכהנה שאין
להם חלק לעולם הבא שלא נזהרו בדברי התנא,
וכבר כתבו רבותינו בעלי התוספות סוטה (ה׳ א׳
ד״ה כל) דתנא דמתניתין דפרק חלק תנא ושייר
טובא ע״ש ,וגם רבינו יונה ז״ל בשערי תשובה
׳■"הזכיר הרבה שאין להם חלק לעולם הבא וגםאותם לא הזכיר תנא דפרק חלק ,כיעויין בשערי
תשובה (שער ג׳ אות קמ״ו ואות קנ״ט ואילך)
ודוק.
והנה יצאתי לחפש היכן שנויה תוספתא זו
שהביא הרמב״ם בפירוש המשניות,
ואחשוב שהיא תוספתא דפאה (פ״א ה״ב):
"אלו דברים נפרעין מן האדם בעולם הזה
והקרן קיימת לו לעולם הבא על עבודה זרה ועל
גלוי עריות ועל שפיכות דמים ,ועל לשון הרע
כנגד כולן" .והנה בתוספתא כאן רק מפורש
שיש קרן ופירות להני תלת עבירות החמורות,
וכיוצא בזה אמרו בירושלמי פאה (שם פ״א
ה״א) ,ובאבות דרבי נתן (פרק מ׳) ,אבל אין
מפורש בתוספתא כנוסח שהביא הרמב״ם דאין
לו חלק לעולם הבא ,ואכן המעיין בספר
חסידים (סימן תר״ה) יראה שמובא שם מספר
מגילת סתרים לרבי נסים גאון ז״ל ואף הוא
העתיק התוספתא כנוסח דילן בלא שכתוב בה
שאין להן חלק לעולם הבא ,ולפי זה יש לומר
דאף רבינו יונה ז״ל גרס כגירסתנו ולא כגירסת
הרמב״ם ז״ל וממילא לא קשיא עליו ,ועלו
דבריו יפה ודוק היטב.

י1םף

אחר כותבי כל זאת מצאתי בס״ד לגאון רד״ל
בביאורו לפרקי דרבי אליעזר (1״פ נ״ג)
שעל האמור שם" :כל המספר לשון הרע אין
לו חלק לעולם הבא שנאמר מלשני בסתר רעהו
אותו אצמית" ,כתב (אות ב׳)" :אין לו חלק
לעולם הבא כן מצאתי בברייתא דדרך ארץ רבה
(פרק בתרא) וכר ,והרמב״ם כתב בהלכות דעות
(פ״ז ה״ג)" :אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין
מן האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם
הבא ,עבודה זרה ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמים,
ולשון הרע כנגד כולם" ,והא דנפרעין מן האדם
הוא ברייתא בתוספתא וירושלמי פאה (פ״א
ה״א כצ״ל) ותני נפרעין בעולם הזה והקרן
קיימת לעולם הבא ,וכמדומה שהרמב״ם ביאר
לשון זה דאין לו חלק לעולם הבא מדעתו על פי
שיטתו הנראית מפשט דבריו בהלכות תשובה
(פרק ח׳) שכל חייבי כריתות אין להם חלק
לעולם הבא ,ולפי זה עבודה זרה גילוי עריות
ושפיכות דמים שהם חייבי כריתות ומיתות בית
דין לדעתו אין להם חלק לעולם הבא ,וכל שכן
לשון הרע ששקולה כנגד כולם" וכו׳ עכת״ד,
ולפי דרכו של הגאון רד״ל ז״ל שהרמב״ם ז״ל
הוא הוא אשר ביאר מדעתו הרחבה לשון זה
דאין להם חלק לעולם הבא ולפי שיטתו וכנ״ל,
אזי בודאי שמכמה טעמים אין קושיא כלל
וכלל על רבינו יונה ז״ל^אבל כמדומה שהגאון
רד״ל ז״ל לא זכר לרגע קט דברי הרמב״ם ז״ל
בפירוש המשניות אבות (ספ״ק) שמדבריו שם
נראה שכך היתה גירסתו בתוספתא וכנ״ל ולא
שביאר כן מדעתו לפי שיטתו בהלכות תשובה,
ראם לא כן היה הרמב״ם צריך להזכיר בהלכות
תשובה שם גם לכל הל״ו כריתויות האמורות
בתורה שאין להם חלק לעולם הבא וכגון המת
ערל ,והאוכל חמץ בפסח ,והאוכל דם וחלב,
וכל אלו לא הזכיר הרמב״ם ז״ל ,אשר על כן
דברי הגאון רד״ל צריכים לי עיון .ולתרץ דברות
רבינו יונה ז״ל צריכים אנו לדרכינו האמורה
לעיל ודוק ,זה הנראה לעניות דעתי בסייעתא
רשמיא.
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סימן טו

עליו .ועם שאיני כדאי כלל וכלל איני מבין

שרבינו הקדוש ז״ל שמע דיבת בני ישראל בזה

השגת רבינו הקדוש זצ״ל בזה ,והלא הדברים

וכנזכר בדבריו ,בקעה מצא וגדר בה גדר ותלה

מחלוקת תנאים וכנזכר בארוכה ,ומה מקום יש
לטעון' על רבי אברהם ן׳ עזרא ז״ל שפירש

דבריו בדברי הראב״ע ז״ל ודוק[ .עכשיו מצאתי

בפירוש על אבן עזרא שם שהביא שבספר

כחד מהם .צא וראה שרבינו הגדול הרמב״ן

מעשה ה ,האריך להשיג כן על דבריו אלו,

ז״ל שאין מנהגו לוותר אפילו צווחר קט לרבי

והוא הסביר דברי האבן עזרא בטוב טעם עיין

אברהם ז״ל כל שהיה חושב שדבריו סטו מיני
אורח חכמים כידוע ,כאן שתק לו ולא הקשה

בי].

מאומה ,ואדרבה מצאתי לרמב״ן ז״ל בביאורו

לתורה דברים

(ל״א י״ט>

שכה כתב" :ועתה כתבו

לכם את השירה הזאת על דרך הפשט למשה

והנה

בהיותי בזה דאיתי לגאון דון יצחק
אברבנאל ז״ל בביאורו לתורה דברים
שכה כתב" :צוה ה׳ למשה ויהושע

(ל״א י״ט>

ויהושע שניהם יצוה שיכתבוה כי רצה לעשות

שיכתבו את השירה הזאת ואין הכונה ששניהם
יכתבוה על ספר תורת אלוהים כי בספר התורה

יהושע נביאו בחיי משה" וכו׳ ,הרי שאף הוא

חלילה שיכתוב יהושע אפילו אוח אחת" וכו׳,

ופשוט שבא להוציא מדברי רבינו הגדול הרמב״ן

^:.בתב שיהושע כתב בספר התורה ודוק.

וכי

תימא משום שלא היה לו לרבי אברהם ן׳

ז״ל .אלא שבעניותי אני תמה על לשון קדשו

עזרא ז״ל לפרש אליבא דרבי יהודה אלא

"שחלילה שיכתוב יהושע אפילו אות אחת בספר

לפרש כהלכה וכרבי שמעון ,הא לא קשיא כלל

התורה" ,והלא תנאים רבים סוברים ששמונה

שהרי כלל גדול בידינו "כל מפרשי התורה

פסוקים אחרונים כתבן יהושע וצ״ע[ .ועכשיו
מצאתי לגאון דון יצחק אברבנאל ז״ל שדבריו

כהלכה או כהלכה" בדברות רבינו הגאון רבי

עשירים במקום אחר שבביאורו לתורה

לא יכוונו בפירושם לתורה רק ליישב המקרא
אליהו מזרחי ז״ל בביאורו על פירוש רש״י על
התורה (שמות

כ״ב ח■),

(סימן ב׳ דמ״ו ע״ב),

האריך בדברים נפלאים ומתוקים

ועיין בחיבורי ברית יעקב

להסביר מחלוקתן של רבי יהודה ורבי שמעון

<סיסן י״ד

גבי שמונה פסוקים שבתורה ,עיין שם בנועם

ובחיבורי כרם יעקב

אות י״א ,ושם סוף דף רל״ז)

וחשבתי

דברים דכ״גע״ב)

<סוף

אמריו ,ועיין בהגהות הב״ח ז״ל לבבא בתרא

ודוק.

לומר דכוונת רבינו אור החיים

<ס״ו א• אות א־>

ודוק היטב].

הקדוש היתה שאף כי נחלקו בה
חז״ל ,מכל מקום בביאור פשוטי המקראות

אין לפרש בדרך שיכולה לגרום סבוכים בעניני

אמונה ולכן התרעם על הראב״ע ז״ל .אלא
דאכתי לא איתנח לן שפיר ,שהרי מי לנו רודף

אחר הפשט כרבינו עטרת המפרשים רש״י ז״ל
ועם כל זה כאן הביא ברייתא דספרי כצורתה

טו

בענין המגביה יד על חבירו

סנהדרין

(נ״ה ב•)" :אמר ריש לקיש המגביה
ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו

וכתב מחלוקתן של חכמים אם שמונה פסוקים

נקרא רשע ,שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רעך,

כתבן משה או יהושע וכנ״ל .ודוחק לומר

למה הכית לא נאמר אלא למה וכו׳ .זעירי אמר

כיון שרש״י ז״ל הזכיר שתי השיטות תו ליח

רבי חנינא נקרא חוטא שנאמר ואם לא לקחתי

לן בה ,דזיל בתר טעמא דסוף סוף הדברים

בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערים גדולה מאד.

יכולים לגרום סבוכים .והיותר נראה לי דכיון

רב הונא אמר תיקצץ ידו שנאמר וזרוע רמה
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שו׳׳ת יביע אומר חלק א  -יו״ד סימן יח ד׳׳ה (יג) ואגב

<יג> ואגב אעיר אורות מה שנוהגים לקרוא את הרב בכינוי משפחתו (הרב פלוני בשם משפחה),
והרה״ג פלא יועץ (מע׳ כינוי) כ׳ ,שאזהרה שמענו להזהר ביותר בקריאת שם הרבנים שלא לקרות
אותם בחניכתם ,כמו שנוהגים קצת לומר ,הרב קארו ,הרב אלשיך ,הרב אלגאזי ,וכדומה ,אלא יאמר
מהר״י קארו וכר .כי אם יש אסור אפי׳ בשאר אנשים שלא לקראם בחניכתם ,כ״ש ברבותינו הקרושים.
ע״כ .והנה לא ראיתי נזהרים בזה ,ובגמרא תענית (כ ):שאלו תלמידיו לרב אדא בר אהבה ,במה
הארכת ימים וכר ,ולא קראתי לחברי בהכינתו ואמרי לה בחניכתו .ע״כ .וב׳ התוס׳ ,בהכינתו פי׳ מה
שמכנין אותו בני אדם לגנאי ,בחניכתו כנוי שם משפחתו כגון ר״א אבן עזרא ,שכל בני משפחתתו
נקראים כן ,ודוקא לגנאי אבל לשבח מותר .ע״כ .ונראה דהיינו רבותא דראב״א שהשתבח שלא קרא
לחבירו בחניכתו ,אפי׳ בחניכה שאינה של גנאי .וא״ש קושית מהרש״א בח״א שם שכ׳< ובפ׳ הזהב
* חשיב המכנה שם לחבירו ,שהוא אחד מיורדי גיהנם וכר ,אלא שרוב העולם נכשלים בדברים אלו ,לכן
התפאר בהם .וכיו״ב כתבו גבי לא הרהרתי במבואות המטונפות .ע״ש .ובאמת שבחי׳ הרשב״א
(מגילה כה) הרגיש בקו׳ זו ,דמאי רבותיה דראב״א שלא הרהר במבואות המטונפות ,וב׳ דמשום דס״ל
כמאן השרי ,והיינו רבותיה .ע״כ .וע׳ מה שהאריך בזה הגבורת ארי תענית (שם) .ולפמש״כ ה״נ ניחא,
דהיינו רבותיה שלא קרא לחבירו בחניכתו ,דהיינו אף בכנוי שם שאינו לגנאי דמדינא שרי ,מ״מ הוא
היה נזהר .וא״כ אין איסור לומר הרב קארו וכר ,שאין אלו כינויי גנאי ח״ו .וע׳ בתוס׳ גיטין (לד :פח)
גבי כתב חניכתו וחניכתה כשר וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים .ע״ש .ועמ״ש בשו״ת מהרש״ם
ח״א (סי׳ פג) ,דבזה״ז שפשט המנהג לקרוא בשם המשפחה ,ראוי לכתבו בגט .ע״ש .ואכמ״ל .שו״ר
בס׳ יפה ללב ח״ה יו״ד (סי׳ רמב סק״ח) שהביא דברי הפלא יועץ ,והשיג עליו מדברי הראשונים
שקוראים להרי״ף בשם רב אלפס שהוא בכינוי ,ואדרבה יש כבוד יותר לומר הרב אלגאזי וכדומה,
מלומר מהר״י אלגאזי בלא תואר הרב .וסיים ,ובכן לא טובה העצה אשר יעץ הרב בפעם הזאת .ע״כ.
ובס׳ אמונת חכמים (ספ״כז) כתב כמה פעמים על מרן :הרב קארו .ע״ש .וע״ע בס׳ בן יהוידע (תענית
כ ):שכ׳ ,שדרך העולם לקרוא בשם המשפחה ,אלא שרב אדא בר אהבה היה נזהר בזה .ע״ש .והוא
כמש״כ .ולכן המנהג נכון ואין לערער ע״ז .וה׳ יזכנו לראות בהרמת קרן התורה ,ויאיר עינינו בתורתו.
אמן.
* ו
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שו״ת יביע אומר חלק א  -יו״ד סימן יח ד״ה(..יג) ואגב

(יג) ואגב אעיר אודות מה שנוהגים לקרוא את הרב בכינוי משפחתו (הרב פלוני בשם משפחה) ,והרה״ג פלא יועץ (מע׳
כינוי) כ׳ ,שאזהרה שמענו להזהר ביותר בקריאת שם הרבנים שלא לקרות אותם בחניכתם ,כמו שנוהגים קצת לומר,
הרב קארו ,הרב אלשיך ,הרב אלגאזי( ,כדומה ,אלא יאמר מהר״י קארו וכו׳ .כי אם יש אסור אפי׳ בשאר אנשים שלא
לקראם בחניכתם ,כ״ש ברבותינו הקדושים .ע״כ .והנה לא ראיתי נזהרים בזה ,ובגמרא תענית (כ ):שאלו תלמידיו לרב
אדא בר אהבה ,במה הארכת ימים וכו׳.,׳ולא קראתי לחברי בהכינתו ואמרי לה בחניכתו .ע״כ .וכ׳ התום׳ ,בהכינתו פי׳
מה שמכנין אותו בני אדם לגנאי ,בחניכתו כנוי שם משפחתו כגון ר״א אבן עזרא ,שכל בני משפחתתו נקראים כן,
ודוקא לגנאי אבל לשבח מותר .ע״כ .ונראה דהיינו רבותא דראב״א שהשתבח שלא קרא לחבירו בחניכתו ,אפי׳ בחניכה
שאינה של גנאי .וא״ש קושית מהרש״א בח״א שם שב׳ ,ובם׳ הזהב חשיב המכנה שם לחבירו ,שהוא אחד מיורדי גיהנם
וכו׳ ,אלא שרוב העולם נכשלים בדברים >(לו ,לכן התפאר בהם .וכיו״ב כתבו גבי לא הרהרתי במבואות המטונפות.
ע״ש .ובאמת שבחי׳ הרשב״א (מגילה כח) הרגיש בקו׳ זו ,דמאי רבותיה דראב״א שלא הרהר במבואות המטונפות ,וכ׳
דמשום דס״ל כמאן דשרי ,והיינו רבותיה .ע״ב .וע׳ מה שהאריך בזה הגבורת ארי תענית (שם) .ולפמש״ב ה״נ ניחא,
דהיינו רבותיה שלא קרא לחבירו בחניכתו ,דהיינו אף בכנוי שם שאינו לגנאי דמדינא שרי ,מ״מ הוא היה נזהר .וא״כ
אין איסור לומר הרב קארו וכו׳ ,שאין אלו כינויי גנאי ח״ו .וע׳ בתוס׳ גיטין (לד :פח) גבי כתב חניכתו וחניכתה כשר
וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים .ע״ש .ועמ״ש בשו״ת מהרש״ם ח״א (סי׳ פג) ,דבזה״ז שפשט המנהג לקרוא
בשם המשפחה ,ראוי לכתבו בגט .ע״ש .ואכמ״ל .שו״ר בס׳ יפה ללב ח״ה יו״ד (סי׳ רמב סק״ח) שהביא דברי הפלא
יועץ ,והשיג עליו מדברי הראשונים שקוראים להרי״ף בשם רב אלפס שהוא בכינוי ,ואדרבה יש כבוד יותר לומר הרב
אלגאזי וכדומה ,מלומר מהר״י אלגאזי בלא תואר הרב .וסיים ,ובכן לא טובה העצה אשר יעץ הרב בפעם הזאת .ע״כ.
ובס׳ אמונת חכמים (ספ״כז) כתב כמה פעמים על מרן :הרב קארו .ע״ש .וע״ע בס׳ בן יהוידע (תענית כ ):שב׳ ,שדרך
העולם לקרוא בשם המשפחה ,אלא שרב אדא בר אהבה היה נזהר בזה .ע״ש .והוא כמש״ב .ולכן המנהג נכון ואין
לערער ע״ז .וה׳ יזכנו לראות בהרמת קרן התורה ,ויאיר עינינו בתורתו .אמן.
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שו״ת יביע אומר חלק ו-יו״ד סימז יג ד״ה (יב) אני

־*־־-

(יב) אני טרם אכלה לדבר בנ״ד אבא להעיר בהא דנקטינן (בכתובות סז :ובכ״ד) ,נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן מתמר דכתיב היא מוצאת .ובתום׳ (סוטה י ):כ׳ ,ונראה דהא דלא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות
שיהרג ואל יעבור ,ע״ז ג״ע ושפ״ד ,משום שעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות.
ע״כ .ורבינו יונה בשערי תשובה (שער ג סי׳ קלט) כ׳ וז״ל :והנה אבק הרציחה ,הלבנת פנים ,כי פניו יחורו ונס מראה האודם,
ודומה לרציחה ,ולכן ארז״ל לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות
חמורות ,אכן דימו אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו יהרג ואל ירצח ,ולמדו זאת מתמר שנא׳ היא מוצאת ,שאע״פ
שהוציאוה לישרף לא גילתה שהיא הרה מיהודה ,כדי שלא להלבין פניו .ע״כ .לפ״ז מתורצת קו׳ התוס׳ ,דהלבנת פנים
אביזרא דשפ״ד ,ולכן לא מנאוה בפ״ע .ולכל הדברות נראה דמ״ש נוח לו לאדם וכו׳ ,הוא חיוב מן הדין .דלא כמ״ש בעיון
יעקב (ב״מ נט) וז״ל :מיתתו בחנק ויש לו חלק לעה״ב ,אע״ג ראשת איש חמיר טפי מהלבנת פנים ,שהרי בא״א יהרג ואל
יעבור ,משא״ב במלבין פני חבירו ,רק דאמרי׳ בסמוך נוח לו לאדם שיפיל עצמו ,ולא שיהא מחוייב להרוג עצמו ,מ״מ עונש
דא״א בעוה״ב אינו חמור כ״כ ,דיצר אלבשיה ,ומים גנובים ימתקו ,משא״כ במלבין פני חבירו שאין יצרו תוקפו כ״כ ,לכן
חמור הוא ,ואין לו חלק לעוה״ב .ע״כ .נמצא שהבין שאין זה מן הדין ,ותימה שא״כ לד׳ הרמב״ם שכל מקום שנא׳ יעבור ואל
יהרג ,אינו רשאי ליהרג ,שהוא מתחייב בנפשו ,א״כ למה נוח לו לעשות כן ,אם אינו מחוייב .ובאמת שראיתי בס׳ פני מבין
ח״ב (דקס״ו ע״א) שהביא ד׳ התום׳ סוטה הנ״ל ,וכ׳ בשם הרב בנין שלמה (דצ״ד ע״ד) ,שמד׳ התוס׳ מוכח להדיא ,דמ״ש
נוח לו לאדם ,לאו דוקא ,אלא דינא וחיובא הוא דחשיב כשופך דמים ,והוסיף הבנין שלמה בסוה״ס להוכיח כן בראיות
דחשיב כשפ״ד ויהרג ואל יעבור .ע״כ .וס׳ בנין שלמה אמ״א .ברם חזי הוית להגאון בעל הפמ״ג בס׳ תיבת גומא (חקירה ה׳
דע״ה ע״ב) שב׳ ע״ד התוס׳ סוטה ,וק״ל דאכתי הו״ל למחשב רבותא אף זה ,וגם ביהודה הרי רצה לשרוף את תמר ,והתוס׳
פסחים (כה ):כ׳ דאף בשפ״ד אם אומרים לו הנח עצמך להשליך אותך על תינוק ,לא אמרינן בהא יהרג ואל יעבור ,דאדרבה
מאי חזית דמא דחברך סומק טפי ,כל שאינו עושה מעשה ,ובתמר היתה רשאית להציל עצמה ,ולפנים משורת הדין עבדה.
וצ״ע .ע״כ .ולכאורה קשה דהתינח לשיטת התוס׳ (ע״ז כז ):דס״ל שאם רצה להחמיר על עצמו בשאר מצות ליהרג ולא
לעבור רשאי ,א״ש נמי הא דתמר דלפנים משורת הדין עבדה ,אבל מה יענה ביום שידובר בו מ״ש הרמב״ם שכל שהדין
יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה״ז מתחייב בנפשו .ועוד שהרי כבר ביארנו לעיל (אות ד) ,שאפי׳ לדעת התוס׳ הנ״ל ,הני
מילי בעכו״ם שמתכוין להעבירו על דתו ,לכן רשאי להחמיר על עצמו לקדש ה׳ ,אבל בלא״ה אינו רשאי ,וה״ה =והרב
המגיה= במל״מ והעצי ארזים הוכיחו כן מד׳ התוס׳ (סנהדרין עד ,):כיעו״ש .א״כ הכא לא היתה רשאית תמר להחמיר על
עצמה אליבא דכ״ע ,אלא ודאי דהיינו מדינא .וכדברי התוס׳ סוטה ורבינו יונה הנ״ל .וכיו״ב קשה לי על הגאון פני יהושע
בחי׳ לב״מ (נט) שכ׳< נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,נ״ל שמכאן מוכח שהמלבין פני
חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,שהרי המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה״ב( ,כדמוכח בגיטין נז :אמרו אם אנו טובעים
בים אנו באים לעוה״ב? דרש להם הגדול שבהם אמר ה׳ מבשן אשיב וכו׳ ).ואפ״ה התירו לאבד עצמו כדי שלא ילבין פני
חבירו ,ולולא המלבין חמור כ״כ לא התירו לאבד עצמו ,שהרי בכל העבירות שבתורה יהרג ואל יעבור חוץ מע״ז ג״ע ושפ״ד
דגלי בהו קרא ,אבל במלבין לא מצינו קרא ע״ז ,ואף דילפינן מתמר ,מ״מ תקשה ,דתמר גופה מה ראתה על ככה ,ולא דרשה
וחי בהם ולא שימות בהם ,כמו שהק׳ (בפסחים נג ):על חנניה מישאל ועזריה .ובע״כ דמילתא דפשיטא היא שעון זה חמור
מכל העבירות כיון שאין לו חלק לעוה״ב .עכת״ד .ומוכח שאין זה דרך חיוב ,רק שהותר לאבד עצמו משום כך ,ולא זכר שר
מד׳ התוס׳ סוטה ורבינו יונה הנ״ל .וגם עליו תעבור כוס התימה ,דס״ס תקשה שאם אין חיוב שיהרג ואל יעבור ,איך אפשר
להחמיר ע״ע בזה ,והרי בין לרמב״ם בין להתוס׳ אסור להחמיר ע״ע ומתחייב בנפשו .ועלה על דעתי ליישב ד׳ הפמ״ג בתיבת
גומא הנ״ל ,כי י״ל שאף הרמב״ם דס״ל שהמחמיר על עצמו מתחייב בנפשו ,היינו בישראל דכתיב ביה וחי בהם ולא שימות
בהם ,וס״ל להפמ״ג דמהכא ילפינן איסורא נמי ,משא״ב בבן נח י״ל דרשאי להחמיר על עצמו ,דלא כתיב ביה וחי בהם .וע׳
להרא״ם פר׳ שמות (ד כד) שהקשה שאיך עבר משה רבינו על מצות מילה משום פקו״ג שחשש לסכנת הולד ,והלא עדיין לא
ניתנה תורה דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם .ותי׳ דמסברא ידע שיותר טוב לבטל מצוה אחת במקום סכנה כדי שיוכל לקיים
אח״כ כל המצות .ממה שיקיים מצוה אחת ויבטל כל המצות .ע״כ .מוכח דלגבי ב״נ אין איסור משום וחי בהם ולא שימות
בהם .והא דכתיב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,היינו שלא במקום מצוה( .וע׳ בשו״ת חמדת שלמה חאו״ח סי׳ לח אות
לג) .וראיתי שהדבר שנוי במחלוקת ,כי בפרשת דרכים (דרוש ב׳ ד״ו ע״ב וג׳) ,הביא מ״ש מהרי״ט בס״פ תולדות ,דמ״ש
הנמק״י פ׳ בן סורר שאדם גדול רשאי להחמיר ע״ע לקדש ה׳ ,ה״מ ישראל ,אבל בני נח שלא נצטוו על קד״ה ,מה בצע
שיחבול בעצמו ,ושוב הביא מ״ש מהר״ש יפה בפרי תאר פר׳ נח (פר׳ לד סי׳ יט) ,עמ״ש ואך את דמכם לנפשותיכם ,יכול
אפי׳ כחמ״ו ,ת״ל אך ,וקשה דהא נפקא לן ממ״ש ואהבת את ה׳ אלקיך בכל נפשך אפי׳ נוטל את נפשך (ברכות נד) .וי״ל
דהתם בישראל ,והכא בב״נ שאע״פ שאינם מצווים על קד״ה אם מסרו נפשם שלא לעבוד ע״ז לא מחייבי משום חובל
בעצמו .אלמא דאף ב״נ רשאי להחמיר למסור נפשו על קד״ה .והפמ״ג יסבור שבן נח רשאי להחמיר ע״ע ,אפי׳ לד׳ הרמב״ם,
כיון שלא נאמר בהם וחי בהם ולא שימות בהם[ .שו״ר להגאון האור שמח בספרו משך חכמה פרשת וזאת הברכה (דף של״ב
ע״א) ,שב׳ ג״כ ,רבן נח רשאי ליהרג על המצות ,משא״ב ישראל שמתחייב בנפשו ,כמ״ש הרמב״ם ולכן תמר מסרה נפשה
שלא להלבין פנים .ע״ש .וכיו״ב כ׳ הגאון מהר״ץ חיות בסוטה (יא ):על מ״ש ויקרא מלך מצרים למילדות ,מלמד שתבען
לדבר עבירה ולא נתבעו ,משום שאף שב״נ אינו מצווה על קד״ה ,מ׳׳מ לכ״ע רשאי להחמיר ].ואע״ג דבסנהד׳ (נט) אמרי׳,
מנין שאפי׳ עכו״ם שעוסק בתורה הרי הוא ככ״ג שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,ובתוס׳ שם בשם ר״ת כי אדם
ממעט עכו״ם ,אבל האדם כולל גם עכו״ם .י״ל דההיא דרשא בעלמא ועיקר קרא משתעי בישראל ,וכמ״ש התוס׳ סנהדרין
(עד סע״ב) .שו״ר במהרש״א שם שעמד ע״ד התוס׳ מההיא דלעיל (נט) .וע״ש .וע׳ בשיורי קרבן בירוש׳ (פ״ג דסנהדרין
ה״ה) ,ובמשכיל לדוד פארדו (ר״פ וישלח) .ע״ש .אך הפנ״י (ב״מ נט) ס״ל דוחי בהם שייך לגבי ב״נ ג״כ .ולדידיה הדק״ל
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שאיך היה אפשר לתמר להחמיר ע״ע בזה ,אם אין זה מן הדין .וראיתי להגאון בעל שואל ומשיב בס׳ דברי שאול ויוסף דעת
על יו״ד (סי׳ שמה) שהביא דברי הפנ״י (ב״מ נט) הנ״ל ,וכ׳ לתמוה עמ״ש שהמאע״ל =שהמאבד עצמו לדעת= אין לו חלק
לעוה״ב שזה שיגרא דלישנא בפי העולם ,ואינו מבואר ,וגם גוף הקושיא לגבי מלבין פני חבירו לק"מ ,דהרי בשפ״ד יהרג
ואל יעבור משום סברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי וכו׳ ,ומכיון שהמלבין כשופך דמים הו״ל בהורגו ,ושייך בו הסברא
דמאי חזית דמא דידך כו׳ ולכך יהרג ואל יעבור .ומה שאמרו נוח לו לאדם ,ולא אמרו שמחוייב לעשות כן ,משום דבאמת מה
שהחמירו במלבין כאילו שופך דמים ,אינו שופך דמים ממש ,רק כאילו שופך דמים ,ולכן לא אמרו דרך חיוב אלא דרך רשות
דלא הוי כמאע״ל ,ואף לרמב״ם שהמחמיר ע״ע מתחייב בנפשו ,המלבין דהוי כשפ״ד רשאי להחמיר ע״ע .ומה שהקשה
הפנ״י מתמר ,שלא דרשה וחי בהם ,י״ל כמ״ש הרא״ם פר׳ שמות דבב״נ לא דרשי׳ וחי בהם .עכת״ד .הנה גם מהגאון דברי
שאול נעלם מ״ש התוס׳ ור׳ יונה דדינא הוי ,ולא דרך רשות .והפר״ח במים חיים הל׳ יסוה״ת פ״ה מביא להלכה ד׳ התוס׳
* סוטה ,דלגבי הלבנת פנים יהרג ואל יעבור .ושלא כהגאונים הנ״ל דס״ל דרשות הוא .ובנחל אשכול ח״ב (עמוד קיח) האריך
לומר דתמר מרוב חסידותה עשתה כן ,ולפיכך השמיט הרמב״ם ד״ז מהלכה ,וס״ל דלגבי ב״נ רשאי להחמיר בזה דלא כ׳ ביה
וחי בהם משא״ב בישראל .ואין אף אחד מהפוסקים שיביאו דין זה להלכה חוץ מהתוס׳ סוטה ,עכת״ד .ולא זכר דברי רבינו
יונה בשע״ת הנ״ל .גם הלום ראיתי בשו״ת בנין ציון ח״א (סי׳ קעב) שהביא ד׳ הפמ״ג בתיבת גומא ,ותמה עליו שאיך אפשר
לומר שתמר עשתה לפנים משורת הדין ,והרי לכל הפוסקים אם אינו מתכוין להעבירו על דת אסור להחמיר על עצמו .גם קו׳
התיבת גומא מתוס׳ פסחים (כה ):לק״מ ,דה״נ שעושה מעשה להלבין פניו חשיב כשפ״ד בקום ועשה .והניף ידו שנית (בסי׳
קעג) לדחות דברי הרה״ג השואל שהעיר דתמר יש לה דין ב״נ ,שמבואר בפרשת דרכים דבב״ג לא נאמר וחי בהם ,ודחהו
ממ״ש בפרשת דרכים דרוש א׳ שבמקום שא״צ למסור נפשו גם ב״נ מוזהר על מ״ש אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ,ולכן
הקשה בדבר הצלתו של אברהם אבינו מאור כשדים ,שלא היה רשאי להחמיר על עצמו ,כיון שיש לו דין ב״נ ,וה״ז כמתחייב
בנפשו וכו׳ .ע״ש .ולא סיימוה קמיה דמר מ״ש הפר״ד דרוש ב׳ בשם מהר״ש יפה ,ואף הפמ״ג יסבור כן .וכנ״ל .ברם קושטא
קאי שהתוס׳ סוטה ור׳ יונה ס״ל בהדיא דלא כהפמ״ג ,וכמ״ש ג״כ הבנין ציון שם .ונראה דס״ל להתוס׳ דאף דבב״נ אינו
מצווה על קידוש ה׳ ,בשפיכות דמים דאתי מסברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי ,גם בב״נ שייכא הך סברא ,ולכן הדין
נותן שיהרג ואל יעבור .וכמ״ש כן להדיא בפרשת דרכים (דרוש ב) ,ובמשנה למלך (פ״י מה׳ מלכים ה״ב) ,וע״ע במנחת
חינוך (מצוה רצו) ובם׳ המקנה (כלל ח פרט טו) .ע״ש .ולכן גם לגבי הלבנת פנים דינא הכי ,וכמ״ש בדברי שאול הנ״ל( .וע׳
שו״ת תורת חסד מלובלין חאה״ע ר״ס מד) .ואף שכ׳ מרן הכ״מ (פ״ה מיסוה״ת ה״ה) בהא דקי״ל יהרגו כולם ואל ימסרו
להם נפש מישראל (ומקורו בתוספתא) ,שמה שהשיג הרמ״ך ע״ז ,שהרי בגמ׳ אמרו הסברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי
וכו׳ ,וכאן שהוא נהרג יחד עם כולם ,לא שייכא האי סברא וכו׳ ,יש לומר שאין זה עיקר הטעם אלא קבלה היתה בידם
דבשפ״ד יהרג ואל יעבור .ע״ש .מ״מ היכא דשייכא הסברא כגון בשפ״ד ממש גם ב״נ יהרג ואל יעבור .ואמנם במשכיל לדוד
פארדו (ר״פ וישלח) חולק על המל״מ בזה ,מ״מ אין דבריו מוכרחים .שו״ר בשו״ת אבן יקרה ח״א (סי׳ נו) ,שהביא מ״ש היד
שאול על הפנ״י הנ״ל ,וכ׳ להציל את הפנ״י ,שראית הפנ״י נכונה מאד לפמ״ש הרמב״ם שבמקום שאין הדין יהרג ואל יעבור
ונהרג ה״ז מתחייב בנפשו ,וא״כ ע״כ מ״ש נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו׳ ,הוא חיוב ,שאל״כ היה ראוי לאסור שבמקום שאין
חיוב ליהרג אסור לו להחמיר ע״ע .וזוהי ג״כ דעת התוס׳ (סוטה י ):שב׳ להקשות שהי״ל לחשבו בין העבירות דיהרג ואל
יעבור ,וע״כ שתפסו בזה שיטת הרמב״ם הנ״ל ,וכ״ה שיטתם בסנהדרין עד סע״ב שלא תירצו שהיה מחמיר ע״ע ,ושלא
כשיטתם בתוס׳ ע״ז (כז .):ומש״ה כ׳ שהי״ל לחושבו ,שאם לא היה חיוב ליהרג ,היה ראוי לאסור להחמיר ע״ע .עכת״ד.
ותמיהני עליו ,דלא סיימוה קמיה מ״ש בדברי שאול הנ״ל ,דבב״נ לא נאמר וחי בהם ולא שימות בהם ,וממילא אף לרמב״ם
היתה רשאית להחמיר ,וגם לשון הפנ״י מורה שהוא רק היתר ולא חיוב .גם מה שסיים שהתוס׳ בסוטה ס״ל כרמב״ם ,ושלא
כשיטתם בע״ז ,תימה של״ז מד׳ ר׳ ירוחם ,דאף להתוס׳ אם אין העכו״ם מתכוין להעבירו על דתו אינו רשאי להחמיר.
והסבירו ה״ה במל״מ והעצי ארזים שזוהי ד׳ התוס׳ (סנהדרין עד ,):וא״כ בחנם עשה דברי התוס׳ שחולקים זע״ז .ואע״פ
שאין להקשות מהתוס׳ שבמסכת זו לתוס׳ שבמסכת אחרת ,וכמ״ש המהרש״א (פסחים כז) תד״ה עד .וכ״כ עוד המהרש״א
בגיטין (עד) ,וכ״כ החיד״א בשם הגדולים .וע״ע בשו״ת צפיחת בדבש (סי׳ כו) ,ובשו״ת בנין ציון החדשות( ,סי׳ קמב).
ובשו״ת עולת איש (חיו״ד סי׳ י) .ועוד .מ״מ כל מה שאפשר ליישב דבריהם שלא יהיו סותרים זא״ז עדיף טפי .וכמ״ש
הכנה״ג (בכללי הפוסקים אות כ) בשם המשפט צדק ח״א (סי׳ עא) .ע״ש .וע״ע ביד מלאכי (כללי התוס׳ אות כה) .ע״ש .ובס׳
מאורי אור (קן טהור סנהד׳ עד :דט״ו ע״ב) כ׳ ג״כ לדחות דההוא גברא חסידות יתרה עבד ,ובקושטא ליש פוסקים הרשות
בידו דלא כרמב״ם .ע״כ .ולא זכר דברי רבינו ירוחם .וע׳ בשואל ומשיב מהדורא ה׳ (ס״ס י) .ובס׳ ילקוט הגרשוני (מערכת ו׳
דף לב ע״ב) .ודו״ק/+ .הוספות ומילואים /מש״כ בפנים ,שתמר שהיה לה דין בני נח היתה רשאית להחמיר על עצמה וליפול
לכבשן האש ואל תלבין פני יהודה ברבים ,משום שאינה מצווה על וחי בהם ,משא״כ ישראל וכו׳ .ולכאורה מד׳ האחרונים
האלה מוכח דב״נ מצווה על איסור הלבנת פנים ,ורק מה שהחמירה ליהרג זהו ממרת חסידות .אבל בשו״ת שבות יעקב ח״א
(סי׳ קסד) כ׳ שבן נח אינו מוזהר על איסור הלבנת פני ישראל ,ואע״ם שאמרו שדינו כרוצח ,לאו דוקא הוא .ע״ש .ולפ״ד
התוס׳ ור׳ יונה דדינא הוא דהמלבין פנים ברבים יהרג ואל יעבור ,מוכח דחשיב שפ״ד ממש .וצ״ע .וראיתי בשו״ת זכר
שמחה (סי׳ קנח) שכ׳ ,דמ״ש נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,פשיטא שאין זה לדינא
שהרי לא הובא ברמב״ם ובטוש״ע ,ומה שהובא בהרי״ף והרא״ש ,פעמים רבות שדרכם להביא מאמרי הגדה ,ואין למדין
הלכה מד׳ אגדה .ועוד ראם איתא שיש חיוב לעשות כן הי״ל להש״ם לומר חייב ,ואם להחמיר ע״ע אמרו כן ,מהיכא תיתי

לעשות כן וכי דמא דחבריה סומק טפי מדמא דידיה ,א״ו שאסור למסור נפשו על כך וכוונה אחרת עמוקה יש כאן וכו׳ .ע״ש.
(ובהגהה שם העיר מהתוס׳ סוטה י ):ול״ז דברי ר׳ יונה ושאר פוסקים שהבאנו בפנים .ולא שייך לומר וכי דמא דחבריה סומק
טפי ,כיון שעקימת שפתיו הוי מעשה ,שע״י דיבור הוא כשופך דמו של חבירו ,הוי קום ועשה .וע׳ להגאון ר׳ אייזיל חריף בס׳
שפת הנחל (דרוש יא דל״ז ע״ב) .ואכמ״ל יותר+.
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כנגדו [וזה יזכירהו להיות חושב כאהכת השי״ת ויראתו ולא יפנחי! רהכים]
הענוח נותנת חן כדכתיכ ולנגנויס יתן חן וגם נותנת מורא שמים כהשפילאדם
עיניו וקומתו מפני ענוה [כלבד שלא ירבה להשפיל כאגמון ראשו דאיכאמשוס
יוחרא וקרו ליה פרוש מדוכיא רק טוב איש יכלכל רבדיו כמשפט אמצעי שלם
והצנע לכת נא"ה]  :ולא ילך כגלוי הראש מפני מורא השכינה ויזכור תמיד
את כוראו ויצייר שם יה1״ה כנקודות יראה או כזה יה1ח כנקודות שכינה
 :׳ יי
קשות
[זוהי א׳ י:יי מעכודו' " :י
כאלו כתוב נוכח פניו י:יי
להתמיד כמחשכח זאת וכזאת וכזאת ע״ז אנו אומרים אשרי איש שלא ישכח ך
וכן ארס יתאמץ כך עכ״פ תוכה מועלת על הא״ 0להשתדל ככל עוז לזכור
תמיד את כוראו וליראה ולאהכח אותו וכהנה מחשכות טהורות ל׳ו ככת יגכר
איש שלא לפנות אל מדעתו ושלא לפנות לכו לכטלה כל אשר ככחו לעשות
יעשה לזכור את כוראו אפי׳ כסירוגין כפעם כפעם הכל עולה לתשכון וכא
כשכרו והכא להטהר מסייעין אותו • נא״ה] :
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נד יש רציחה שאינה נכרת לעינים והעונש גרול מאד והעכירה קלה כעיני
כני אדם אכל חמורה היא למעלה והיא הבושה שהמכייש פני חכירו
כרכים או מצערו כפני מי שמתכייש ומצטער חשוב כאילו שופך דמים [ואמרו
רז״ל המלכין פני חכירו כרכים אין לו חלק לעוה״כ והן כעון נעשה כהתר
לרכים מעמי הארץ כי יחיה ריב כין אנשים תכף כל אחר מגלה מומי חבירו
על פניו את אשר ישנו ואת אשר איננו ומורה היחרא לנפשיה כאמור אמת
יהגה חכי כי את כל התועכות האלה עשה ולא ידעו תועי רוח חומר אתור מלכין
פני חכירו כיכיס וראוי להודיעם תש' יע ישמע והחדל יח־ל • נא״ה'] :מי תבייש
את חכי' ומתח' ורוצה לקכל את ה־ין וכא לפני יראי ה׳ לכקש תיקון יאמר לו דע"
כי רעתך רכה כי שפכת את דמו של חכירך לכן לך כני יפייס את חכירך ער
שיתפייס כי כעבירות שכין אדם לחכי רו אש יעשה כל דרכי החשוכה אין לו
כפרה עולמית ער שירצה את חבירו ומוטב לו לאדם שיתבייש כעה״ז לפייס
את חכירו ואל יחכייש לעוה״ב לפני אלפי רככורן מחנות קדושים שיקבל עונשו
כפניהם • לכן מהר• ותקן את מעוותך ושמור והזהר מאד לנפשיך שלא תכייש
ולא יזלכין פני אדם אפי' אם אחרים יכיישוך ויחיפו ויגדפו אותך אל חען כסיל
כאוולתו פן חשוה לו גם אתה ותאבד עולמך מפני השיטים ותוכה מוטלת
על כל אדם ובפרט למי שחטא על הנפש ורוצה לחיות מכעלי תשובה זאת
תקנתו להיות מאד מאד שפל רוח ועניו וסבלן עלוב ואינו עולב שומע חרפתו
ואינו משיב שמח כיסורין של עלכונו ואס יחרפו אותו הסכלים לאמר זטר
מעשיך

׳,
/
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כה

מעשיך הראשונים יאמר לחם ידעתי כי חעאתי הרכה וכמה הכריש עשיתי
שלא כהוגן הצור ימחול לי וסכול את המביישים שגם אתה כיישת את אחרים
והקב'ה משלם מדה כנגד מדהלכן לא יקשה בעיניך ובזה יתכפר עונך ומוכה
הוא לאדם שיתכפר כעוה״ז כי הבושה שופכת את הדם ומסירה את העון
שאמרו עליהם רז״ל שצריך תשוכה ויסורין ויוה״ך ומיתה ממרקת והבושה
חשוב כמיתה וחיה יחיה  :אמרו כתלמוד ירושלמי רוצח שכא והיו מכבדים
אותו צריך לומר רוצח אני שנא׳ וזה דכר הרוצח פי׳ דכור שידבר כפיו ויודה
הרציחה • [אף אנו נלמוד מזה שכל אדם שמככדים אותו ירכה ישוח ונהי
שלא יוכל דכר כפיו שלא לקבל הכבוד ככתוב לעיל סי' ט״ו דאיכא משום
יוהי־א לפי הזמן מ׳'מ לכו יחיל כקרכו ויאמר כלכו רוצח אני כי הנפש החוטא׳היא
תמותוכחייהס קרואים מתים ומה גם כעון קרי ושז״לשאין אדם צדיק כארץ
והמה נקראו שוחטי הילדים וכמה נפשות הוא חוכל כאשר זאת יתן אל לכו יהיה
שמח כיסורין ומצטער על הככוד ולא יהנח ממנו כלל ואצ״ל שלא ירדוף
אחריו • נא״ה ]
3ה יעכיר על מדותיו שלא ימדוד מדה כנגד מדח למצערים ומבזים אותו
בחנם למען יחכפרו פשעיו שנא׳ מי אל כמוך נושא עון ועוכר על פשע
למי נושא עון למי שעוכר על פשע וכל הנכזה כעיני כני אדם כחנם שלא
מחמת מעשים רעים עתיד שיתעלה שנאמר הנה ישכיל עברי ירום ונשא
וגכה מאד וכו' ומי הוא אותו שכתוב עליו כמקרא שלאחריו נכזה וחדל אישים •
יתן אל לכו כי תועבת ה' כל גכה לב והאדם הנבזה והנמאס איך יתגאה האס
הוא ברזל וכי כשרו נחושה הלא כשר רמה ותולעה כלי מלא סרחון וטנוף
בושה וכלימה בזאת ישפיל את □אותו ואת רום עיניו וירכה ישוח וימצא מנוח ־.
נו גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנא׳ ארוני אם נא מצאתי
חן כעינך אל נא תעבור מעל עבדיך אמר אברהם לפני הקכ"ההמתן
לי עד שאכניס אורחים לביתי ואין אדם חייב להאכילם כשר ולא להשקותם
יין אלא כפי יכולתו את לחמו ומימיו יתן להם בשמחה כי טוב ארוחת
ירק כסכר פנים יפות משור אבוס בפנים זועפות ולעת האוכל ידכר עמו
ויאמר אדוני אכול כשמחה ושתה כלב טוב יינך או מימיך כי השי״ת יודע
כי כרצון טוב וכנפש חפצה הייתי נותן לך כשר כחיי נפשי אם היה לי וע״ז
נאמר ותפק לרעב נפשך ■ ובעת לכתו יחן לו מעט לחם כי לפי שלא נתן
יהונתן פת לדוי* כלכיזו מאתו נתגלגל הדכר ונהרג נוב עיר הכהנים ונענשו
שאול ויהונתן ועל זה נאמר על פת לחם יפשע גכר וכשם שמצוה להכניס
אורחים כך מצוה ללוותם שנא׳ ואברהם הולך עמם לשלחם כא וראה כמה
גדול פת לעוברי דרכים שהרי מיכה שעשה הפקל והעמידו אצל המשכן עד
שהיו
ץ

'א

ים של שלמה גיטין פרק  7סימו טו
מצאתי כתב בתיקוני גיטין וזה לשונו ,זוטכא שם המשפחה ,ובהאי גוונא שמעתי בשם מהר״ר
זלמן כץ ,וזה לשונו ,באחד שכתב חיי' המכונה גני״ש ,והיתה שם משפחה גני״ש .ואמר שאינו
כשר ,שאם רצה לכתוב יכתוב חיים החינוך גני״ש ,כי חניכה שם השמות והמשפחה ,והוא כולל,
והמכונה הוא שם היחיד .ואנו לא נהגינן כלל לכתוב שם כינוי המשפחה ,כי לא נקרא בשם הכינוי
לבד ,אלא בצירוף שם המובהק .וכן קבלתי שאין לכותבו ,אפילו במקומות שאין כותבין וכל שום
וחניכה .וזה לשון מהררי״ו ,ואין כותבין שום כינוי בגט ,אלא אם כן קורין אותו בזה הכינוי ,כגון
פי"לטו ,שכל העולם קורין אותו כך ,ועיקר שמו אלימלך ,וכגון גומפריכט ,ועיקר שמו מרדכי.
אבל כינוי משפחה שלא על איש לבד ,כגון אברה״ם לוקע״ר אין כותבין בגיטין ,עד כאן לשונו.
וכן דעת מהררא״י בת״ה (ח״א סימן רל״ה) אלא שחילק קצת ,היכא שרוב הגוים קוראים אותו
בשם חינוך לבד ,שצריך לכתוב וכל שום וחניכה ,וזה לשונו ,אפס בהא מספקא לי ,דהרבה פעמים
מצוי בחניכה כי האי גוונא ,דהיהודים מזכירין שם המובהק עם החניכה ,אבל רוב הגוים מזכירים
לקרותו בחניכה לבדו .ובאשר״י פרי השולי (סימן זי) משמע בהדיא דתליא מילתא נמי בקריאת
העכו״ם ,שקוראין ליהודים בחניכה הקרובים ללשון העברי ,ואין ראוי לכתוב על אותה חניכה
דמתקריא .לכך נהגו לכתוב וכל שום וחניכה דאית לי ,שמלה זאת כוללת הכל ,עד כאן לשונו.
לכך נראה דכל כהאי גוונא ,או חניכת המשפחה ,כגוין שטוי"ם גאנ״ז .אפילו במקומות שלא נהגו
לכתוב וכל שום וחניכה ,בכהאי גוונא יכתבו וכל שום וחניכה ,כדכתב האשיר״י לעיל ,כי מלה
זאת כוללת הכל .וכן כתב בסמ"ק (סימן קפ״ד) על גט המשומד ,שטוב הדבר לכתוב וכל שום
וחניכה ,כדי לכלול שם דגיות עם שם דיהדות .ואף על גב דמסיק התם (שם ,הגייה אות זי) דבגט
של ישראל כשר אין לכתוב וכל שום וחניכה כפר"ת ,ה״ה נידון דידן.
ומכל שכן דבגט משומד כתבו כל החיבורים בפשיטות דחלילה להזכיר שם דגיות עם כדת משה
וישראל .ואפילו הכי טוב הדבר לכללו .וכינוי שהוא לשם גנאי כגון מן איר והדומה לזה .נראה
דכלל וכלל אין כותבין בגט ,כי אין זה ראוי לכתוב בספר דת משה וישראל .לכנות שם לחבירו,
הוא היפך דת משה וישראל ,ואין לו חלק לעולם הבא ,אפילו דש ביה ואינו מתבייש ממנו ,כמו
שאמרו חכמינו ז"ל (ב"מ נ"ח ע״ב) על המכנה שם לחבירו .מכנה היינו מלבין .לא צריכא דדש
ביה .ומכל מקום אם רגיל לקרות באותו שם לבד נכון לכתוב כל שום וחניכה ,אפילו במקומות
שאין כותבין .וכל שכן נידון דידן .עד כאן:

יפה

ללב ודג

קורא ירד סיטן קיו עד קני

סיט! קנא

א

סי״ב מותר

לפרנס ונו׳

ואכל מה שמצא לפניו אפי׳ רבדים טמאים וקראו
עליו החכמה תחיה בעליה שעל שידע שהיה מתר
מפני פ"נ אפל וחי ואלמלא זה היה משתכן ויע״ש
לפו״ה אגרת אליהו ח״ב דק'ס ע יר שב׳ 5ל ולמדנו
מומ המאמר מי שאחזו בולמוס מאכילים אותו

עיין להרב שלחן גבוה
לקמן בסי' של״ה סקכ״ר
ס״ב בהגה להסיר הכתמים
מפניו וט' משום ככור
י

סיט! קט א
י

אתי׳ תרומה שהוא במיתה שאין דכי שיעמוד
בפצי פ״ן עור למדנו רר'יוחנן אחזו בולמוס ואכל
דכי איסור וקראו עליו החכמה החיה בעליה ע״כ
וע*ן כגיטין ר? יו ע״א שנלמד משם ני ב כרכרו
הרב עיון יעקב ז״ל שהבאתי לפנים ורוק *

הכרעת וכמ“ש בא"ח רס״י סי״ב יע״ש דוטותה
נמי הנא ט חס חמקוס על כבודן של כייות
ונמיש כגמ׳ ורש״י "כחומש פ׳ משפטים כפ' כי
יגנוב איש וט' תמשה בקר ישלם וכו׳ ע"ש ועי״ל
-----כסא-״תסי' ש*כ אות א״ב די״א ע׳ג

ומזכ_ ריא״ו הנוטל צפורניו בשיניו אין בו
ןאיוכבמ^משום מיאוס וסכזאו הכאה ט בא ח
סי׳ תקציב סק״ב ופשיטא לי שלא נ' הרב ז״ל
{של יר אבל כשל רגל וראי שיש בו משים
מיאאז ונבון שיהיה סוחר פיו שלא יבא לבלע מהס
ו|שס לפולטו ויכא לירי סכנה מחמת מיאוס
ילדן ס״ו כהגה כעל נפש לת יאכל ממנה ני׳ב
ו האר״י ז״ל הוהיר מהר שלא לאטל שוס לב
בהמה חיה ועוף לפו שרוח הכהמה וני' שורה
שם ואז מיתרבק כו אוי? רוח הכהמית וגורס לו
שכחה׳ ולפעמים נתגלגל אהה רוח כאותה כהחה
חיה 0כו׳ ונדבק בארם האוכל אותו והוא הרון
לכל היכרים שארו״ל שגורמים שכחה כגון זתים
ופרומח ציין ציוהר הרבה ני כודאז יש טעם כרכר
שס■ אחיזה לחיצונים כאותו דבר ינאקו כאדם
האוכלו) ואני אומר שיה שאינו זהיר בזה עוכר

0ימ| קגז א ס"א ובע"א ג״ע ש״ר וכו׳
יהרג ואל יעבור וכ״כ
י
הרמכ״ם ם" ה מה׳ יסוה״ת ה״ב וכתב הרב פר״ח
כמ״ח רי ר ע״א כביאורו שם 1״ל וכן הלבנת
פנים כדאמרי׳ כסו״ע ס*הכ וכפ ,מליאת האשה
טח לו לאדם שיעיל עצמו לתוך ככשן האס ואל
ילבין פני תכירו ברבים ע״ש וכן ראיתי בשז״ת
בנין ליון סי׳ עק״ב שעמד לחקור כיח אס מותר
להציל עצמו ממיתה ע״י שמבייש להכירו ורן
דהלבנת פט חבית ברכים אינה מיתית במקום
פ"נ מחא דאמרי׳ בברטת דמ״ג ובשאר דוכתי
אר״י משוס רשב״י טח לו לארם שימסור עצמו
לתוך כבשן האש ואל ילבין פט תכירו ברכים מנ״ל

על מס ,שאמרת תורה השמר לן ושמור נפשן מאד
פן תשתה וה* 1ככלל מ'ש כל השוכח דבר א׳
ממשנת! ה״ז מתחייב כנפשו חסל לאלפים על א״ח
בסי' ק/ז אות ו׳ ועיין כפיג דהוריות רי״ג ע״כ
יכסה״ח סי׳ תתר״ח יע״ש ועיין כסה״ק יפה ללב
חי*כ סל 1יתקפ״ג אות י״א רגן ע״רובמ״ג בחי״ר
סי״מ כקל רכ״ז ע״ג וא״כ האוכל ממט הרי הוא
עובר מל לא תאמז את לבבן
אף בזיתים מצאתי להן תרופה כזית הנטזפה
________ ראיתי להרב מו״ק בא״ח קי׳ ק״ע שב'
שלא נאמרו דברי הנע׳ שהזית משכה אלא כאוכלן
לחין חיין וקובע סעודתו עלוהן משא״ב כאלו
הכבושין שאין אות! אלא לקיטת וראיה לדבר שאין
תשש בייתים' כבושים מר״י בן גודגיה פ״ק דיבמות
וריי ראכל זית מליח ככ״מ יע״ש וכשאני לעצמי
אינו כ״ב ראיה מאלו אדוטס שהיו מטוניס שב׳
בסידור תעלה /שערי רחמים למהר״ח הנהן ומהר״ש
עבאדי דע״ג ע'כ האוכל בטנה מותר לו לאכול
זיתים ואינם גורמים לו שנחה אדרבה יוסיפו לו
זכירה מאחר שהוא מעלה אותם ומתקנם ע״י
טוטתיו ע״ש  $לגו כמוט שאין אנחנו יודעים
 ,לטי! כראוי :
□ימן קיח א ס״א יון ובשר וט' צריך
כ' חותמות אבל יין מבושל
,
וט׳ עמ״ש הרב 1ןמן■ המשחה סי' ג״ל רקבו.ע״ג
ור' •
/

סימ| קפ 1א סיג אסור לגרום לעטים
וט׳ עמ״ש הרכ דברי
/
יי
מנחם נר״ו כח׳״א ?א״ח סי׳ קניו כחגה׳ט אוב

מתמר יכתיב היא מוצת ע״ש והכי מסיק לבסוף
ויצא לט לפ״ז ראם• יכול לחציל עצמו ממיתה עי
שיבייש גדול או קטן דמרטש בכו שה בשני שני
ישיאלים חייב למסור עצמו למיתה ולא יביישו ניע״ש
בדברי קדשו .ומוצא אני עור ראיה בוה מאשת
ישי שאח'ל הובא בס׳ קורת המנחה ב״י לחכם
קדמון מאר הרב מחר״ר יעקב סקלי 1׳'צ פ׳ כשלתי
והביאו הרב שמחת הרגל על ההגדה דצ׳ר ע"כ
משי פירש מאסתו ותבע שפחתו וחיתה נאמנת
והגירה לאשתו ונכנסה במקומה ויזהר מרוד ויהי
כמשלוש חרשים שהוכר עוברה בניה סברו שהיא
הרס לזנוטם וחשבו להרגה ,וא״ל יט אביהם שלא
יהרטה והולד יהיה עכר לאחיו כאסופי וכשטלר
לא היה אוכל עמהס והיה נמאס ובזוי ונתטהו
כצאן וכן אמרו לשמואל כשאמר התמו הנערים עור
שאר כצאן ית״ר וכקב הרב שה׳ר זיל דאשת ישי
היא חשירא מאד שלא גילתה מעשה השפחה ואשר
היא כאת כמקומה שלא לבייש לבעלה ושלא לגלית
מסתורין לבייש נם לשפתה אשר היא גילתה סור
אדוניה ע״ש עיניך הרואית שאשת ישי נוח לה
ייתר למסור עצמה למיתה במה שהיו בניה רוצים
להורגה והנחה שוכרת לחת פגם בבנה פרי בטנה
שיהיה בזוי מאד כממזר עבד לאחיו כרי שלא
לבייש לבעלה ולשפהתה והא ודאי אשה חכמה
למרה כן מתמר וקנתה וכן י״ל מיוסף הצדיק
ע״ה שמסר עצמו למיתה ולא בייש פני אחיו
כרכים כמ״ש רייל בפסוק ולא יכיל ייסף להתאפק
וט׳ ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמר איש
אתו כהתורע יוסף אל אחיו והוא פלי טל חרב
כנין ציון חנו׳ שנבנס כחקירה זו ולא פשיט״ל
להוכיח ג״ב מחט דוכתי דאתינן ■
כ כחגה רק צאו בעלמא צרין וט׳ עמ״ש הרב
בטן צפן שם סי׳ קע״ב רע״ר רע״ב
ג עכו״ם
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?ני ל

ירושלם ,תשכ״ח

יריעות

סימן מא

שלמה

קכא

שמסר את עצמו לקה״ש שהוציאה לו את
דדיה והניקות חלב ,וע״כ שהי׳ קטן.

וז״ל ואינו נכון בעיני כי החטא הזה מן
החטאים שיהרג עליהם ולא יעבור ,ע״ש.
ויעוין בשיטה מקובצת כתובות (ל״ג ע״א)

ב

שב׳ בשם רבינו אליעזר וז״ל פי׳ דלא חייבה
הרמב״ם

תורה אלא למסור עצמו למיתה כדכתיב בכל

דמתחיל כל בית ישראל מצווין על

נפשך ,אבל להחמיר עליהם יותר ממיתה לא

קדוש השם וכו׳ כיצד כשיעמוד עו״ב ויאנוס
את ישראל לעבור על אחת מכל מצות
האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג

היו חייבים עכ״ל. .אבל ר״ת דחה אותו
בשתי ידים וחלילה מלומר כן ,ע״ש.

וכו׳ .הרי דמתחיל במצות עשה של קידוש

ד

השם א״כ הי׳ צריך לבאר מיד החיוב בזה
ולא השלילה במה שאינו מחויב .ועפ״י ד״מ

יש לעיין אם הלבנת פנים דאזיל סומקא

צ״כ סידור

לשונו

הזהב

של

אולי אפשר לומר דבאמת לשי׳ הרמב״ם
דהיכא דאינו מחויב ליהרג הרי זה מתחייב

ואתי חיורא דהוי אביזרייהו דשפיכות
דמים אם אמרי׳ בזה יהרג ואל יעבור .והנה
לכאו׳ יש להביא ראה מהא דאמר מר זוטרא

בנפשו וכמ״ש בסוף הלכה זו ,אולי יש

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל

קידוש השם בזה שעובר ואינו מוסר עצמו
להריגה ,דעל פי טבעיות הנפש מתהווה

ילבין פני חבירו כו׳ (סוטה ו׳ ע״ב) והלימוד

ניגוד להמאנס שלא לעשות כרצונו בדבר
שהוא מוכרח מאחרים ,ומזה יבוא למסירות
נפשו ליהרג ולא לעבור ,אבל אחרי שהדין

הוא לעבור ולא ליהרג והוא עושה כדין
התורה בזה יש גם כן קידוש השי״ת.
ג
ככתובות (ל״ג ):אלמלי

נגדור!

לחנניה

מן והיא מוצאת וכו׳ ולפי פסק הרמב״ם

היכא דיעבור ואל יהרג הרי זה שופך דמים
איד מסרה נפשה ,א״כ הלא ראי׳ דגם בזה
אמרי׳ יהרג ואל יעבור .וכן משמע מדברי
התום׳ שם שנקטו כן להלכה .אמנם עי׳
במאירי שם שכתב דרך הערה אמרו נוח
לו לאדם כו׳ .וכן נראה מלשון הרמב״ם (פ״ו
דעות) דלא להלכה אמרו כן ,וצ״ע.
[עי? מים חיים לבעל פר״ח (פ״ה מהלכות

מישאל ועזריה פלחו לצלמא.
ובתום׳ שם תימה כו׳ אלמא משמע דבכל

ג׳ עבירות דיהרג ואל יעבור .ועי׳ שערי

נפשך מיירי אפי׳ היו מייסרין את האדם

תשובה לר״י וז״ל והנה אבק הרציחה הלבנת

ביסורין קשין כו׳ ע״ש וכ״ה בתום׳ בכמה

פנים ,כי פניו יחורו וגם מראה האודם ודומה
אל הרציחה וכארז״ל .והשנית כי צער
ההלבנה מר ממות וכארז״ל לעולם יפיל אדם
א״ע לכבשן האש כו׳ ,ולא אמרו כן בשאר
עבירות חמורות ,אכן דמו אבק הרציחה
אל הרציחה וכמ״ש כי יהרג ולא ירצח כו׳

אולם ברמב״ן שם הביא דברי רש״י וכתב

עכ״ל .ועי׳ בספר מתן שכרן של מצות לבעל

מקומות .והנה הראני חכם אחד דברש״י פ׳
תשא (לב—כא) עה״ם מה עשה לד העם הזה
כתב וז״ל כמה יסורים סבלת שיסרוך עד
שלא תביא להם חטא זה ,עכ״ל .משמע
מלשונו דביסורים גדולים אין איסור לעבור.

יסודי התורה) דהלבנת פנים בכלל

1

קכב

סימן מב

יריעות

שלמה

פמ״ג חקירה ה׳ .ועיין בספר היקר "מצות

הלבנת פנים ואע״ג דאחז״ל המלבין כאילו

הלבבות" הלכות הלבנת פנים ,ע״ש שהאריך
הרחיב בדינים אלו .ועי׳ בס׳ מלא הרועים

שופך דמים מ״מ לא הוי שופך דמים ממש
לחייב ב״נ].

ערד בן נח שהביא דב״נ אינו מצווה על

סימן מב
בענין מקוה
כ״ה .ב׳ וירא תש״ו
רוטע״ב ידיד ד׳ ועמו
הגאון הגדול רשכבה״ג ומאורן כו׳
מוה״ר אברהם ישעי׳ שליט״א קארעליץ
כעמח״ס חזון איש.

בהשגתו ס״ל שאין המים היוצאים ממנו
פוסלים את המקור .אבל להטביל בתוכו לא
יעו״ש ובשו״ע נראה דמכשיר גם לטבול
בתוכו.

אולם אם הברזל המכסה של הדריינעדזש

אחרי מבוא הכרכה.

הנני מרהיב בזה לבקש את הדר״ג שליט״א
להשיבני במוקדם ,נפשי בשאלתי ועמי

בבקשתי .פנו אלי בדבר המקור ,העירונית
שנעשית מסעמענט והתחילה לזלוח ,אף
שאינה ניכרת בעת הזליחה ,אבל אח״כ ניכר
הרבה המעטת המים ,והנה אי אפשר לתקנה
רק אם יעשו תיבה מבלעך ,מתכות דק ,כמדת
כל ד,מקוד ,בתוכה ובשוליה נקב גדול ,באשר
צריכה לד,דבק בסעמענט בקרקעית המקור,
ושמה הדריינעדזש הוא שבו יורדים המים
אחרי הטבילה ,צנור בקרקע ומכסה של מתכת
נקוב בהרבה נקבים שבו יורדים המים וזה
יכנס בנקב הבלעך ,ואפשר לחברה גם
לכותלי המקור ,,ואפשר גם שלמעלה ישפך

סעמענט על דופני המקור ,ועל הבלעה

ומחובר

להסילון

ומונח

בקרקעית

המקור ,אם מגרע גרע ,ואף דכשסותם ופוקק
הנקב המכשיר את התיבה בגפסות ובסיד
אינו פוסל אולי זה גרע .וע״כ הנני נבוך
בזה ,והדר״ג שליט״א באהבתו לתורה ישיבני

נא במוקדם ,ואת רומע״כ הדר״ג .שליט״א
הסליחה .ואם ירשני אבוא בע״ה בארוכה.

ת״ל זכיתי להשיג את ספריו הק׳ ,אבל אמר
לי איזה אורח הגון שחסר לי חדושיו

ס׳ חזון איש על הל׳ עירובין ,ואם ישנם
אבקש לשלוח לי.

וכזה הנני עבד לעבדי ד׳ ומצפה לתשועתו
יתברך בכלל ובפרט .מחכה לתשובתו

הרמה.

שלמה יהודה ליב הלוי לעוויטאן

דהרמב״ם

בשולי המכתב :ירשני נא הדר״ג שליט״א
להעיר בדבריו הק׳ בספרו חזון איש בפסחים
בלמדי בו עתה באו״ח (סימן כ״ג) וצ״ע
נהי דבאוכל אמרה תורה דאינו עושה כיו״ב,

ועשאהו מקוד ,ה״ז כשר .אולם הראב״ד

היינו היכי שטומאתן ע״י חשיבותן לאוכל,

והנה לכאו׳ תליא ברברבתא,
(פ״ו מהלכות מקואות ה״ד) פוסק
דכלי גדול כגון חבית גדולה או עריבה
גדולה ונקבו נקב ד,מטר,רו וקבעו בארץ

אור אליהו

מילואים לילקוט שמועות מהגר״א והגר״ח

רא

ו .שמעתי דבר נכון מאד בלמדי בהישיבה של מעלה דוולאזין .אשר מטובו וישרו
זכה אצלי מקומו פה להזכירו ,וביחוד אזני שמעה בשם הרב הקדוש הגאון הגדול איש
אלוקי מוהר״ר חיים ז״ל מוולאזין ,ובאשר אם דמיוני וזכרוני לא בגד וכזב בי ,אדמה
כי עקבותיה לא נודעה עדיין בדפוס ,ולכן אמרתי להפיח בה רוח חיים ,ולהחיותה כיום
הזה לאור באור הדפוס וזאת התורה :הנה ידוע מאמרם ז״ל (בקידושין פ״ב ע״א) טוב
שברופאים לגהינום ,והוא לפלא בעיני כל ,עד שנשתברו עליו כמה עט סופרים ,ונשתפכה
כמה דיו ,אבל בכ״ז לא מצאו באור ברור ונכון על זה ,אבל מה טוב ומה נעים דברי
החכם הנ״ל באמרו כי על דרך המליצה נאמר והוא ,כי הנה ידוע מאמר הרמב״ם ז״ל
בהשמונה פרקים (בריש פ״ג) כי יש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף בריאות וחולי,
והנה בחולי הגוף מצינו שני סוגי רופאים ,יש רופא אשר דרכו לרפאות גז חיש ,וגם
על נקלה ,ויש רופא אחר אשר דרכו לרפאות לאט לאט זעיר שם זעיר שם בסמים שונים,
וכה ימצא בסוג רפואת הנפש כי יש מין רופא כגק מגיד ומוכיח וכיו״ב הרופא לנפש
מרעהו מעט מעט מתון מתון בדברי מוסר ותוכחה עד שיתן אל לבו וישוב ויתנחם
לעשות טוב',אבל יש סוג רופא שירפא נפש עמיתו בשעה אחת ,והוא המבייש את חברו
 1שאינו משיבו ,וכידוע מאמרם ז״ל (ע״ז י׳ ע״ב) יש קונה עולמו בשעה אחת ,והשומע
המלבין פני
חרפתו ואינו משיבו מאהבת המקום וכו׳ ,נמצא שאז מתרפא כרגע,
[חברו ברבים_הלא הוא רופא טוב מאד לנפשו שמרפאו מהר כרגע ,אפס הלא בכ״ז הוא
""*""מוכן לגיהנם כאשר אמרו במשנה (אבות ג ,טו) המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב וזהו אמרם טוב שברופאים לגיהנם.
(זכות אבות עמ״ס אבות מרבי יוסף גיביאנסקי ז״ל ,וורש״א תרל״ו)

בסיום דברינו ראוי להביא לימוד רעיוני לשיחת חולין של הגר״א ז״ל המופיע בס׳
"מנוחת אשר" ח״א (בפתיחת הספר דף ג) מהג״ר אשר אנשיל הלוי יונגרייז זצ״ל אב״ד
טשענגער בשם חותנו הגאון רבי מאיר אלמאש זצ״ל אב״ד מטרסדורף ,ח״ל :שמעתי
שהקדוש מו״ה אליהו ווילנא זצוק״ל פגע בו אפקורס אחד ואמר לו צפרא טבא למרא,
והשיב לו הגאון מרא וחצינא .ופירש חותני הגאון מו״ה מאיר זצ״ל שכוונת הקדוש היה
כי המרא וחצינא נעשה לנקות הבית והחצר ,ואחר שניקו בהן ,והבית והחצר נשארו
נקיים אז המרא וחצינא מלא טיט שנידבק בו מהם ,כמו כן האיש הגדול אם יתחבר אל
האיש הריק לנקות אותו מתיעוב מעשיו יתבונן מאד שלא יתדבק בו איזה דבר מאוס,
לכן השיב לו מרא וחצינא.
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ישמח

ש״עחו״ט ,ביאור הגר״א

ונועל והם הי׳ השכיר קטן נשבע בעה״ב
ונפער עמל .ונלמד דטנתו דל להביא ראי׳
דשכירות קען ממת שלו דאל״כ תקנתא
לתקנתא לא עבדינן או דנשבע היסת כממכ
הש״ך שם או אפי׳ בנק״ח:

£1

ש״ע אבהע״ז ביאור הגר״א.
סי׳ קע״ז ם״ד ברברא .בא עלי׳
"

באונס
ואח״כ פיתה אותה מקרי מאנס אף דאח״כ
נתרצית עמל .ביאומג סקע״ו ודל לא
מבעיא בהד ביאה כמש״ש (נ״א ב׳) דקיי״ל
כרבא שם דאנוסה היא ומש לענין ממון
אלא אפי׳ בב׳ ביאות מ״מ לא הפסידה
כמ״ש פ׳ קזובל (צ׳ ב׳) לא אמרת כו׳
עמל :מל דבגמ׳ כתובות (מא ב׳) א״ר
כל שתחלתה באונס וסופת ברצון אפי׳ אומרת
הניחו לו מותרת מ״ע יצר אלבשת ואף בב׳
ביאות לא הפסידה כו׳ דאי׳ (מק צ׳) במשנה
שס מעשה בא׳ שפרע ראש האשה בשוק
וחייבו רע״ק כו׳ שמרה כו׳ וגלתה ראשה
כו׳ א׳ל לזו אני נותן כו׳ א״ל לא אמרת
כלוס החובל בעצמו כו׳ אחרים שחבלו בו
חייבין ופריך בגמ׳ מהא דא״א רשאי לחבול
בעצמו ומשני כאן בחבלה כאן בבושת הרי
דלא הפסידה הקנס בבושת במה שביישה
אח״כ לעצמה ודש רבינו בשביל שנתרצתה
אח״כ בו׳ :והגלע״ד דמע דמסוגית הגמ׳
משמע דאין חילוק ואף שביישה תחלה לעצמה
לא הפסידה ואף דמעשה שהי׳ שגלתה אח״כ
מ״מ לפי העעם במשנה וגמ׳ שס אין
חילוק וצ׳״ל לפמ״ש לעיל (מו) ביישו ערוס
חייב ופריך ערוס בר בושת אר״פ דאתא
זיקה כו׳ וכתומה דאהא ח״ל אבל אם הוא
עצמו דלנהו וחבירו דלנהו עפי פעור ושס
תומה ערום ודל פירש״י כיון דאין מקפיד
לילך ערום בפני במא מי הוה בר בושת
כלל עמל  .ומל המשנה המבייש את הערום
לא קשיא דפשיעא דערוס בר בושת ברקק
בו או סערו אך בהברייתא ביישו ערום

ישראל יח
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משמע שמביישו במה שמגלהו כו׳ עמל.
ולפ״ז משמע דבדבר אחר שביישו ודאי
דחייב אך באותו דבר שבייש לעצמו פעור
ואף להתוס׳ מה דאתא ודל או שמא אורחא
דמלתא קתני כו׳ דמשמע דאף דדלנהו
לעצמו כו׳ מ״מ י״ל דהכא דדלנהו לעצמו
מעע וזה הוסיף ודלנהו עפי א״כ אינו דומה
בושת זה שניתוסף לו להבושת שעשה לעצמו
משא״כ באותו בישת שעשה לעצמו משמע
דפעור לדעת התוס׳ וה״נ י׳ל במשנה מק
שם דוקא גלתה ראשה אח״כ אבל אם ראינו
תחלה שלא הי׳ מקפדת לפרוע ראשה הי׳
פעור  .וצ״ע בזה דלכאורה למה לי׳ להעעם
דהחובל בעצמו כו׳ הא בלא״ה איך נוכל
לפערו בשביל שביישה לעצמה אח״כ והרי
במד מוקמינן אחזקה והשתא דאתרע ולא
שייך בכאן הוכיח סופו על תחלתו כמ״ש
בחולין (ל״ע ב׳) :

שם ם״ה .הנטען

על הפנוי׳ י״א
שלא לכנוס משוס
לזות שפתים מא שמצוה לכנוס .וברמ״א
והסברא ראשונה עיקר כו׳ עמל .ביאוה״ג
סקי״ז הרא״ש שס וכ׳ נהי דחייבה תורה
לכנוס ה״מ בודאי אבל קול כו׳ ולי לא
נראה כן מדקאמר במתניתין דוקא שפחה
ונכרית ופריך בגמ׳ אפי׳ לכתחלה נמי ומשני
משוס דלא יאמרו משום כך נתגיירה משמע
דוקא בכמג כו׳ עמל :מל בגמ׳ (יבמות
מד ב׳) במשנה שם הנעען על השפחה
ונשתחררה או על עכו״ס ונתגיירה מז לא
יכנום ואם כנס אין מוציאין מידו ומסיק
בגמ׳ בגיורת מיהא הוי ופריך א״ה אפי׳
לכתחלה נמי ומשני משום הרחק ממך כו׳
פירש״י דאתי לאחזוקי קלא קמא ובתוד״ה
משוס ודל אומי דבנעען על הפנוי׳ אין
להחמיר מלכנוס משוס לזות שפתים דאדרבה
מצוה לכוכסה כמש באנוסה ולו תהי׳ לאשה
עמל .והרא״ש כ׳ ודל בנעען על הפנוי׳
דעות חלוקות י״א דלא יכנום משום לזות
שפתים וי״א דמצוה כו׳ ואני אומר דנהי
דחייבה תורה כו׳ ממ בודאי אבל קול בעלמא
אין להחזיק ולפגום שניהם עמל .והנה
רבינו דל תמה ואמר לא מל דמשמע מגמ׳

דפריך

41114140111111141111111111111,11111-1,1^0.4. ........ ..

ו״י׳י  — -״־'-.1׳י37ץ״ה
' סלקנומפי סופדים ומפדספדי ־ונופך
משלו פ״ס סיב הגדול מפח; ומגדול
מופת הדור והדדי כמסד׳ר

חיים

אמאלעפייא
באל לחי

ר־יו ונסופוסע־
מהי־פהגי^כמס׳ד

יצחק׳ גיסים-
*ן .באפיי..
:ליונבכפתיושניס
נדפוס השותפים החכם הנפלה כה״ר
יווה אשכנזי ה׳יוהחר דור חזן הי נפל
מזה דוד

?^1*11111, >111,1,14^111^1

■""יצייץ

יפו״ח

"■#אל

טן באזמיר
יון••*
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תחת ממשלת המלך שולט)

אחסר

יליט

חרג

 ,יוזקרסמ
ונר11ז1לגלאמידווז*י8מדניווסדר5לץת'סוווגלי
.לכל
׳.

הסומך

גרי י'"
אוןיא*מ*מ<6

.
עעלקהיאתה זו הלילא ההלל וממחה סקקהלןצ<  :אשר עד כה ברכני
בשלשה כתובים הבאיש ולא עזב חסדו לחזות גמעס רביעי נקדש זה סעי
מגיא וקורא ממי מילי מעלייתה דאמגררמן הלא נספרת©
•
מפוזר ומעורר א׳ מהול מהבאקרא דלא ירעק ליה

יט□□

אמדת♦ אלקטה נא לקושי גתר לקוטי אי• על •קומו נדרך קצרה וצא נ׳עישי מימה "׳
וחסד חמשמי עם המתים ועם החיים לעיני כל יפראל דנר דמר על אפניו דלא ליתו
צא תרגולי ♦ והמתים להחיות כל מלתת ומתאמרא מפי הפמועה הן הןהדגריס מאמר""
לקדושים אשד נאיין המה תקיפי ארעא רישראל זקנים משער כל מילי עתיקאימעטי *
אפעס געעס אענה חלק* גס אני מס שעלתה "מצודתי כל חד לש© תיציס • ועור
ואת סיתה יתירה מאשר נמצא אתי דרושים נחמדים מזהב זמען דורס על כל קוץ׳וקיז
הליסי אלתי גוילי • סמוך לחתימה מר חחים עלה דק אנא לאימא יצחק ריש גלותא

יצחק גיסים ן ג׳ מיי
י׳

•י

״72,

התמר קסישא כמוהר
א*יץ'
כיול סמוך ומופלא "
אני אל לני עת לעשות לס* להוציא לאוד האי ספדאדני רב חמרה גנוזה האי סופרא דגל
אהי כבואי למען רעת מה הלשון אומרה אנכי ההאס לשון מוכרח ויצא יצחק לשות
בחכמה ובתנונה עייעינסו וסיימו ומיטב הא׳רש מר נמיציה  :ודברים כ.כתנן ה
•עלה אר׳ןךה ומעט אשר היה לפני לית ליס ויו אק כשן נחשב אורח ארעא לזלזולי •
על כן אמיתי אלכה לי איזיי הקו׳צריס ויוענא נחיליה דענידנא ליה נייק לנפשא נאמיו
,ואמרו צדיקים נמיתקן חלקם כחיי״ס וחכמי ישר' ממיין אצלו אתו רבנן לסייולי • גי

?^3

אשר בדברו יעמר חי• ומאן
?חי תאי
על כץ קראסיפמו
עשתמעקליס  :וה^
• ״
צקגרות פונהפלטו!
לזאת מתזיקנא שיבויזא לאיש תי מ <עלים הירא את מר ה' ונמצותיו חפ׳ן מאד הגניר

החכם המרומם מוי
לעולם יעלה•

גם

י□ימח £י?ו

□'יעל כל נרכס ותמלא
לרבות סדא

מרגניתא.

©נאגני־עוייימע? * מ*ה הברימם בהה יצחק ־״״
מאייו .נרו
מתושנילאדסו יעיא כי הפליא חסדו להקים את לחתורה הזי יבודךקגי
אכל מתמי גרטת כימות גחל♦  :ן עני צשמיא נטלית מי יעתמ *? 1ימה??•
איו איש עלענודתו סס נזנחה ובחי ציק גנרי!
אכאעא רחמיי מוספקעל העיד ועל
העזרות אתוספו ספסלי :ומלך
גיעיותגיאמו ומטעמו ני
עת מועד לשמוע שועת
עניים מאימתי קורק

אימת אתיויגעל*  :מלו מושיעי•
נמציקתכלל עעי ־ ״“
אהדריס
לגלליי

ה
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ישרש יעקב ע־י

שיבין פ׳ב

1

*כיי ב־ יעדה

שאלתיו מהו "ל רפידיס א׳ל רעדים שמס כתנאי ראיין רעילים
שמהרי ס שרפו ידיהם מחית !כה'א לא הפנו אמת הל נמס
מרפיון ידים ע'כ •
הייתה חשו*
*דנם הוא ידע דדפידיס שמה ושואל דמהטעסיי• נשם זה ומה
רפידיס שמח ומהרי״ט ייצח כ' דק״ל יכני חו" לעיל ויחנו ניפיריס ודיי
או' ויבא עמלק וילחם עסישר׳ תי #ניפידיס פ ,כ ימירה ע״ק דהל״לוינא עמלק נרפידים

וילחם מס״ה ד ריש שעמלק נייק נשמא במ׳ש פ ,חלק ני מטו־לכוני אמרי׳ קום  3ה ני מטו מ
ימיי אמרי חיי לחד מעקי מעלת' כך עמלק דרש רפידיס רפיון ידים וע׳ז נטח לילחס משד"
א״נ קשיא ציה ויקודם כתיב וייךא למקים מסה על עון שאמר חיש ס' גקרננו ועל זג
טעון נא עמלק כמ״ש משל לאדם שננו מורכב השליכו לכלב וא״ס ויבא עמלק נמסה ומדינה
מ'ל השעו דפידים שמה כצו" נעוד נשמה י־פיויס בא עמלק ועל עון חלול שגת נא
גמו שאמר פרק כל כתני וגם ר׳יקשיאליה מיבאבמסהמ״ל ותי* שחו' רפזדיסע"•
•שרפו ידיהם מת׳תע־כ -
ד

ערכין פ־ב
סי• ה׳ ־שלא

נחתםג׳ד אלא על לס ממאי ילמא דאנתי לאנתמלאס
?םאתס אצא אדיש אמד קרא וינסו אומי זה עשר פעמיםךע'ז נתתם ג״ד ע'כ י וא׳ל אימא תי״זה שעתה נתמלאה סאתס ע״ק שהכתו' מורס שעלחוסר אמנה נענשו דכתי' כי כל האנשים הרואים את כבודי :ומהרי מ ־פ* שלח כ" •היו
ראו׳ן חחי״נשאמרו נשלחה אנשים ליענש על חוסי אמונתם והמתין עד סונס נליה שמעינן
שליה מיס עיב •״.

אד״ל

מ׳ד !את תהיה חיית המצייע ־זו היא תודחו של מוציא ש׳ר
□י* £״
ע״נ כ״נמ״ל יק׳ל דהל׳ל זאת חקת המצורע כמ״ם סוף מנחות !את
התויח לעולה זעדש׳פי שס׳דלד/ה גלל 1ת<־ דאעקיה נל* חורהכמ׳ש יחכ״ח מאי תקנתיה־&ל
מסעדי ל״ה יעסוק בתורה מש:ס הכי אומי וזאת *תוית ליימזז שתקנתו המיא לעסוק
נתלמיל תורה ע״ב •
\—-
פניו משחנות ת״ל ול׳ת׳עליו חטא ופי״ש׳י שלא ילבין פניו
. *10
נינים ע״כ וא׳ל דמנ׳ל ־דאינו אסור רק כרבים ו מדני*
הדמ״כ פיו דדיעותדאסעניו משתנ?ת חפי' בינולבינואסור וכת״ל*כ'כתמ׳שסי׳י׳א
־דהוי ענוה שצא״לשמה שלא הוכית! כפני פמו' ואמאיקריה ענוה־ש׳ל־דצמא משוס איסור
נמנע'מלהוכיחו מוכח ראינו הסור רק כפני רניס 1לא היה כס רק ר׳ה וחי יא נ׳ר והיה יבול
•
להוכיחו והיי ענוה ש*ל ע״כ

סי׳ *.א עד

היכן תונחה רב אמר עד הכאה ושמו״אמר עד קללה־זיייא ער
מיפהנלמי עד נדעה הכחי*הכאה וקללה משום חניכותיה
דיאונתן מסד דוד נפשיה טפי ע* כ ׳ זכי התו' למ״ד י קללה הכתי' הכאה וייל כימשני אגב
'יזבעותיה דיונמן ע'כ וא׳ל מאחר דהיתה למקשן סניה זו מה הק' למ׳לנזיפה הא י׳ל
משנסחניגוחיה 1כר'א כ' דלא לקללה לק״ל ממצחה רסליק חד דיכא מחמת חנינוהיא
משא״נלמ״ר נזיפה ק׳ל דתרי דרגילא סלקיצן ויחיק דמשוס מבינומיה סלקינן חרי דיג;

ןמס

מי<נ ע ,כלס

לא

והק' ע<ע דת עלי הלבהכד׳י מ' מ* 1ש שתהרל' ערמו כ ת1
י•,*'.
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דכי

יז ישרש

י<קכ ע״י

סרח פ״ב -־ ?כה

*דבי מצעדפתלדבעס שמוי הוו מרי לגביה י״י ואין לו״יני מצטיעתלסמז״בהדיהר״יהוו
 .תרי לגביה רב ע'כ ולא נ״ט ויר* שטעמו דרי* רחק מב* לגמרי משא׳כ שמואל קחב לע*
רביותרמלסנרתר׳יעיב "
ד״י נל שעניו מ* יום בלא יסויין קבל עולמו במעיבא אמר*
י(
0י
פורענות מזדמנת לו ע'כ ופדש׳י למי שעניו מיום בלא יסויין
 .יע*כ כ* נת״ל שמיעט לא נא* שתירק מי׳ אחר למ׳ש וכ׳ב למה יא׳ה הל־ל אק פורעעת
נחימנס ט א*ב לפי שפורענות מזדמש צו ■ע*כ

6

ממזרת •פ־ב
1

סי" א" אלץ

איש ג׳ אלפים מלכות נשתבשו ממי אבלו פל מפסיאיליליהישע
שאל ת׳ל צא נשמיה היא א״ל י לשמואל פאל א״ל אלה המצוות
י
פאקנניא רשאילתד! דבי עב פ ואצצמהב׳לא הביאוססיקא* ע׳קרכיקשהיו
 .יודעין אלו ההלכות ונשתכחו לא מקרי חדש כמ׳י פ*ק ימבי* מנצפך צופים אמרום והי
אלה המצוות שאין נמא רשאי לחרם ותי׳ שנחוס וימיו ויסדום ונת׳ל כ' עמיס בערומן
לא בשמים היא לא תמצא נמי שמגמה דעתו כשמים ויהושע מלמה לעתו כמ״ס לקמן שאיל
משה שאל כלספקות שיהלך והשיבו נלוסמחתיך נעה א ,הרי שנהג גסותהיויזמפים
השינןלאנםמיםה*אי גס אמרי* צק משמת משה ונשתכחו הלכות עמת למנקינו ם
סמטמאקטמא דנו הסטהריסטהור צפ״ו אם יאימהשמיס שהדין כך מויהפךהתורהשאמר*
•
אחרי רבים כמ׳ש פ״ הזהב נעובוא וריא ע'כ
 .יגנץ אס נרך תברכני בתורה והר-נית גבולי בתלמידים והייתה
^□12
ידך עמדי שלא ישתכח תלמודי מרעה שיןדטנו לי ריעים כמות*
לכלאי עצני שלא ימגננייצה׳ר ואס לאו הריני הולךבניסיסי לשאול כך משנת ד׳ן ד׳יהנשיא
א 1ברך תניכט נפ״ו והרבית במים ובנית ידך עמדי במשא ומתן ועשית עמדי מרעה שלא
יהא גי לניחוש לבלתי ע־צני שלא יפנבט יצהיר ואס לאו אני הולך בנסיסי לשאול *
איל מהטעם ים באו* הריני ה .לך נניס ישי לשאול גס או׳ ויבא אלהיס את אפי־ שאל ו ל״א
ויתן אלהים את אשי שאל ע׳ק במאי פציגי ר׳ן זי׳י הנשיא ומהייט רף מ* כ' יק׳ל דאק
גזירה לכתוב דהרי או* .אס יהיה אצהיס עמדי הוא התנאי והגזירה והאבן הזאת מש״ה לרש
ר׳ן שתכליתו הייתה על **ת וקייל תורה מדכא לעסק נה יוגנא ומצצא,מש*ה או' אם ברך
בתורה והרבית ׳כתלמידים שיתקיס בירי כמ׳ש לק׳אס מלמדו מאיר עיני 3׳ ה׳ייזימנו רעים
כמותי לעי שאמדו חרג אל הבדים כיז אני שואל בבלתי ע צבי שלא יפגנני יצהיר ואם לאומם
חפצי בתורה כמ״ש פ* נ ישנת ואפ״ה אש יראת סשס היא אוציו ודיי־ הנשיא ס׳ל דתלתור
גדול ואין לו' ששאל התלמוד לצורך המעשה מש ה דרשיה נפ׳ו ועושי כ׳ז אני מרוצה כתנאי
פלא י&גגני יצהיר כמש*ה וי ס לנכך צז״א ויבא אלהיס אפי שאל ול׳א וימן אשד שאל הורס
י שהניא לו העושי כענקשלא יחטא ע׳ב •

'4

וימלא

כריתות פיק

פי• א אריח

1 ..,

;י£

1

ננ׳אי׳ש חשיוא נל חננגייז שאקט *ש1ש<גי ישי־יאינו מסגי.
ששיי חלננש ויי 9ו* ומנאש שנמוג מט! סימני הקט1רמ
_■
־
~
׳יי—

*

.

י*

*

ישרש יעקב אבולעפיא ,חיים בן יעקב עמוד מס 257הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

-־•*

10*0.

כרם

פפכת םיטה

ילקוט חלים קי״א הללויה אידה כו• בסוד הריס לנד כהקנ״ה מגלה
סודו לישרים כו׳ דיל פני; הנסתר גלוי להם .לכך הנס כאפר לכלל
ישיאל להלט ^.אותיוס .הלא אפרו גדול שנטל[ יהללוי' שכולל כס
ושנת מ״א” ט הלל מספרו ס׳ה כססשר סס אדנות" .ה מורה על
הדביקות מפול כהיההלל מוי־ ,פט המהלל .פד כהלל כס וכבה
ננ״א .וידוע שלעתיד נאתר כיוס ההוא יה•׳ ד׳ אחד כאותיות וה׳
יהיו נקראים "ז וזה פכואר פהנ״ל כי אז לא •{פדך .הוראה כלא
יסר ההכניזה פכהידו :ט פין בפין יראו החידוש ט ביה ד׳ צ־ר
פולסים בכל רגע וזה נופם הללויה כסוד ישרים ודו״ק היפב:

סוטה

ט' פה שנקשה לא נתן לה שיר'•:כאסורה לבועל .סדלא
באר כאן מ״ש לקפן ופה כבידה כפלה היפנה אס שותה
פתה ואס הודתה נאסרת לבפלה ומפסדת נתיבתה סשפע דלכועל
אין צדך לבאר אופנים אלו .מכל אופן אפילו אם כבעל אינו רוצה
להשקיה ומר :והאכה והבעל מענים כלא הי* סופאה מ׳פ אסורה
לסכל דלא כחפ״ח רסי׳ ׳•א ופ׳ש בב" :ומהנה לפלך ש״ב פסיכה
הי״ב רק נפ-לס בעלה היפנה אם הבעל אץ רוצה להפקות יפגרש
ונותן כתיבה לא מקרי נפילה דבלא״ה בידו נגרש וליהן כתיבה
הוצרך לשר :באופן שהבפל אין רוצה ניתן כתיבה ואפ״ה
מפסדת .ועיין בפנים ישות ש׳ נכא על הספרי אי :אי :לפכות אשה
כאיש דברי רני עקיבא ע״ש .ולי אשכר דהכוונה דאכה חייבת להזהיר
הנואף כלא ירדוף אחריה כמבואר באה״ע סי׳ קע׳ח סיך ע״ש
ור״ע לכיפתו לפיל נ׳ א׳ וקינא את אשתו חובה ומשוה אכה לאיש
דרובה על האפה לקנא להחשיד ודו״ק :

ט ב׳

ומיא כוי בדקו בק ברישא והדר ירך עיין לקמן טו פתנוינה
ירן איברים פותרת ונ״ב קצת נזה לפיל דיו פ״ב הדיה
ופהורה וכעת שתחתי ם' זהב כינה וראיתי כפפד ע״ד תום' הטל
ונפי הנ׳ל דניפא טון כאינה פשביזת ודאי זינהה והידש דתלינן שעכו
פריצות חידודי איברים ע• :ואין צורך דבדיקה דרך איברים חולץ
שפים מנוצץ כסת פתו* .ר״ס ככה יעשנה לפלך פ״ב הייב פי.:
וכפי :בפמוד כקודם אהא דכל פרופה פצפרכ-ר ,ודו״ק:
כי לייס וקללה החילת כשרפניוח .לולא דעשתסינא אשכר
אף דצביית במן קודם אין זה נפר פיתה ומסר פיתה
;..הוא מקודם באברים התחתונים הדחוקים יותר פן הלב .פשו״ש ח״ן
סי' ע״ז א״ש הקללה כט המנץ דנסר פיתה (יאמר ואת מונך
צבה פם זה שכבר כפנך ציה כדלעיל בי א׳ ועבר וככר עבד) אן
לא פ:םפ כן אלא גם גמר פיתה קודם מפן אם שהוא קרוב ללב
ולדעת• דזש״ה (פכלי ו׳) טאף אשה חשר לב סכחיח נפשו הוא
•עשנה דבשם שהמים בודקין אותה כך בודקין אותו והמים הבידקין
המשחיתים נשכו פפשה ההשחתה מורה שהוא חכר לב סדאנר
הקרוב ללב פת קודם כ״כ דהוא חסר לב ודו״ק ט הוא דבר
שלא .ובזה יובן הספרי איש איש כי ששמה לפשות אשה כאיש ועיין
נעים יסיח ונראה פ״ס המדרש חצתוטא אי :איש כי חשכה אשתו
מכנס בה רוח כפות לאשה למדנו לאי :מנין .כנאמר מאף אשה
חפר לב( .טכ לפיל ד׳ ב' דשמות הוא נשות רוח .ומזה פינים
רמות כפ״ש צא ננה לבי ולא רמו עיני .וכתיב זנות יין והירוש
יקח לב) והנה לקמן ר*פ כשם .מבואר דשיתא קראי כתיבי כו*
חד לידיעה דידיה ודידה ולרבי ני קראי כתיב* .ולצבות בסן היינו
כל מעל פדלא כתיב במנה נטש .והנה לר־פ דלצבוח בסן הוא
להודעה דבק ברישא .אפשר כי,ץ דליים ירך ברישא .א־כ הא דבבדיקה
בסן ברישא היינו החלת כקלקול .אבל נסר הקלקול הוי כשדר הקללה
ירך ברישא מרחוק כן הלב סת קודם אך באסה גני כיעל .דלא
כתיב ביה ירך ברישא .ודאי חמלת הקלקול ושוע דהיינו סיתה במן
ברישא אף דקרוב ללב .אבל נואף אשה חשר לב .ושוב אשה נסי
כיו; מכנס בה רמז כפות הוי משרה לב ונם נגמר במן ברישא
ודו״ק ט כדבר נשלא:
פרים המתינה לפשה שפה א׳ שנאסר וחתצב אחותו כו׳
נתעכבו לה ישראל ז׳ יפים והרו' לקמן די״א ד״ה פרים
כי ?או דוקא נקס שפה אלא שליש (או רביע עיין מהרשיא) ככה
דקתני בתוספתא פדה סיכה פריכה פ״ס פורעניות פל אתת ה׳
מאות (וזי •נדם אינם כ׳א קס׳ח שפית) ולפיד אפשר דדוקא
נקש שפה יכשנצפרפה פרים אמר אהרן לפשה אל תהי כסת ויאכל
חצי בשרנו שמצד ?קורבה :יצאנו מרחש א׳ יש לך להתפלל בעדה
והתפלל רפא לה ואפר הכ״י ואביה ירק נו׳ ק״ו כסנה ט׳ תשגר
ז״י והייני שתפלת משה מצד ?קירבה .שהם כני אב ואם אחד אבל
ג׳ שותשץ בא! ם הקנ״ה ואביו ואמו ימה שנבעה נכביד משה בחלק
אב ואם פחל והתפלל בעדה שכפנץ אלו החלקים הם עצם יבשר
א׳ אבל פה שנגעה בכבוד מלקו של הקב״ה לא רצה הקסם ונמרה
ז״י והמתינו לה ימה נם כמתנת מרים למכה שעה א׳ הי׳ פצד
כהיא אחותו מאב ואם וגם מצד קדושת סכה כי שוב כזה הלק
הקב״ה נמצא בהמתנת שעה הגיע מבור חלק הקב״ה שליש שעה
ונמצא יעביר ב׳ שלישי שעה כמניע לחלק אב ואם נתרפאה שלא

משנה

תוחלש ותעסא עיר נ■ :ביפות ופל חלק הקב״ה
ונשגרה זי• המתינו לה :גד המתנתה שליש שעה לחלק הקניה והייני
דאמרינן לקמן די״א והחצב אחותו כו* כל הפסיק נטש השכינה נאמר
כו׳ וזה עשמ״ש ההון עשיר דיש נפשוק זה ז' תיבות נגד ז' ימים
שהמתינו לה וזה משום חלק השכינה ודו״ר ,הימב:
י׳ <״א שמשין על שמי של הקיטה נקרא שפש וסגן כו׳
מה הקנ״ה פגין כוי חיגר בשתי רגליו כוי כיין כפקידה פ*
כלק דבעל מים אינו גביר לענק השראת השכינה .ועיין נרמטם פ״ז
מביאת מקדש ה״ס ועס׳ש נעירה שחר מרך שכינה חילוק בין יניקה
למנה מ״ש .ומנין כמש וסנן דיא כדאיתא בנדרים חי אין גיהנם
וזרחה לכם יראי שפי
לפטב אלא הקניה מוציא חפה מנרתיקה
שמש צדקה ט* ולרשעים ניער כתנור הרשעים ידונו נחים השמש
והצדיקים יגן ה' עליהם בשני סחים וימו אך ם; האור כ׳ פוב
וגם חום זהרי המה הבאים דרך חלץ וזירבא דיופא פסי כס״ש
הר״ן שם והיינו שס :וסגן שהוא אמצעי כעי החום שהיא דין הרשעים
לבערם ולכלותם נעשה פוד רפואה לצדיקים (כשמשון שלא הוציא
כיש לכפלה כדלפיל גבי דלילה) וכס" :ביעקב אבינו ויזרח לו השמש
והוא צילע לרפאות צלעתו כד״א שמש צדקה ומרפא והנה לרבנן
כחולץ צ־א מאחורי׳ אתי ונשייא בתרווייהי ונתרפא בשמש צדקה
ויבא יעקב שלם ט' ומאתר שהי׳ שלם בגופו הי׳ בגור בתכלית
הגבורה אכל אמרו ויגע בכף ירך כנגע בצדיקים שעתידין לצאת
ממנו והי׳ לשמשון כל מכורה ולא הי' משר רק להשלים התלישות
שע־י נגיעת כף ירן יעקב .והי׳ נקרא פ״ש של הקנ״ה שמש וסנן
לראות בעיניו האור כי עוב ולרשתות צלפתו והבן היסב:
ןעף״ןץ אלא מעתה לא יפחה עיין ני״ד סי׳ רפ״ו סי״ג אי תיבת
אי במרחץ סותר לקרוא
שלוש קודש פ״ש ובא״רו שי׳
לאדם ששמו שלום ועיין כאיי הים כאן שהשיג על הסהרש״א וב׳
דמאי דקאמר א״ס לא יממה אין הטונה על בם שמשון רק על
חיבת שמש פ״ש ואכמ״ל ודו׳ק:
גיורת אני ואיני עיבדה אלילים וראוי׳ לך .ר״ל שאץ הכינה
גיורת כמו עכשיו אחד פית דא״נ לא היתה נאמנת למשא
לישראל דאז היו כל הפילם עט״ם ועיין ני״ד סי' רס״ח ם״י
אלא ■ד״ל ש נושרת .נעיז ומודה באמונת יהודה וראוי לו נזה שמקבלת
אמונתו:
מנויי אני וסותרת לכל אדש ר״ל כדססיק בנשואי פר ואונן
לאו כלום ומיץ פהרש״א ובם׳ זהב שבה כ״ס ולא ידע ט
.כלתו היא פ״ש:
שמא קיכל גך אביך קידושין א״ל יתומה א ני .עיין סהרש״א
כמת אביה קודם שנולדה עיש ולד' כרמב״ם באה״ע ס״שגי״ם
דאב יכול לקדש את בהו במודה במעי אמה צ״ל שמת כאב קודם
שהוכר הצובר אבל באמת <)'{ לזה דפנואר כא״ע סי׳ ל״ז ובנ״ם
סק״ל דאין לרוש כיתומה שפא קדשה אבי׳ רק בקפנה שהלך אבי׳
לסדה״י אשורה לינשא שפא יקבל אבי׳ קדושין מאחר דאף דשפא
מת לא חיישינן (בדיני בט נח דלא שייך ריב יטה חזקה אבל צב
שמקדש את בהו הוא פדי; ישראל והוי תרתי דשתרי ועשו״ת ה*ס
י״ד סי׳קפ״ד פרן קטנות וגדלות בב״נ) שמא ימות חיישינן ואוסרין
משיאי; משום חשש דלהבא אף דאחיים החשש לשעבר יפיק שו־ת
מף רננה חי״ד סח כ״ע א״ש הא דאמר שמא קיבל נך אביך קידושין
הוא חשש לשעבר מכה החש :דלעתיד דהיינו אחר נישואין יהי׳ חשש
דלשפנר משא• :ביממה אין חשש וז־ב ודו״ק .אך קשה הא גדולה
הימה שנתעברה עיין יכפוה י״ב וליכא מש :אנהבא ונראה דלכך
פירש־י ימימה ינשואי פר ואינן לאו כלום ודו״ק:
ממאה את א״ל מהורה אני פירש״י מנדה (מיץ י״ר סי*
קצ״ב וכאחרונים) ובודאי ר״ל דמגלה לנדמה וקשה לפה
הרבה שיחה פם אשה שפקודה באל שפא נכרית את ה״ל היכף לשאל
דפהני למטלת גירות כמבואר ביבמות מ״ה פי לא
מבלה לניתה .ואפשר כיון דבנכרית ליכא איפור נדה רק במימרה
אליו לזנות גזרו נשנ״ז כמבואר בא• ס סי׳ ס״ז לכך קודם שאמרה
גיורת אני לא שייבה שאלה אם טמאה ודוחק .אך נראה כס״ש ראשוניה
דבאותו זמן גם הפכתם שפרו נדות שהיא ענין מזיק והראיה פט

דף

כי*

רע״י

שש

גט׳

שמא

--------דרך נשים־ לי ולא הי׳ כבלת גדה היכחה לנימת_וא־ש :

דה י׳

".

ע״ב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבש; האש ואל ■לנץ
 1פני חבידו ברבים .מגלן מתמר .הנה ראיתי להפר יהושע בב*מ
דף טס שני פדהתירו לאבד עצמו לדעת כדי שלא ינכץ .מוכח דכחלכין
פ״ח ברבים אץ לו חלק לפהיב כזה פון חמור בכלל דבר ד׳ נזה
כמ״ש החי״ט פ״ג דאבות פי״א ס״ש דאל״ש איך הותר פק סאנד
עצמו לדעת שאין לו מלק לפה״ב משום שלא ילבין פ״ש .ולי צ״ע
דבגימין דף פיו איפלגי נפה רבים שלשה או משרה .וכנה נמלבין
פ״ח ברבים אי ר׳ל בעשרה .הא דמה הפרישה ני״ד רפ״י קנ״ז בכל
עברות בפרהסיא אפילו אין בונת האנס להעביר פל דת מותר להחמיר
ע״ע ליהרג ולא לעבור ואפילו אי מטח ברכים המי בשלשה( .ומצאתי
ש' זה בחתן שכרן של פצית לכסמ״ג) י״ל בצנעה נמי מוהר להחמיר

כר□ נטע ־ סוטה לאנדא ,נתן נטע בן משה דוד הלוי עמוד מס 17הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כרם

שהבת

ליהרג ולא לעבור דאפינו נהשברין דככאץ חייב למכיר נש• .:הוסר
מתחייב בנפשי .דוקא כשאונכין לי לעשת העבירה .אבל נבאי! להרג׳
והוא נא להציל עצמו עיי מעשה עבירה אף דמיתי לעכו־ .כן כמי:
המיז כייד סי׳ קע'פ סייד כ״ס מותר לו נסי לה,-פיר וליהרג (ועיין
פית בי•־ שיי קניז כקיב וברמ״א כה בעטים עאפיו תנה לנו א׳
מכס דממלק כץ ייחדו או לא •יחזו ע* ):איע אין זה בכלל מאבד
עצמי נדנצת .ולכך :לא להלבין שיח כוב להחמיר וצ״ע .וכנה דברנו
הנ׳ל מעת השי׳י דסובר נפלנין אין חיוב למהיר נפש .אך דשות
או פצוה .ובאמת אשתפיע מיניה מיש נהתו׳ כאן דיה נח דחייב למהיר
נשכו אצא די :לעיין נהי דלשיפת כתו׳ בכל עבירות מיתר להחמיר
למסור נש .:אי :מלבין פ״ח דחמיר כשי ודא• מצוה למסור נש.:
פ־פ ציע דפכ׳ש חיוב מ״נ משיה :לא להלבין מדל .ונראה דכמיכח
התו׳ אהא דנים נ״ח שלשה יורדין לניהנם ואין פולין הנא על אשת
איש והמלבין ס׳ ח ברבים •המכנה :ס לחברו ואי׳ ■שה דני! צנעיל
כשק אשת אי :סלהלנין פ״ח ברבים .וכבדו התו׳ כיון דמלבין המיר
■כמו א״א דאין לו חלק לפה״ב חייב למסור נש :כמו נא׳א .ותמוה
כל הפי• דאזיל בתר אישכא להוכיח מדסיתר למסור נש .:סיכה דמלבין
מסיר :אין לו חלק לעה״ב .נס לדבריו ברציחה דחייב נמפיר נשש
אין לרוצח חלק לכה״ב .חה לא שמעון .ולא אוד אלא דהש׳י נישא
אהא דג׳ יורדץ לנהנה וא׳יע כ׳ דמשמע דשופך דמים כילה ומלבין
ממיר כפי דסביישו ברכיב .ותדע דמלבין אמרינן בש״ג דאבות כאין
לו מלק לכה׳ב פשא״ב כשופך דמים כיש .מיהי נם זה ההסבר
דפצנין ממיר דסביישי ברבים צע׳ג הגיהא למ*ד לכיל ה• דאין אשה
נסקלת פרופה דצפרה כדיף לה סבויוניה אלא לכי׳ד נסקלת כרומה
דמיונה כייף לה ודא• ליהא .ולא כוד אלא די״ל אפילו לסיד צערה
עדיף פנזיוניס דקא באשה דבישתה מדובה כיין בח'פ סי׳ פיו
סיב ונסמכה כקיח דפש״ה מקדישן דין כאשת א*כ איש דלכ״כ
נסקל ערום י״ל דאין גישתו מרובה משפיכת דפיה וצ״ע .וראיתי
במגן אבות לרשבין פ*נ דאבות בפשנז והמלבין פ*ח :כ׳ כפו שבפיז
ומס: .הס ביהרג ואל •עבור יש תילדת כיוצא נהם( .כדאיתא
בסנהדרץ אינהו וכל אביזרייהו .ועדו׳ כאן דלא חשב אלא האבות
המפירשוס ונא ההולדת) כן הולדת רציחה דה״נו הלבנה ביהרג ואל
יככור .והחמירו בה יותר מרציחה משני שפברה"״צגליו דעתו הפיד
פד יום המיתה( .נראה דבזיון הנמשך לכ״ע נרע מצפר לשי שעה)
וכן הפלכץ אין התעא חמור בעיניו ולא יתפורר להשיבה וימות
נמעאו .וכבר אפרו נח שישיל עלפי לכבשן ואל ילבין ע״ח עיש
בבואי דהלננה אביזרא דרציהיק וסיס בפצין חלק לפה•■ :חפיר
משי .אך אי הי׳ מהעורר לתשובה הי׳ מהכשר ודויק כיכב:
לכפבואר לעיל ד*ד .דהבא על אשת איש תצומו לדינה
של ניכנס .והקשו התו׳ סהא דב״נז נ*פ דהבא כל א׳א
מיתתו נחנק ויש לו מלק לעה״ב .ותי׳ דאיכפר לי׳ ביסודי חנק
ותכונה פ״ש .ולעיל ד״ע כ״ב הייה פיוס שחרב ניהמ״ק .כ' דאשי׳
סמן הבית .כשעשה עבירה שיש בה פיתה כלא פדים והתראה הוי
נהנו דין ד׳ מיתות מיש .ולפ׳ז ברציחה דמקבל העונש מתכפר
ע״י עובה משא*כ נפלבין פיה דליכא דין פיתה (בנ״ס ג״ח ב׳
תד״ה רון נ׳ כבא על א׳א פולה מניכנס אחר ״ב חדש והמלבין
פיר .אין פוצה לשלם עיש .נראה דר״ל בא על א״א ולא נחנק ושם
דף נינו נח לבא על ס׳ א׳א ואל ילבין פ-ח הקשו התום׳ אפילו
ודאי א״א נפי .ומהרשיא וה״ח כ׳ דם׳ א׳א רבותא אף שאין
משהין אותו בחניקה פיס ונראה מדי דבידא* א״א ולא מת בהנק
אין לו מלק לעה״ב כד׳ התו׳ כסופה ד׳ .אך י״ל ז־התום׳ בסיעה
דפצרני חנק הוא שלא ירד לגיהנם כלל אפילו יב״ח אבל אחרי ימת
שלה אפילו מת בלא חנק ומיק וסיום ד׳ התו׳ שס דתשובה פועלת
לכל דבר) אין לו יסורץ להתעשר( .ואיהינ בעשה חשובה וקבל
יסורין מתכפר וצריך נסי שירצה את חברו .לכך נס אחר התשובה
יש קצת רושם כשש תו׳ לעיל ד׳ ב׳ ד*ה הוא חצידנו כבא על
א״א ואסרה על בעלה שהעא לחברי ועמש״ש) ולפיז י״ל דרוצח
■ וסלבין עוין ויהרג ואיי .והנה ברוצח דיהרג וא״י הוא מסברא מה
מזית דדסא דידך סיפק עש׳ כדאי׳ בסנהדרין ע״ד .ונראה דאין
מונה .דלפה יפסיד חכרו מיי עה״ז יפסיד הוא דז׳א כיון דחנרו
לא יפסיד דק חיי עה״ז .ושא כשיהרג יאבד פצחו לדעת שמפסיד
גס סלק עהיכ לא שייך מה חזית כיון דהרינה עצמו יותר תפור.
אלא מס רוצח אץ לו מלק לעה״ב רק משוס דצותכפר ביסודי מיתה
וכיון דנכל התורה דיפנור ואיי משים דכתיב וחי בהה ,והא תיניז
אס כשיעבור יחיה אבל רוצח דאין לו חלק לפהיב רק ע׳י יסודי
סימה ליש וחי (ונהי דבכל התורה אניס רחמנא פערו וי :לו כה״ז
ופהיב אבל כרוצח דאין לו עה״ב ל׳ש למשעדי• מחמת אונס דהיי
עה*ז דמה חזית .ומלבין פיח כוי בהרג' ועיין רישב־א מכיש ייא
פ״ב כנעשה כינ הצל מתה כשנה דהבז־ון כפיתה וי; לעיין לעיל
ח׳ נסלוגתא דצערא ובזיונה) וכיין דאיכא תרתי עה״ז ועה׳יג שייך
מה הזים .ויתיישב תמיהת המחזיק ברכה שהביא בס' יד דוד ביומא
דף פ״ה על התרגום :תינה ותי כהה לעצמא דאתי וכיא בת״כ דאי

ואפשר

נטע

ם-

יח

בעה׳ז כיפי מת איך יציף מוחי בהם דפקיח נשש דוחה שבת פ•.:
אך להאמור מכבדת "יל דדיתה שלא יאבד עצמו לדעת דאין צו
חלק לעשב .רק בעבירה שיש בה חיוב מיתה אין לו עה״ב עד
שיתכפר ביכורי מיסה .צ־ך ה׳יא דיכרג ואיי ואתי קרא וחי נעה״ז
דשקיח גש :דוהה וחי לעשב וד;*ק היסב:
ן^ייז נע :הפורים פ׳ וישב בשם ד׳י כחסיד שיהידה לא דן את
י חסר לשריפה אצא שישרפו לה רושם נץ פניה לסימן שהיא
זינה ע• .:וצש״ז איי לשכיח מתמר דנאיסור הלבנת פצים יהר :ואיי
דצא מסרה פנמה להריגה אצא ננזיון( .ועיין כמ״ג א׳ה סי׳ שכיח
אי חייב להכניס עצמו נספק סכנה שפי׳י קציצת אבר בשביל חנירו
ועיין ש״ת י׳ד סי׳ קנ׳ז) .ונראה דזה שכיסא דהלבנה חפיר מרציחה
ויהודה שדן אותה כסימן זונה משוס דננצח אשה זונה אי; בושתה
כבישת אדה כשר וסימן זונה קל מהריגה אבל הלבנת פ׳ח קשה
מהריגה ומסברא יהדג ואיי דמה מזיח כמו ברציחה דאינהו וכל
אביזדייהו רק משוס דלמ״ד ביומא דף פ״ה דפיקות נש :דוחה שנת
דמיעב נחלל שבת אחד כדי לשמיר שבתות הרנה ״ל כבזיון דהבידו
שאינו מת .אכת־ ישמור מצות והוא כיהרג לא ישמור מצות לא שייך
הסברא דמה חזית .לכך היצרך ללפיד מתמר שישנה על פתח פינים
להתדבק בזרע אברהם (ובסימן זונה •בדיליה מקהל ישראל .איחה
ואת זרעה ומסרה עצמה לבזק .יבעל איתה ממצות שלא קצבין ש.י
יהודה אף שהוא בהלכנתו לא •ביעל משמירת מציה .פ״נז בזיון אדם
שי כי דבר ד׳ בזה ואץ להשגיח על ניפול מצית במקום בזוי
קדושה (יפיץ מצילה דף ג׳ כיב הלשד תורה דיחיד קיל כביד
הודה דיחיד תמיר) ונישל הפצוה הוי כסאן דליתא במקום בזיון
ואין צדי; דק בערן ממן למיד ומה מזית ודו״ק היסב צ

דמריב
1

דישיה לגבי טפיה .פרן לקמן דף פיה ע״ב מוליכים
הניף אצל הראש משום דהגוף מהים ואזיל אבל כאן

נבקע שאול תחתיו ונשאר הנוף במקומו :

תז״׳ה

דאייתי ט׳ אי נמי הא דאבא לא מזכי ברא היינו משום
כבוד האב אבל תפצה מועלת עיין ס׳ שו׳ת כנף רננה
מא׳יז סי׳ סיג פ•::
השורף תבואר .הכירו אינו מניח ב; ליידשי .פק ביק דף
צ״א פ״ב לא שכיב שכחת ברי אלא דקן תאינה בנא
זמנו א*כ השורף תביא־ עצמו דרך השחתה מת בנא זמני אבל
בתבואת הכירו בניו מהין קידם שלא ירשיהו ולכך נא קאינר בניו
סתין בחיי .דאין הפכה שיסבול צפד מיתת בנים דבדין הי׳ ששא
ימות קודם רק סיתת הבנים קודם שלא ישחיר יורש ודו״ק:
סרים והא במרגלים יום לשנה הי׳ מריבה מסדה שבה
בל מרים .ק״ק דמריס המתינה שליש שפה ונתעכבו לה
שנוע  '6א״כ ליום שלם שהוא כ״ד ששת מגיע פ״ב שבועית דהוי
פשי משנה אך להמנואר בשבת דף פ״ע ב׳ דל פצנא דלילה א׳כ
יום לשנה אינו יום שצם ושפיר היי מריבה ודו״ק .תו כ׳ התום׳
ועוד בי־גינה ה׳ ואותי יים יום ידרוכון .כו׳ אע״ג דהתם לא סיירי
פסדת השכר אלא ממדה המעשה שפסק בתורה יוס אמד כי• כפסק
שנה אבל קבלת שכר על פסק תורה שנה אינו שוה לפינש דפהק
עכירה שנה פיס קשיא להו הא שכר פצוה מצום ושכר כבירה כבירה
:מציה גוררת ט׳ א*כ מדת המעשה ראוי להיות כפדת מנר .לך
י״ל שזה כענין דין ותשבי! שהדין כל כעבירה בפעל וחשבון על
מניפת מעשה פוב כזמן עשיית העבירה ח״כ כיון שבפסק הודה
יום א׳ הי׳ נחשב כשנה ממילא בעבירה יום א׳ חסד לו שנה מפונה
ונהי דדין ליכא חשבון מיהו איכא .ולשיז שפל הכיב מביא פינה
חפש מאות שנה פל יום א׳ וזה לספן ירבו ימיכם כוי כימי משם
עצ האר; ר׳ ל דפאנץ לשמיה מהלך ת*ק שנה ודויק .וזה ענץ אצף
שנים בעיניך כיום אתמול כי •עבור ואשמורה בלינה דאי׳ במדרש
ויקרא אצדיים לאוד יום אצו מעשיהם של צדיקים ולסכך קרא לילה
חצו מעשיהם של דשעים .ומה כתיב ני אדם אץ צדיק בארן אשר
׳פשה פיב ולא יהפא שאפילו כמעשה הפוכ יש חסרון• שזה מצד
החשך ששא כפדר האור כי מוב אבל אצל השיי לא יגור במטרו
רע ופכור פינים מראית ברפ ל"יה כיום יאיר כחשיכה כאורה.
וכיון מודה פונה לאדם ה*ק שנת ליום שאיט שלם כי העדר חשכת
נילה כדיך בו ממילא הקכ׳ה פלו לילה כיום •איד יומו אלף בנים
וזה שיעוד הפסיק ואומי יום יום ידרושין ר״ל כדורשץ אותי שיום
א׳ כלי פוב כב׳ ימיה שלהם .ולק אפר לריב ומצה תצימו שמעשה
הכיב שלכם איני בשלישה מהעדר חשכת לילה .ואץ לכס שנה
דלילה רק שנת יום •הצי אלף .ויש לבאר נזה הרבה ואין צהאריך
ודי׳ק היפב מאד .ויובן מ״ש התיש׳ בחד לישנא דפרים המתינה
למשה רביע שכה דקשה א •כ ישראל נתעכבו ז״י שזה תרפ׳ב רביע
שעה והא פדה פיכה מרובה רק ה׳ מאות עיין פהרש׳א ולהניל
שבן דה׳ מאות היא פדה בינונית דאמרו כרכו־ ס׳א ב* .גינונים
זה וזה כופפן יצ'פ ויצה״ר אבל צדיקים כשי ביפל יצה׳ר מיהוכף
יו! הצילה על היום והוי פשי מה׳ מאות ודחק היפב:

י״א א׳

תד״ך
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 33אבות פרק ג
של עשי הארץ סוציאץ את האדם ק העורם :נ־!י) ר3י !>,ל^זר המורע,
א1םר הסרולל את-הקדש־ם והמב:ה אוז־־השהגדות והשלכה ?גי וץבר1
3רגי1ןהשפיר בריתו של אברהם אבינו .והמגלח פנים.בת1רה שלא כהל;ה
אף£ל פי שן.ש בירו תורה ומעשים טובים אץ לו חלק לעולם הבא :
(")1־?י .ישמעאל אומר הוי .קל .לראש ונוח לתשחורת ,והגי ה.ק3ל אתי
פי׳ מהגרי׳א

לחם נקודים

מהכפוליס • שנכה נמצא בכתוב בתשלומו • עממי הארן אדר״נ( :יד) יין של צהרים • כמ״ש (קהלת י) אשרן ארז
(נחמיה ט) (יא) המודעי נראה שהוא היה ממקום נו׳ עכורה ולא בשתי ועיין אדר״נ  :ושיחת הילדים
הנקרא מודעים • פ״ג דחגיגה ׳ או מהר המודעית דפרק שמננולין מד״ת ואדם נמשן אחריהם ונאמר לא ימוש נו'
שם ע׳'ש :וישיבת נו׳ נמ״ס אשרי האיש נו׳ יכי אס נו':
(טו) המחלל נו׳ • נמ״ש (יחזקאל כ״ב) קדשי בזית נו׳ (שמואל א ב) למה תבעטו טבחי נו' :והמבזה נו׳ן־כמ״ש
נל המבזה את נו׳ שנאמר תג המצות נו׳ :והמלבין נו׳ • כמ״ש בסוף פ״ו דברנות נוח נו׳ שנאמר היא מוצאת נו׳:
והמפר נו׳ והמגלה נו׳ • נמ״ס בפרק חלק ד״א ני דבר ה׳ בזה זה המגלה פנים בתורה ואת מצותו הפר זה המפר

לחם

שמים

אינה יפה כלל לגוף הבריא • כמ״ש הרימ בהל׳ דמית נעיין נוה חכם תא ל> מ״מ הכל לפי מה
שהוא אדם בטבעו ומזגו כתו ובריאותו יש בני אדם שאי אפשר להם בלתה • וכתוב באיש בושת
והוא שוני משכב הצהרים וקרי לה דר איש צדיק♦ ואבייהוהנייסכמגיטבימדאקרא דתולבגקי
והטור או״ח (סרצ״א) מטאו להיתר ^:טו 7והמלבין ל רע״ב המתבייש סמי מאדימות תחלה • בזה
י״למ׳יש החוקר היוני בהפך (בסמ״הכמיש ביס כפתור ופרח (פ״כ) כמדומה שלכך נתכוין רע״ב
כאורך לשינו זה• אבל באור הענין הוא• שמפני היות הבושת הפעלות מחמתדכר הנוגע לכבוד •
שהוא דכי מבחוץ • לכן מתנועע הרוח והדם שהוא הנפש אל חיצוני הגוף • כדי לבקש דרך ואופן
להמלט מהדוסי • והפגם • או להנקה בתוכחה וסבה והכזבה למביא הדבה • כגבור יצא כאיש
מלחמה • לעשות נקמה באף ובחימה •שפניו מתלהבות ומתאדמותמאד • על כן תחלתה בושת
הוא נענין קצף וחדי אף ממש • אין ביניהם רק ערך חוזק החימה • שהבושת הוא מדרגה קטנה
ממנה ובא בנחת תחלתו רך וסופו קשה כמות ושצף קצף לפי פרך הבוז והכלימה • תסבב פני
המלחמה להשמיד ולהחרים בחימה • אך בהעדר הטענה ובאפס יד סבות ההמלטה • זכי יראה
עצמו נלכד בע) הכזיון והבושה • ונגעה חר״ף פד הנפש י• ימות לבו בקרבו • ויכנס הרוח
החיוני ודם הנפש אל הלב למקורו ומשכנו בעצם וראשונה • לחמן הציל לו מרעתו • כאשר יעשה
מפחד ומורא• שיכנס בעומק הלב• לברוח מפני הסכנה המצויה ולשמור שורש חייו בלבד• אחר
שלא יוכל לנצח את האויב ומתקומם • לא ישגיח כי אם לשמירת עצמו •י לכן אז יאסף לפנימי
הדרי חללי מבצר האבר הראשיי להשגב בתוכו • ונשארו חיצוני הקלסתר פנים משוללים מן הדם
ורוח כי נסגרו לביא בחדרים פנימיים!• על כן הפנים מתכרכמים ומתלבנים • מ״ש תי״ט על_
מד״ש מבראשית נמי מאמר• לא אדע מה בקש להוסיף בכך• והוא שפת ימר כנטול דמי) :והמגלה
(הביא תי״ט בשם רש״י• מה שהוא גמרא ערוכה פ׳ חלק) עמ״ש בס״ד מ״ט פ״ב דמגלה :
גטז) הוי קל ,נ״ל שלא עמדה במישור רגל המפרשים• בהבנת אמתת הוראת לשון משנה
זאת• מהראש כמשמעו• הוא המלך או המושל והשליט במדינה (אף אסמצינזפעס בלשקמקרא
סמך לפי׳ רע״ב • ככתוב זקן ונשוא פנים הוא הראש) כמוהו • על זה הזכיר שיהא אדם נקל
כעיניז לעמוד לפניו • לשרתו לשמור חצוקו משפטיו וגזרתו • ואל יקל ראש נגדו נהוא שאמר'
החכם אל תתהדר לפני מלח ולא ירים ידו ורגלו בלעדו• באשר דבר מלך שלטון הוקס על •
להנהגת העם ושמירת הקבוץ המדיני וסדריו• מאת ה׳ היתה לו• וככר הוכרז בשמים ממעל
ולכן מתעברז חוטא נפשו • וכן הזהיר החכם ירא את ה׳ בני ומלך • כי מלכותא דארפא •
כפין מלכותא דרקיעא • אח״כ אמר עוד  .והר נ;ח כו׳ :ריל כי אף לעבדי המושל תהא נוח
רצוי ומקובל • כי פכי מלך .מלך ,עם היותו במדרגה קטנת השררה• ולפיכך אונך צריך להיו׳
כפוף לפרו כל כך• ח״מ תראה כמו כן להתרצות אליו למצוא חן בעירו• אחר שהוא מעבדי
בלשון משגה וארמית•• כתו הדבק לשחוור
המלך ופקידיו • ומלח תשנאי*" *נין שמיה
1

1

וישתחוו
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׳•

כגדר חומרת האיסור דהלכנת פנים
והמסתעך
הרב מנחם חבקוק בלוי
נחלת וזר חב״ד ,ק .מלאכי

א
הגמרא במסכת סוטה דף י׳ <רב אומרת :והיא (תמר) שלחה אל חמיה
לאמור לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה (ולא שלחה לאמור ממך אני הרה
והרי הסימנים שלך  -רש״י) ותימא ליה מימר (לשליח אמור לו שממנו
אני הרה ואלו הם סימניו ־ רש״י) אמר רב זוטרא בר׳ טוביה אמר רב
ואמרי ליה אמר רב חנא בר זיבנא א״ר שמעון חסידא ואמרי ליה אמר רבי
יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן? מתמר .ע״כ לשון הגמרא( .הלכה
זו מופיעה גם בברכות דף מ״ג ע״ב ,בבא מציעא דף נ״ט ע״א וכתובות דף
ס״ז ע״ב).

מקור נוסף לכלל זה מביא הרבינו בחיי בפרושו עה״ת ,בראשית פרק
מ״ה פסוק א׳ הפסוק אומר "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו
ויקרא הוציאו כל איש מעלי" על פסוק זה כותב הרבינו בחיי ודל:
"ובמדרש (תנחומא ויגש ה׳) ולא יכול יוסף להתאפק אמר רבי שמואל בר
נחמני בצרה גדולה הביא יוסף נפשו באותה שעה שאלמלי הרגוהו אין כל
בחח יכולה להצילו ,ואין כל בריה תובעו .ולמה אמר הוציאו כל איש
מעלי? אמר :מוטב שאהרג ואל אלבין פניהם ברבים( .לשון המדרש ולא
אבייש את אחי בפני המצרים).
לכבודו של מלך  -ז :קובץ :ישיבת תומכי תמימים קרית גת ( }129 ()93עמוד מס 421הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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הרבינו בחיי בספרו כד הקמח שער ההלבנה עמוד קנ״ט מביא דברי
מדרש זה בסמוך לגמרא הנ״ל וטוען שגם ממדרש זה ניתן ללמוד את
הכלל שנוח לו לאדם להפיל עצמו ובו׳.

כ
יש לעיין אם גמרא זו נפסקת להלכה או שנאמרה רק דרך צחות
בעלמא .והנה בתוס׳ שם בסוטה דה נוח כותב וז״ל "נראה האי דלא
חשוב ליה בהדי ג׳ עבירות שאין עומדין בפני פיקוח נפש עבודת כוכבים,
גילוי עריות ושפיכות דמים משום שעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת
בתורה ולא נקט אלא עבירות מפורשות .עכ״ל.
__מתוס׳ זה מוכיחים הבנין ציון סימן קע״ב ,הפני מבין ח״ב דף קס״ו,

>וזבנין שלמה ח״ב צד ע״ד ,הפרי מגדים בספרו תבת גומא חקירה ה׳ (ועוד)
שתוס׳ סובר שגמרא זו נאמרה להלכה ואינה בדרך צחות ,א .דאי לאו הכי
קושיית תוס׳ איננה קושיה שאם איסור זה היה בירך צחות מיושב היטב
מדוע לא חשבו עבירה זו בכלל ג׳ העבירות שהם להלכה ולמעשה( .בספר
נחל אשכול ח״ב עמוד  18ו דוחה ראיה זו ואומר שגם מתוס׳ לא נתברר
דסבירא ליה למעשה כגמרא זו .אלא הכי קשיא להו אפילו אי בדרך אגדה
אמרה קשיא דידיה אדידיה שהכא אמר רבי יוחנן הא דנוח לו לאדם וכר.
ורבי יוחנן גופיה אמר בסנהדרין דף ע״ד שרק בג׳ העבירות יהרג ואל
יעבור).
בספר בנין שלמה להרב יונתן מן/דף קי״ג ע״א מעיר לשיטת תוס׳ שאכן
יש חיוב למסור א״ע למיתה כדי לא להלבין חבירו .תקשי לדעת הש״ס
שאמר נוח לו לאדם שמשמע רק מידת חסידות והברירה היא בידו אם
להפיל עצמו או לא ,ומבאר שלשיטה זו לשון נוח לאו דוקא ואכן יש כאן
חיוב גמור.
[תוס׳ מתרץ שהלבנת פנים איננה מפורשת בתורה ,והנה החינוך
במצוה ר׳׳מ כותב וז״ל "שלא לבייש אחד מישראל וזה העוון קראו חזי׳ל
מלבין פני חבירו ברבים והלאו הזה הוא מ״ש הוכח תוכיח את עמיתך וגו׳
ולא תשא עליו חטא (ויקרא פרק ט״ו פסוק טז) וגו׳ ,עכ״ל .וכ״ה ברמב״ם
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הלכות דעות פ״ו הל״ח ודל" :כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו
משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים את
ישראל וכש״כ ברבים וכר .וכ״ה"בסה״מ מצות ל״ת ש״ג ודבריהם מיוסדים
ע״פ הגמרא בערכין דף ט״ז ע״ב .וא״כ קשה לדעת התוס׳ האומר שהלבנת
פנים איננה מפורשת בתורה .קושיה זו יתכן לתרץ ע״פ דברי הרמב״ם
בספר המצוות הנזכר לעיל ,ודל" :תזהר שלא“לבייש זה את זה וזהו

הנקרא מלבין פני חבירו ברבים ואזהרה שבאה בזה היא אומרו הוכח
תוכיח את עמיתך וגר .ובספרא מנין שאם הוכחתו ארבע וחמש פעמים
שיחזור ויוכיח תלמוד לומר הוכח תוכיח ,יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו
משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,אמנם הפשט הוא שהזהר שלא
תחשוב לו עוון וזכרהו" ,עכ״ל .מבואר להדיא מסוף דברי הרמב״ם שפשט
הכתוב אינו מדבר בהלבנת פנים רק הדרש ,ופשט הכתוב הוא שלא
תחשוב לו עוון ותזכירהו ,וכ״ה באונקלוס ודל" :ולא תקבל על דיליה
חובה" עכ״ל ,א״כ צדקו דברי תוס׳ האומר שהלבנת פנים איננה מפורשת
בתורה (ועיין בזה בספר נחל אשכול עמוד  18ו ,וכן בבנין ציון סימן קירב,
שפירשו שתוס׳ לומד שכוונת הפסוק איננה כלל בהלבנת פנים והוא חולק
בזה על הרמב״ם והחינוך ,שהובאו לעיל)].

הערה נוספת הוא מעיר בדף צד ע״ד שכל ראיית תוס׳ מתמר היא רק
אם אדם אינו רשאי להחמיר ע״ע בשאר העבירות ולמסור א״ע ,אבל אם
תוס׳ סבור שאדם רשאי למסור א״ע גם בשאר העבירות אין כל ראיה
ממעשה תמר.
ג

הרבינו יונה בשערי תשובה שער ג׳ סימן קל״ט כותב ודל :והנה אבק
רציחה  -הלבנת פנים כי פניו יחוירו ונס מראה האודם ודומה אל
הרציחה וכן אמרו רז״ל (בבא מציעא דף נ״ח ע״ב) ,ושנית כי צער ההלבנה
מר ממות וע״כ אמרו רז״ל "לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין
פני חבירו ברבים" ולא אמרו כן בשאר העבירות החמורות .אכן דימו אבק
הרציחה אל הרציחה כמו שאמרו יהרג ואל ירצח ודומה לזה אמרו שיפיל
לכבודו '"'3מלך -ז :קובץ :ישיבת תומכי תמימיםקריתגת ( }129()93עמוד מס423הודפס ע״י
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עצמו^לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים ולמדו זה מתמר שהוציאוה
לישרף לא גילתה כי היתה הרה מיהודה שלא להלבין פניו" ,עכ״ל.

הרבינו יונה נאמן לשיטתו וכן הוא כותב בפירושו על מסכת אבות פ״ג
מי״א ,המשנה שם אומרת "ר׳ אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים
והמבזה את המועדות והמלבין פני חבירו ברבים והמפר בריתו של
אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה ,א<רפ שיש בידו תורה
ומעשים טובים אין לוי חלק לעוה״ב" ,וכתב ע״ז ר׳ יונה וז״ל" :והמלבין פני
חבירו זו תולדת הדברים שיהרג בהם ואל יעבור ,והאבות הם שלושה
עבודת כוכבים גילוי עריות ושפיכות דמים .תולדת עכו״ם עצי אשירה
וכדאמרינן בכל מתרפאים חוץ מעצי אשירה ,אע״פ שאין עכו״ם עצמה
אלא משמשיה יהרג ואל יעבור קודם שיהנה ממנה .תולדת גילוי עריות
המסתכל או המדבר עם אשת איש שיהרג עליהם ואל יעבור כההיא
עובדא בסנהדרין (ראה בהמשך המאמר בקשר למאבד עצמו לדעת
והצלתו בשבת) במי שהעלה לבו טינא שאמרו שם תעמוד לפניו ערומה
ימות ואל תעמוד לפניו ערומה וכר .ותולדת שפיכות דמים המלבין פני
חבירו ברבים שדמו בורח מפני הבושה כדאמרינן חזינא ליה דאזיל סומקא
ואתי חוורא ועל זה אין לו חלק לעוה״ב" ,עכ״ל.
מבואר א״כ שהרבינו יונה גם בפירושו על אבות וגם בשערי תשובה,
סובר שהלבנת פנים נחשבת לשפיכות דמים .וכשם שנאמר יהרג ואל
יעבור בג׳ עבירות כן נאמר גם בתולדותיהם .אומר הבנין ציון סימן קע״ב
שמדברי הרבינו יונה סרה קושיית תוס׳ השואל מדוע לא מנו חכמים
עבירה זו בכלל יהרג ואל יעבור כי הלבנת פנים היא תולדת שפיכות
דמים .וכשם שאין מונים תולדת עבודה זרה וגילוי עריות (אין מתרפאים
בעצי אשירה ,והן בתעמוד לפניו ערומה) כך לא מונים תולדת שפיכות
דמים.

מוסיף הבנין ציון ואומר שיתכן ולזה רמז הרמ״א יו״ד סימן קנ״ז
באומרו "וכל איסור עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים אע״פ שאין
בו מיתה רק לאו בעלמא צריך לההרג ולא לעבור׳ עכ׳ל .ולא נתבאר היאך
לכבודו של מלך  -ז :קובץ :ישיבת
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משכחת לאו בעלמא ,אצל שפיכות דמים .אבל לפי הנ״ל אתי שפיר
דמלבין פני חבירו הוא לאו דלא תשא עליו חטא ,ע״כ.

כדברי הרבינו יונה כותב גם בעל אורחות צדיקים (ספר מוסר המיוחס
לאחד מהראשונים) וז״ל בשער הבושה ״ויזהר מאוד שלא לבייש שום ,
אדם כי אמרו חכמים (בבא מציעא דף נ״ט) המלבין פני חבירו ברבים אין
לו חלק לעוה״ב שאבק הרציחה היא הלבנת פנים כי אזיל סומקא ואתי
חיורא ודומה לרציחה ,וכן אמרו עוד חכמים צער ההלבנה מר ממות .על
כן יפ״ל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,ולמדו מתמר
אע״פ שהוציאוה להישרף לא רצתה להלבין פני יהודה" ,עכ״ל .מבואר א״כ
כרבינו יונה שאבק רציחה הלבנת פנים ועל כן יפיל עצמו לתוך כבשן
האש( .בהא דהלבנת פנים היא תולדת הרציחה כתב הרבינו יונה בשירת
שני טעמים א .שנס מראה האודם ודומה אל הרציחה .ב .שצער ההלבנה
מר ממות .הארחות צדיקים כותב ג״כ את שני הטעמים האלו כמבואר
בדבריו).
העניים למשפט (הרב אריאלי) על מסכת ברכות דף מג מציין שרבינו
יונה שינה קצת מלשון הגמרא .הגמרא כותבת נוח לו לאדם וכו׳ והרבינו
יונה כתב לעולם יפיל אדם עצמו ,וכן האורחות זקיקים כתב על כן יפיל
עצמו ,כי מלשון הגמרא משמע שאין חיוב להפיל את עצמו רק הגמרא
הפליגה בגנותו של המלבין פנים עד שנוח לו לאדם להפיל את עצמו.
ברם ,הרבינו יונה והאורחות צדיקים פוסקים שגמרא זו היא להלכה לכן
הם שינו את לשונם מלשון הגמרא.

ד
שיטת רבינו יונה כפי שהובא שהלבנת פנים חשיב אבזרייהו דשפיכות
דמים:

והנה בשפיכות דמים יש שקלא וטריא ארוך בהורג בלא מעשה ,דכתב
התוס׳ בסנהדרין דף ע״ד ע׳ב ז* ה והא אסתר פרהסיא הואי וז״ל :״ ..והא
דלא פריך הכא והא אסתר עריות הואי ,דקים ליה דמהני טעמא דקרקע
עולם לענין דלא מיחייב' למסור עצמה משום עריות ,דהא מרוצח ילפינן
לכבודו של מלך  -ז :קובץ :ישיבת תומכי תמימים קרית גת ( }129 ()93עמוד מס 425הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תות״ל קרית גת היתשסייג

413

ורוצח גופיה כי מיוזייב למסור עצמו ה״מ קודם שיהרג בידים אבל היכא
דלא^ביד מעשה כגון שמשליכין אותו על התינוק ומתמעך מסתברא

שאין חייב למסור עצמו ,דמצי אמר אדרבה מאי חזית דדמא דחבראי
סומקי טפי דילמא דמא דירי סומק טפי כיון דלא עביר מעשה וכו"׳ ,עכ״ל.
ובדומה לזה כתב התוספות גם במסכת כתובות דף ג׳ ע״ב תוד״ה ולדרוש,
וכן הוא ברא״ש כתובות פ״ק ס״ד ועוד מקומות.
הרי ששיטת התוס׳ והרא״ש שבשפיכות דמים יעבור ולא יהרג אם
הורג בשב ואל תעשה.
גם בשיטת הרמב״ם יש שקו״ט ארוך באחרונים האם הוא סובר כמו
תוספות או דסבירא ליה דאשה חייבת למסור את עצמה אף בקרקע עולם

וממילא גם בשפיכות דמים חייב לההרג אף בשב ואל תעשה ,והאריכו
בזה האחרונים ונביא רשימה חלקית לעוסקים בזה :תוס׳ יומא דף פ״ב
ז״ה כתבו ,חתם סופר יורה דעה סימן קמ״ז ז*ה גם ח״ה והנה ,מנחת
חינוך מצוה רצ״ו ,אור גדול סימן א׳ סעיף י״ג ואילך ,העמק שאלה לנצי״ב
שאלה ש' ,כלי חמדה פרשת כי תצא עמוד רכ״א.

ה
במאמרנו זה נדון בשיטת רבינו חיים הלוי המובאת בספרו חידושי
רבינו חיים הלוי הלכות יסודי התורה פ״ה הל״א הנוקט בפשטות ששיטת
הרמב״ם שונה משיטת תוספות וסבירא ליה שאף בקרקע עולם תהרג ואל

תעבור וכן בשפיכות דמים חייב למסור את עצמו בשב ואל תעשה.
לעומתו א׳ מהאחרונים בגליוני ר׳ חיים הלוי נוקט בפשטות שסבירא ליה
להרמב״ם כשיטת התוספות ועל מה שכתב ר׳ חיים שהרמב״ם חולק על
תום׳ מדסתם ולא הזכיר רק קרקע עולם משמע דחולק על זה וסבירא ליה
דבכל גווני יהרג ואל יעבור ,כתב א׳ מהאחרונים שם דלא חילק כן דלא

הוזכר חילוק זה בגמרא.

והנה על עצם דברי רבינו חיים הלוי שכתב וז״ל" :דמאי ענין נערה
המאורסה למי שמשליכין אותו על תינוק ונתמעך ,דהתם איהו לא הוי

רוצח כלל ולא עבר על שפיכות דמים דהא לא הוי רק כאבן ועץ ביד
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הרוצח שמשליך אותו דמי שהשליך אותו הוא הרוצח ולהכי לא חייב
למסור את עצמו ,מה שאין כן בנערה המאורסה אף דלא קעבדא מעשה
מכל מקום הרי היא עוברת על גילוי עריות ולהכי שפיר הדין נותן דתהרג
ואל תעבור׳ ,עיי״ש שמאריך בדעת התוס׳.

הרי דסבירא ליה דאס ראובן זורק את שמעון על תינוק ונתמעך,
שמעון הוא כמו עץ ואבן וכל מעשה הרציחה מתייחס אך ורק לראובן,
ממילא לא שייך רציחה בשב ואל תעשה דהרוצח הוא הזורק והנזרק דומה
לעץ ואבן.
אין כל ספק שתוספות דברו באופן שונה מזה שדיבר ר׳ חיים ,תוס׳
דברו ששמעון הנזרק אוחז הוא עצמו במעקה של ברזל או משהו אחר או
שכוחו רב מכוחו של ראובן ,וראובן רוצה לזורקו על התינוק ושמעון
מתנגד בכל כוחו ומתגבר על ראובן ,ואז אומר לו ראובן לשמעון אם לא
תניח לי לזרקך על התינוק יש באפשרותי להורגך ואני מציע לך לבחור
באפשרות הראשונה שתאפשר לי לזרקך על התינוק ותסיר את התנגדותך.
דאי נימא שיש כח לראובן לזרוק את שמעון על התינוק אע״פ ששמעון
מתנגד מה המשא והמתן ביניהם ומדוע ראובן מאיים לרצוח את שמעון
שיקחהו ויזרוק אותו על התינוק ויהרגהו ,אלא כאמור שאין באפשרותו
של ראובן לזרוק את שמעון על התינוק ומציע לו את הבחירה או
שתאפשר לי לזרקך על התינוק או שאהרוג אותך ,וא״כ כיצד מדמה ר׳
חיים את שמעון לעץ ואבן ,עץ ואבן כלום דעה יש בהם וכי הם יכולים
להתנגד ,אדם לוקח אותם וזרקם על תינוק והורגו וברור שההורג הוא זה
שזרק ולא העץ והאבן ,אבל בנידון של תוס׳ הנזרק הוא המחליט אם
יזרקו אותו על התינוק או לא והוא מתבקש להסיר את התנגדותו
ולאפשר לאחרלזורקו על התינוק וכי מה זה דומה לעץ ואבן.

אם אמנם כנים הדברים ,סרה ראייתו שהרמב״ם סבירא ליה שהורג
בשב ואל תעשה חייב שהרי מצינו שיש הורג בשב ואל תעשה ומסתמא
כתוס׳ שלא חייב למסור את עצמו א״כ י״ל דגם הרמב״ם סבירא ליה
כשיטת תוס׳ בשב ואל תעשה שלא חייב למסור את עצמו.
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ועוד ר׳ חיים מוכיח מהגמרא בבבא מציעא דף ס״ב עמוד א׳ מהא
דשנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים ,אם שותין
שניהם ־ מתים ,ואם שותה אחד מהן ־ מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב
שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא
רבי עקיבא ולימד :וחי אחיך עמך  -חייך קודמים לחיי חבירך .הרי שבן
פטורא סבירא ליה שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתתו של זזבירו והרי
התם הוי הריגה בשב ואל תעשה? ותו דלא הוי דין רציחה כלל ורק משום
דין הצלה ומכל מקום צריכים לקרא ד׳ וחי אחיך עמך" דחייך קודמים,
ושמע מינה דדווקא בהצלה דאיכא קרא דוחי אחיך עמך דחייך קודמים
אבל ברציחה דליכא קרא בכל ענין יהרג ואל יעבור אף בשב ואל תעשה
ובלא עביד מעשה אם אך יש בו דין רציחה.

ודבריו צריכים עיון טובא ,ר׳ חיים לומד שאם ישתו שניהם ימותו
ובכ״ז לבן פטורא עדיף לעשות כן כדי שלא יהרוג האחד את חבירו בשב
ואל תעשה ומכאן ראיה שיש חיוב למסור את הנפש ברציחה אף בשב
ואל תעשה ,שרבי עקיבא חידש רק במקרה של מניעת הצלה ולא
ברציחה ,וצריך עיון ,דברור שאם שניהם ימותו זח נגד השכל הישר
וההגיון ,אלא לדבריו כך צוותה התורה ואין כל פתרון כיון דאסור להרוג
אף בשב ואל תעשה אפילו אם ימותו שניהם ,אבל אין כל ספק שאם
ימצא פתרון שהאחד יחיה ולא יהרוג את חבירו ודאי שמצווים לעשות
פתרון זה כדי שלפחות האחד יחיה.
והנה יש עצה אחרת ,שאל ישתו שניהם וכל אחד לא יגע במים ממילא
אין הוא הורג את חבירו ואף אינו מונע מלהציל את עצמו שחרי אין
מספיק במים כדי להצילו שהרי אם ישתה חצי מהמים ימות ,ואז כשאחד
ימות מצמא יקח האחר את כל המים ויציל לפחות את עצמו וזו עצה
טובה יותר שאז אף אחד לא יהרוג את חבירו אף לא בשב ואל תעשה
והאחד ינצל ומדוע בן פטורא אומר ישתו שניהם?

אלא ודאי אין כוונת הגמרא כר׳ חיים הלוי שאם אחד ישתה הוא
יהרוג את חבירו בשב ואל תעשה דאם כן לזה יש עצה כמו שאמרנו
ולפחות האחד ינצל ולא יעבור כל עבירה ,אלא השקלא וטריא בגמרא
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כמו שמבאר א׳ מהאחרונים שם שאם ישתו שניהם לשניהם יועילו המים
רק לכמה ימים ויחיו חיי שעה ואם האחד ישתה יספיקו לו המים להגיע
למקום ישוב ויחיה חיי עולם א״כ זהו השקר׳ט בין בן פטורא לרבי עקיבא,
רבן פטורא סבירא ליה שישתו שניהם מן־־המים ויועיל להם על׳פ לחיי
שעה כי כל אחד מצווה להציל חיי שעה של חבירו אף על חיי עולם שלו.
ורבי עקיבא סובר חייך קודמים וחיי עולם שלך עדיפים על חיי שעה של
חברך .א״כ אין לזה כל קשר להריגה בשב ואל תעשה אלא לנדון שנתבאר.

ו
בתשובות הגאונים מצאתי אופן אחר לבאר מחלוקת זו .המקרה הנדון
הוא אם ישתו שניהם ינצלו מספר ימים ויש סיכוי סביר שיגיעו למקום
ישוב וינצלו אך הוי בכלל ספק ואם ישתה האחד ודאי יגיע לישוב ,ומה
שאמרה הגמרא אם שותים שניהם מתים היינו ספק מתים ,ואם ישתה
האחד ודאי יגיע למקום ישוב ,והנדון בסוגיין הוא הנדון הידוע שדבר בו
הרדב״ז כמה פעמים בתשובותיו אם אדם חייב להכניס עצמו לספק סכנה
כדי להציל את חבירו ,שבן פטורא סובר שחייב לסכן עצמו כדי להציל את
חבירו ולכן ישתו שניהם דאולי בזה חבירו ינצל ואף שהוא נכנס בספק
סכנה חייב להכניס את עצמו לכך ,ורבי עקיבא דרש חייך קודמים ואינו
חייב לסכן עצמו עבור ספק הצלת חבירו ,ואכן פוסק הרדב״ז כמה פעמים
שאין אדם חייב לסכן עצמו להצלת חבירו וכפי שפסק רבי עקיבא וכך
היא ההלכה.

לפי שני המהלכים שנכתבו אין כל ראיה לרציחה בשב ואל תעשה
שאסורה וסרה ראייתו של ר׳ חיים א״כ ניתן לומר שאף הרמב״ם מודה
לתוס׳ שרוצח בשב ואל תעשה יעבור ואל יהרג.
מסקנה :לדעת תוס׳ רציחה בשב ואל תעשה לכולי עלמא לא חייב
למסור את עצמו ,ולדעת הרמב׳״ם יש בזה מחלוקת האחרונים.
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ז
ונחזור לנידון דידן:
קיימא לן נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין
את פני חבירו ברבים ,בפשטות גם המלבין את פני חבירו בדברים בלבד
וכמבואר בבבא מציעא דף ג״ט עי׳א דגרסינן התם" :נוח לו לאדם שיבוא
על ספק אשת איש ואל ילבין את פני חבירו ברבים .מנא לן? מדדרש רבא.
דדרש רבא :מאי דכתיב בצלעי שמחו ונאספו קרעו ולא דמו .אמר דוד
לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך שאם היו
מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ .ולא עוד ,אלא אפילו בשעה
שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי :דוד ,הבא על אשת איש מיתתו
במה? ־ ואני אומר להם :מיתתו בחנק ,ויש לו חלק לעולם הבא ,אבל
המלבין את פני חבירו ברבים  -אין לו חלק לעולם הבא .ואמר מר זוטרא
בר טוביה אמר רב ,ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון
חסידא ,ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :נומ_ ^.לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .מנא לן מתמר
וכו׳".
מדסמכי סוגיא דבזיון דוד למאמר נוח לו לאדם וכו׳ משמע ,שנח לו
לאדם אמור גם על הא דלעיל שביישו את דוד בדברים ואמרו לו הבא על
אשת איש .וכן הוא ברש״י להדיא שכתב בז־״ה היא מוצאת ודל :אף על
פי שהיו מוציאין אותה לשריפה לא אמרה להם ליהודה נבעלתי ,משמע
להדיא דהנדון היא להלבין את פני חבירו בדבור בעלמא ,והדברים ברורים
ואין צריך להאריך.

ומעתה יש לעיין בשיטת התוס׳ ואולי שיטת הרמב״ם (כמבואר לעיל)
שיהרג ואל יעבור בשפיכות דמים הוא רק בעושה מעשה אבל בשב ואל
תעשה יעבור ואל יהרג ,דהנה בגמרא בבא מציעא דף צ׳ ע״ב נחלקו רבי
יוחנן וריש לקיש אם חסמה בקול והנהיגה בקול לוקה .שרבי יוחנן אמר
חייב וריש לקיש אמר פטור ופליגי אי עקימת שפתיו הוי מעשה ,וכתבו
שם התודי׳ה רבי יוחנן שלכ״ע דבור לא הוה מעשה ,ורק הכא שבעקימת
שפתיו נתעביד מעשה סבירא ליה לרבי יוחנן דדבורא הוה מעשה .וא״כ
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כיצד יש דין יפיל את עצמו לכבשן האש בדבור בעלמא ללא מעשה,
שבשפיכות דמים ממש בעינן מעשה ואבזרייהו דשפיכות דמים שהוא
מלבין פני חבירו יתחייב רק בדבור ,ודבור לא הוה מעשה ,וכי תמיר
אבזרייהו דשפיכות דמים משפיכות דמים גופא?

אך כד נעיין מעט נראה דלא קשיא מידי והדברים פשוטים ,קיימא לן
כל לאו שיש בו מעשה לוקים עליו ,והוי כלל בכל התורה כולה דלאו שיש
בו מעשה הכוונה ללאו דחסימה שלוקים עליו ,ופליגי בזה רבי יוחנן וריש
לקיש אם חסמה בקול והנהיגה בקול האם עקימת שפתיו הוי מעשה ודמי
ללאו דחסימה או לא וכתבו התוס׳ דפליגי רק אם בדבריו נעשה מעשה
אבל דבור בעלמא לא הוי מעשה ולא דמי ללאו דחסימה ואינו לוקה .אך
כל זה במלקות שיש כלל כל לאו שיש בו מעשה לוקים עליו .אבל במיתה
אין כלל המחייב מיתה ואין כלל על מה נאמר יהרג ואל יעבור והמהלך כך
כל דבר שבתורה אין בו חיוב מיתה ואין בו דין יהרג ואל יעבור אלא אם
כן כתבה התורה במפורש אחרת ,ועל כל איסור שיש בו מיתה נכתב זה
בפרוש ,וכן בדין של יהרג ואל יעבור על כל דינים שבתורה יעבור ואל
יהרג אלא אם כן כתוב להפך ומעתה אם כתבה התורה על איסור מסויים
שהוא במיתה או יהרג ולא יעבור א׳׳כ לא צריך בג^זעשה דכתוב בזה
להדיא שדינו במיתה או יהרג ולא יעבור ,ואם לא כתוב על איסור מסוים
שהוא במיתה או ביהרג ואל יעבור על אף שיהיה בו מעשה גדול פטור
ממיתה ודינן יעבור ואל יהרג אלא שתוספות חידשו מסברא שאם הורג
בשב ואל תעשה אמרינן איפכא מאי חזית דדמא דההרוג סומק טפי אולי
דמו של ההורג סומק טפי ויעבור ולא יהרג אבל כשהעובר עבירה ומלבין
את פני חבירו בדבור אע״פ שלגבי מלקות דבור לא חשיב מעשה במיתה
וביהרג ולא יעבור לא בעינן מעשה כאמור וכיון שבפועל הוא המלבין
והגורם להלבנה לא דמי לנזרק על תינוק שהאחר עושה את המעשה והוא
הורג בשב ואל תעשה ,לכן דינו ביהרג ואל יעבור ועל אף שלא חשיב
מעשה למלקות אסרינן ביה נוח לו לאדם שיפיל את עצמו כיון שהוא
בפועל גורם להלבנה ולו רק בדיבור בלבד.
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ח
אך מה שיש להקשות והיא קושיא עצומה לענ״ד מהגמרא בכתובות דף
" ס״ז ע״ב דגרסינן התם" :מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה ,דהוה רגיל כל
יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא .יום אחד אמר :איזיל איחזי
מאן קעביד בי ההוא טיבותא .ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא לבי
מדרשא ,אתיא דביתהו בהדיה ,כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק
בתרייהו ,רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא ,הוה קא
מיקליין כרעיה דמר עוקבא וכו׳ .ושואלת הגמרא :ומאי כולי האי? ועונה- :
דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב ,ואמרי לה אמר רב הונא בר ביזנא
אמר ר׳ש חסידא ,ואמרי לה א״ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :נוח לו
לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים; מנא
לן? מתמר וכו" ,ע" כ לשון הגמרא.

אין כל ספק שמר עוקבא בייש את העני בשב ואל תעשה ,והעני שרהט
בתרייהו הוא שעשה את המעשה ומר עוקבא ואשתו רק גרמו שאותו עני
יתבייש בראותו אותם וביישהו בשב ואל תעשה וא״כ קשה סובא מדוע
הם נכנסו לתנור הבוער ואמרינן עלה נוח לו לאדם שיפיל את עצמו,
לרבינו יונה שביוש הוא אבזרייחו דשפיכות דמים ובשפיכות דמים כהאי
גוונא לדעת תוס׳ ואולי לדעת הרמב״ם יעבור ואל יהרג וכי איך יהיה
אבזרייהו דשפיכות דמים חמור משפיכות דמים גופא?
[ואם ישאל השואל מר עוקבא ביישהו בקום ועשה שבא למקומו של
העני וביאתו גרמה לביושו ואם לא היה בא למקומו של העני העני לא
היה מתבייש? ודאי שאי אפשר לומר כן ,כי מעשה ביאתו הוא מעשה של
מצוה לפרנס את העני ואת הביוש העני בעצמו גרם ע״י שרהט בתרייהו,
והדברים פשוטים .ואף שאין צריכים ראיה לזה ניתן להביא ראיה מדברי
רבינו חיים הלוי שהובאו לעיל דסבירא ליה דשתיית המים המשותפים
חשיב רציחה בשב ואל תעשה ,וקשה מדוע הוי בשב ואל תעשה הרי הוא
בקום ועשה ששתה את המים שיכלו להציל את חבירו והוי קום ועשה.
ואף א׳ מהאחרונים החולק על דברי ר׳ חיים לא מקשה כן אלא ודאי
יי< דשתיית המים הוי מעשה הצלה לעצמו ואי אפשר להחשיבו מעשה
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רציחה כיון שמטרת שתיית המים היא להציל את עצמו וחשיב רק אינו
מציל בשב ואל תעשהד-אם כן הוא הדין בנידון יידן ביאתם למקום העני
הוה מעשה צדקה ואי אפשר להחשיב את זה כמעשה ביוש ,וכל הביוש
היה רק בשב ואל תעשה בראותו אותם).

ט
ועוד יש להקשות שיטת בעל המאור בשלהי פרק ח׳ מסנהדרין שיהרג
ואל יעבור בגלוי עריות הוא דווקא שהנכרי אונסו לבא על אשה כדי
להעבירו על הדת ,אבל כשכוונת הנכרי היא רק להנאתו כגון אסתר
-לאחשוורוש אין בזה דין יהוג ואל יעבור.

שואל עליו הרמב״ן בספר מלחמות ה׳ מספר שאלות :א .מהגמרא
בקדושין דף מ׳ ע״א שהגמרא שם מספרת שם" :ר׳ צדוק תבעתיה ההיא
מטרוניתא  ..שגרת תנורא קא מנחא ליה ,סליק ויתיב בגויה .אמרה ליה:
מאי האי? אמר לה :דעביד וזא נפיל בהא" .ובאר רש״י :בגיהנום וכו׳ .הרי
שגם להנאת עצמו אמרינן יהרג ואל יעבור? ותו קשיא ליה מהמשך
הגמרא שם שמסופר על רב כהנא דהוה קמזבין דיקולי ,תבעתיה ההיא
מטרוניתא ,אמר לח :איזיל איקשיט נפשאי .סליק וקנפיל מאיגרא לארעא,
אתא אליהו קבליה וכו׳ ,הוי שגם אם לא נתכוונו להעבירו על הדת אלא
להנאת עצמם אמרינן יהרג ואל יעבור? וממשיך ברמב״ן לבאר שאי אפשר
לומר שהיה זה לפנים משוות הדין דבודאי לא קטיל נפשיה אי לאו דינא
הוא שהרי מקרא צווח ״אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש״  -מיד
נפשותיכם אדרוש את נפשכם .וכדברי הרמב״ן כתב גם הריטב״א בפסחים
דף כ״ה ,עיי״ש .מכאן מוכת דסבירא ליה להרמב״ן שיהרג ואל יעבור
האמור בגילוי עריות אינו דווקא כשהנכרי הורגו אם לא יעבור אלא הוא
מצווה להרוג את עצמו ולהפיל את עצמו מאיגרא לארעא או לתוך תנור
כדי לא להכשל ח״ו בעבירה.
רבי אלחנן ווסרמן בקובץ הערות כתב ,שרבינו יונה בסנהדרין דף ע״ד
ע״ב חולק על הרמב״ן בפרט זה ודעתו שאסור לו לאדם להרוג את עצמו
בידים אפילו כדי להנצל מעבירה שנאמר בה יהרג ואל יעבור ,וז״ל:
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"והיאך יעלה על לב להביא ראיה מאותן ב׳ מעשים (שהביא הרמב״ן
מהגמרא בקדושין) שהרי ר׳ צדוק ורב כהנא הם בעצמם היו ממיתים
עצמם וכגון אלו לא מציגו בשום מקום וכו׳ ויהרג ואל יעבור כזה לא
נמצא בשום מקום בתלמוד והם סמכו על הנס או שיודעים היו שלא
ימותו בכך <לכ אין להביא ראיה משם" .הרי שדעת הרבינו יונה היא שכל
היכא שנאמר יהרג ואל יעבור היינו יהרג רק על ידי אחרים אבל אסור לו
לאדם להרוג את עצמו אפילו בג׳ העבירות כמבואר בדבריו ולא מצינו כן
בכל התלמוד.
[ועיין שם בחידושיו של ר׳ אלחנן המאריך רבות בבאור מחלוקת זו
ויש עוד הרבה ראשונים שניתן להוכיח מהם שסבירא להו כהרמב״ן ואין
כאן מקומו].

לחומר הקושיא נראה ליישב עפ״י מ״ש לעיל בשם האורחות צדיקים
וז״ל" :שאבק הרציחה הוא הלבנת פנים כי אזיל סומקא ואתי חוורא
ודומה לרציחה .וכן אמרו עוד חכמים צער ההלבנה מר ממות <לכ יפיל
את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין את פני חבירו ברבים" ,עכ״ל .מבואר
מדבריו שצער הבושה הוא יותר מר מהמות ואם אכן צער הבושה מר
ממות ניתן ליישב בשופי את הקושיא הראשונה בכל הריגה בשב ואל
תעשה יעבור ואל יהרג וכמ״ש תוס׳ דאדרבה אמרינן מאי חזית דדמא
דהנהרג סומק_טפי וכיון שאינו עושה מעשה יעבור ואל יהרג דאולי דמו
סומק טפי ,אבל אם צער ההלבנה מר ממות וקשה ממנו אף בשב ואל
תעשה נאמר לו לההרג ולא לעבור כי אם מלבינו מצערו יותר ואז אמרינן
עדיף שיהרג ויעבור צער קטן ולא ילבין את פני חבירו שזה צער גדול יותר
המר ממות ואין את החשבון של מאי חזית דדמא דידך סומק טפי כי צערו
קטן משל חבירו.

י
אך עדיין יש לשאול א״כ יהיה מותר לחלל שבת כדי לא להלבין את פני
חבירו כי אם מותר לחלל שבת כדי להציל את תבירו והרי אמרנו שצער
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ההלבנה מר ממות נימא שיהא מותר לחלל את השבת ולעבור על כל
האיסורים כדי לא לבייש את חבירו .והרי לא מצינו דין זה בשום מקום?
ואכן גם ללא חידוש זה עדיין יהיה קשה אם הלבנת פנים דוחה פיקוח
נפש וחייב אדם להרוג את עצמו כדי לא להלבין את חבירו דהוי אבק
רציחה ,והרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה נימא שאיסור הלבנת
פנים ידחה את כל איסורי התורה ונחלל שבת ונעבור על כל האיסורים
הגאון רבי שלמה
ואכן כבר עמד על זה
שבתורה כדי לא להלבין פנים?
"
י
זלמן אויערבאך זצ״ל וכפי שמובא לקמן עיי״ש.
]1134547

•

ובהקשר לקושיא השניה נראה לדייק מלשון רבינו יונה וז״ל שם" :ועוד
היאך יעלה על לב להביא ראיה מאותן ב׳ מעשים שהרי ר׳ צדוק ורב כהנא
הם בעצמם היו ממיתים עצמם וכגון אלו לא מצינו בשום מקום וכי מפני
היראה הם היו ממהרים מיתתם הרי באמת אילו הרגתם אותה הגבירה
מפני שלא רצו לבעול היה ראוי להביא ראיה משם .ויהרג ואל יעבור כזה
לא מצינו לא נמצא בשום מקום בתלמוד והם סמכו על הנס או שהיו
יודעים שלא ימותו בכך ע״כ אין ראה להביא ראיה משם".
מפשטות לשונו נראה שבכל הג׳ עבירות ואף בעבודה זרה לא מצינו
שחייב אדם להמית את עצמו דכתב דר׳ צדוק ורב כהנא הם עצמם היו
ממיתין עצמן וכגון זה לא מצינו בשום מקום .משמע שבכל הג׳ עבירות
ואף בעבירות נוספות אם דינם ביהוג ואל יעבור אין אדם חייב להמית
את עצמו וא״כ קשה על רבינו יונה סובא מהא דנות לו לאדם לא מבעיא
אם הוי אבזרייהו דשפיכות דמים אלא אף אי נימא כתוס׳ בסוטה דף י״א
שהובא לעיל שהלבנת פנים דינה ביהרג ואל יעבור ולא משום אבזרייהו
ושפיכות דמים אלא דכן ילפינן מתמר עבירה נוספת שדינה ביהרג ואל
יעבור ,על כל פנים לרבינו יונה בכל מקום חייב לא לעבור אף אם יהרגוהו
אבל לא להרוג את עצמו ומאי שנא מתלבנת פנים שדינה שונה ,וצע״ג.

יא
ונחזור לדברי הבנין ציון שאמרנו לעיל:
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כדברי הבנין ציון האומר שלכך לא מנו איסור הלבנת פנים בכלל ג׳
העבירות כי הוא תולדת הרציחה ,כותב גם הבנין שלמה (הרב נתן מן)
בדף צ״ד ע״ד (הוא אינו מביא את הרבינו יונח) בסוף דף קי״ג הוא מביא
ראיה שבושה חשובה ,כשפיכות דמים שהגמרא בברכות סוף פרק ראשון
אומרת" :כל העושה עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עוונותיו׳" אלא
מהכא ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי ויאמר שאול
צר לי מאוד ופלישתים נלחמים בי וח' סר מעלי ולא ענני עוד גם ביד
הנביאים גם בחלומות ואקראה לך להודיעני (שמואל א ,פרק כ״ח פסוק
ט״ז) ואילו אורים ותומים לא נאמר משום דקטליה לנוב עיר הכהנים.
ומנין דאחילו ליה שנאמר ויאמר שמואל אל שאול מחר אתה ובנך עמי
וא״ר יוחנן עמי במחיצתי וכו' להביא שנסלח לו עוון הרציחה ירי הבושה
שנתבייש דהוי כאילו נשפך דמו והיא אצלו הומת ,והטעם ,שהלבנת פנים
חשובה כשפיכות דמים.
מאחר והתוס׳ לא תירצו כרבינו יונה משמע ששיטתם שהלבנת פנים
איננה תולדת שפיכות דמים אלא איסור מחודש הנלמד מלא תשא עליו
חטא ,לשיטת תוס׳ זו יש לעיין ,הגמרא בבא מציעא דף נ״ח אומרת" :תני
תנא קמי דרב נחמן בר יצחק "כל המלבין פני חבירו כאילו שופך דמים
וכו"׳ .מבואר שהלבנת פנים דומה לשפיכות דמים ,צדקו א״כ דברי רבינו
יונה האומר שהלבנת פנים חשובה תולדת שפיכות דמים .והנח חרב
ירוחם פישל מביאלסטוק בספרו עטרות יהושע סימן א׳ דן בנקודה זו
והוא אומר אף שכתוב כאילו שופך דמים אבל אין זה כשופך דמים ממש.
והראיה שבן נח אינו מצווה על הלבנת פנים .כמו שכתוב בתשובות ש״י
סימן קמ״ד ,א״כ גם אינו תולדת שפיכות דמים .ומעתה יש לשאול הפסוק
בויקרא (פי״ח פסוק ב") אומר" :ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר
יעשה אותם האדם וחי בהם" .דורשת הגס׳ ע״ז (יומא דפ״ה עמוד בי,
סנהדרין ירד ע״ב ,עבודה זרה כ״ז ע״א) וחי בהם ולא שימות בהם מכאן
לפיקוח נפש שדוחה שבת( ,וה״ה לכל האיסורים) .על גילוי עריות עבודה
זרה ושפיכות דמים יש לימוד מיוחד שהם בכלל יהרג ואל יעבור אבל
הלבנת פנים שאינה בכלל הני תלת הרי הוא בגדר של וחי בהם ,ומדוע
חייב אדם לההרג בו ולא לעבור?
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בספר בנין ציון סימן קס״ז מוכיח שיש פלוגתא אם עוון גזל עומד עוד
בפני פיקוח נפש ,שרש״י במסכת בבא קמא דף ס׳ ס^ר^.וון גזל עומד
בפני פיקוח נפש ואין מצילים מן הסכנה לא בממון חבירו ולא בממון
גבוה .אבל התוס׳ והרא״ש חולקים על רש״י וסוברים שמותר להציל חולה
בממון חבירו על אף שהוא איננו מוחל.
ובסימן רי״א כותב הבנין ציון שלושה טעמים לבאר את רש״י שסובר
שאיסור גזל אינו נדחה בפני פיקוח נפש :א) רבי עקיבא ביומא דף פ״ה
ע״א לומד שפיקוח נפש דוחה שבת מהא שעבודה דוחה שבת ופיקוח נפש
דוחה עבודה וכ״ש שידחה שבת .והרי פשוט שעבודה אינה דוחה איסור
גזל שעל אף שאין לו קרבן אסור לו לגזול בהמה מחבירו כדי להקריבה
קרבן (דרשת להוציא את הגזול אזלא בין אם יש לו אחר בין אין לו אחר).
חזינן שעבודה דוחה שבת ואינה דוחה גזל .ומכיון שפיקוח נפש נלמד
מעבודה אמרינן כשם שגזל אינו נדחה מפני עבודה כך אינו נדחה מפני
פיקוח נפש .ב) הפסוק אומר ״ושמרתם את חוקותי ואת משפטי  . .וחי
בהם" .ודורשת ע״ז הגמרא (הובא לעיל) וחי בהם ולא שימות בהם .הכתוב
אומר חוקותי ומשפטי הכתוב לא התיר אלא מה שנוגע לקב״ה דהיינו
חוקותי ומשפטי אבל מה שהוא גם לאחרים ,להיות רע לשמים ורע
לבריות ולגזול כדי להציל את נפשו פרט זה התורה לא התירה .ג) אחר
דילפינן שעבודה זרה דוחה פיקוח נפש (סנהדרין ע״ד) כדכתיב "בכל לבבך
ובכל נפשך ואמרינן שם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר
"בכל מאדן" ,וכמו דילפינן שם דעוון עבודה זרה עומד בפני פיקוח נפש
ה״ה גזל שיש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו .ומסיים הבנין ציון ואומר
"ולכל הטעמים האלו גם בזוי חבירו עומד בפני פיקוח נפש"( .לא ברור די
הצורך כיצד הטעם השלישי שייך להלבנת פנים הרי הכתוב אומר בכל
מאדך ולא אומר בכל כבודך ,וצ״ע).

יב
בדרך דומה לדרכו של הבנין ציון כותב הרב שלמה זלמן אויערבאך
זצ״ל במאמרו המופיע בקובץ תורה שבע״פ (הוצאת מוסד הרב קוק שנת
לכבודו של מלך  -ז :קובץ :ישיבת תומכי תמימים קרית גת ( 1129{}93עמוד מס 437הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תותייל קרית גת היתשסייג

425

תשל׳ב) בראשית דבריו תמה לראשונים הסוברים שחייב אדם להפיל
עצמו לכבשן האש ולא להלבין פני חבירו .הלא הדבר ברור שאם יכלה
תמר להציל עצמה ע״י חילול שבת ודאי שהייתה חייבת לחלל את השבת,
מותר.5י|^1לחלל שבת כדי להציל אדם מהלבנת
ברם מעולם לא שמענו שיהא
|5י5ןז*7.
פנים של שקר וכירב ,הרי שהלבנת פנים קלה משבת ,א״כ מדוע איסור
הלבנת פנים דוחה איסור איבוד עצמו לדעת שהוא עצמו דוחה שבת,
ואינו דוחה איסור שבת( ,ראה שם שהוכיח שהלבנת פנים ומניעת צער
כגון עשיר שנשרף כל רכושו אינו דוחה אפילו איסור שבת דרבנן).
ו

מכח קושיא זו הוא מסיק שאמנם הלבנת פנים אינה דוחה איסור שבת
ואפילו איסור קל משבת ,והא דתמר רצתה להפיל ג׳ נפשות כדי לא
להלבין את יהודה היינו כמו שמבואר באחרונים שאסור לאדם להציל את
עצמו ע״י קטיעת אבר של חבירו שלא ברשותו וגם יש ס״ד שאסור להציל
עצמו בממון חבירו וכמו כן אסור להציל עצמו ע״י הלבנת פנים של
חבירו .אבל הרודף אחר חבירו להלבין פניו אסור לחלל שבת כדי למנוע
הלבנת פנים זו היינו משום דאף אם אסור להציל עצמו ע׳י גזל והלבנת
פנים מ״מ כדי למנוע אחרים מזה אין שום היתר לעבור עבירה ורק משום
פיקוח נפש התירה התורה לחלל שבת וכדומה.
ממשיך הרב אויערבאך ואומר :שלשיטת הכפות תמרים ביומא דפ" ה
הסובר שמותר לאדם להציל עצמו באבר חבירו שלא ברשותו יהא מותר
גם להלבין פני חבירו כדי להציל את עצמו אבל כל זה כשהעכו״ם אונסים
אותו בפירוש להלבין פניו ואומרים לו או שתלבין פני חברך או שנהרוג
אותך אבל כשהעכו״ם רוצים להורגו והוא מוצא דרך של הצלה ע״י
הלבנת פנים ,אף לשיטת הכפות תמרים אסור לו להלבין פני חבירו כדי
להציל את עצמו.
מבואר א״כ שהרב שלמה זלמן אויערבאך ז*רל מפרש סוגיא קשה זו
בדרכו השניה של הבנין ציון האומר אמנם נאמר וחי בהם אך זה עד גבול
מסוים  -כל מה שנוגע לקב״ה אבל להיות רע לבריות ולהציל עצמו
ממיתה עבירה זו היא מעבר לגבול ואיננה נדחית מכח הפסוק וחי בהם.
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יג
__ץל דברי רבינו יונה המפרש שהלבנת פנים היא תולדת שפיכות דמיםקשה מהגמרא בסנהדרין ,שמבואר שם בדף ע״ד שברציחה אמרינן יהרג
ועל יעבור "סברא היא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא
דהוא גברא סומק טפי" .וכתב ל׳ז רש״י שם וז״ל "סברא הוא ־ שלא
תדחה נפש חבירו ,דאיכא תרתי ,אבוד נשמה ועבירה מפני נפשו דליכא
אלא חדא אבוד נשמה והוא לא יעבור ,דכי אמר רחמנא לעבור על המצות
משום וחי בהם משום דיקרה בעיניו נשמה של ישראל וכו" ,על׳ל.

היד רמה שם מוסיף ואומר וז״ל" :ואם תאמר אני ראוי להאריך ימים
יותר מזה וקא מקיים בי וחי בהם טפי ,במאי חזית דדמא דידך סומק טפי
כלומר אדום ובריא ונפשך יקרה בעיני המרום וראוי אתה לחיות יותר
כדי שתאמר ידחו חייו של זה שהן מועטין מפני חייך שהן מרובים
דקא מקיים בך וחי בהם טפי ,דלמא דמא דחברך סומק טפי והוא ראוי
לחיות ולהאריך ימים יותר ממך ונפשו יקרה בעיני המקום יותר מחברך",
על׳ ל.
לסברות אלו שואל בספר זה השער (פרוש על רבינו יונה המופיע
בעילום שם) צ״ע על רבינו שהרי הסברא הזאת לא שייכת בהלבנת פנים
כי אם יקרה בעיניו נשמה של ישראל היה עליו לאבד נפשו ולא להלבין
פניו? ראה שם שתירץ שהכסף משנה בהלכות יסודי התורה פ״ה כתב וז״ל
"דסבירא ליה לר״ל דמה שכתוב בשפיכות דמים סברא הוא אינו עיקר
הטעם דקבלה הייתה בידם בשפיכות דמים דיהרג ועל יעבור אלא נתנו
טעם מסברא להיאך דשייך אבל אה״נ דאפילו היכא דלא שייך האי טעמא
הוי דינא דיחרג ולא יעבור" ,עכ״ל .א״כ הלבנת פנים יכולה להיות התולדה
של שפיכות דמים למרות שלא שייך בה סברת מאי חזית.
מסקנת הדברים ,התוס׳ והרכינו יונה והאורחות צדיקים נוקטים
שגמרא זו נאמרה להלכה וכך יש לנהוג למעשה ליפול לכבשן האש ולא
להלבין פני חבירו .וכך פוסק להלכה ולמעשה הבנין ציון בסימן קע״ב
(אמנם אין הוא מציין את דברי האורחות צדיקים) .הפרי חדש בספרו
מחיים חיים (הגהות על הכסף משנה) בפ״ה מהלכות יסודי התורה ה״ב
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נוקט שגם הכסף משנה סובר כתוס׳ .הכסף משנה שם כותב "אבל
בשלשת עבירות אלו (גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים) אם יאמר
לו עבור על אחת מהם או תהרג יהרג ועל יעבור׳ ,וכתב ע״ז הפרי חדש
"נ״ב וכן הלבנת פנים כדאמרינן בסוף פרק הזהב ומציאת האשה נוח לו
לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכבר
כתבו התוס׳ פרק קמא דסוטא די״א "דהא דלא חשיב בהנהו שלש עבירות
משום שאינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות בתורה",
ודו״ק" .עכ״ל .מבואר שהפרי חדש נוקט שהכסף משנה ג״כ פוסק כמו
הסבספות ולא הביא הלכה זו משום שאיננה מפורשת בתורה.

יד
שיטות הראשונים הסוברים שאסור לההרג כדי לא להלבין את חבירו:
המאירי בברכות מ״ג כותב וז״ל :לעולם יזהר אדם שלא להלבין פני
חבירו ברבים ,דרך צחות אמרו נוח לו לאדם שיפול לתוך כבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן מתמר .המאירי כותב שגמרא זו לא נאמרה
להלכה אלא רק דרך צחות .וכן כתב המאירי בסוטה דף יו״ד וז״ל :לעולם
יזהר אדם שלא להלבין פני חבירו ברבים ,דרך הערה אמרו נוח לו לאדם
שיפול לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .גם שם כותב המאירי
דרך הערה משמע שאינה הלכה למעשה.

כדברי המאירי כותב גם החינוך במצוה ר״מ וז״ל" :ומה שאמרו חז״ל
ילד האזהרה בענין נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין
פני חבירו ברבים מנלן מתמר מבואר שגמרא זו היא רק ע" ד האזהרה
ואינה הלכה למעשה.

הנחל אשכול ח״ב עמוד  118כותב שהרמב״ם לא הביא דין זח דנוח לו
לאדם אע״פ שנשנה בגמרא ד׳ פעמים והביא רק דג׳ עבירות משום
דסבירא ליה שגמרא זו איננה הלכה למעשה.

[יתכן וגם רבינו בחיי בספרו כד הקמת סובר כהמאירי (שער ההלבנה
עמוד ק״ס) וזי׳ל :בא וראה כמה קשה חטא ההלבנה שאף במי שמוכיח את
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חבירו אמרה התורה להוכיחו בעניין שלא ילבין פניו והוא שכתוב הוכח
תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא כו׳ ודרשו במעשה תורה הנעשה
ע״י רבינו הקדוש שבעה הן שנוח לו לאדם שלא נברא ולא יראה אותם:
ימות ואל ימותו בניו בחייו ,ימות ואל יצטרך לבריות ,ימות ואל ימות
מיתה משונה (עיין בהערת הרב שעוול שם) ,ימות ואל ישכח תלמודו,
ימות ואל יתענרזלר^ל ימסר בידי בשר ודם להשתעבד ,ימות ואל ילבין פני

חביררברבים וכו׳ ,עכ״ל .ברור שכל הדברים שנאמרו במדרש זה אינם
להלכה ואסור לאדם להרוג את עצמו ולא ליצטרך לבריות וכן להרוג את
עצמו אם רואה שמשכח תלמודו וכו׳ ,המדרש רק רוצה להפליג בחומרת
הדברים ולומר שנוח לו לאדם למות ולא להגיע למצב זה .א״כ ניתן לומר
שגם הפרט האחרון הוא על דרך זו שעדיף לאדם למות בידי שמים קודם
שילבין פני חבירו ,אבל יתכן שאסור לו למסור עצמו על זה .אמנם הרבינו
בחיי מביא גם מקורות אחרים כמבואר לעיל אבל יתכן שאם הביא מקור
זה הרי שאר המקורות האחרים דינם כמקור זה ,ועדיין צ״ע].

שלש הוכחות כותב הנחל אשכול להוכיח שהכסף משנה אינו פוסק
כגמרא זו .א .בהלכות דעות פ״ו הל׳ח כותב הכסף משנה וזי׳ל :׳׳ . .א<רפ
שהמכלים את חבירו אינו לוקה עוון גדול הוא וכך אמרו חכמים המלבין
פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,לפיכך צריך אדם להזהר שלא
לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול וכו׳ ,בל׳א בדברים שבין אדם
לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימים אותו ברבים
ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל" ,עכי׳ל .ואי ס״ד שהלבנת פנים
חשובה כשפיכות דמים ממש דאזיל סומקא איך נכלים מאן דעבר עבירה
וכי על עבירה יהיה דינו כחייבי מיתות?
הגמרא אומרת נוח לו לאדם לשון זו מראה שאין זה חיוב אלא דרך
ב.
מוסר וגוזמא אמרו לנפש יקרה נוח להפיל כמעשה תמר אבל ישראל
המצווים על וחי בהם אסור להם לעשות כן שאין אנו הולכים אחר
המוסר שנתקנו בליבותינו אלא עפ״י התורה המסורה לנו ,מ״׳מ הוצרך
לומר נוח לו לאדם וכו׳ ללמדנו בזה גודל העוון דהכלמת פני חבירו ברבים
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שצריך לסבול יסורים והפסד ממון לבלתי הכלם את חבירו ,אך את נפשו
ישמור שאין צריך למסור את נפשו על זה.
ג .בספר משנת נתן עמוד 6ו שדעת רבותינו על מה שכתוב בירושלמי
(פ״ב דפאה) "אין למדים מן האגדות" היינו כשיש כלל מנגד בגמרא .וא״כ
רבי יוחנן האומר נוח לו לאדם וכו׳ אינם אלא דברי אגדה וכלל זה מתנגד
לכלל שאמר רבא "אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא עבודה זרה
גילוי עריות ושפיכות דמים" ויתרה כל כן רבי יוחנן עצמו אומר הלכה זו
(סנהדרין <רד) שרק הג׳ עבירות יהרג ואל יעבור ,א״כ דברי רבי יוחנן אלו
הם דברי אגדה הסותרים דברי הלכה שאין הדברים להלכה.
לאור זה ,סובר הנחל אשכול שאסור לאדם להפיל עצמו לכבשן האש
כדי לא להלבין פני חבירו שהרי הרמב״ם בפ״ה בהלכות יסודי התורה ה״א
כותב וז״ל :״ ..כיצד שיעמוד עכו״מ ויאנוס את ישראל לעבור על אחת
מכל מצוות התורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצוות אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם  -וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי
זה מתחייב בנפשו" .מבואר שכשאין חיוב למסור את נפשו אסור למוסרה,
והמוסרה הרי זה מתחייב בנפשו א״כ אם אין חיוב למסור את הנפש כדי
לא להלבין פני חבירו אסור לו (עכ״פ לשיטת רמב״ם) למסור את נפשו.

גם הרב שמחה לוי במברגר בספרו זכר שמחה סימן קנ״ח נוקט כן
והראיה שהרמב״ם והשו״ע לא הביאו הלכה זו .ומה שמביאים זאת
הרא״ש והרי״ף אין מזה ראיה שבהרבה מקומות הם מביאים דברי הגדה,
ואין למדים הלכה מהגדה.
ראיה לדבריו הוא מביא מלשון הש״ס דכתב נוח לו לאדם ולא כתב
חייב אדם .ואין לומר שיש מקום להחמיר על עצמו וליפול דמהיכי תיתי
וכי דמא דחבריה סומק טפי מדמא דידיה ,ועוד שלא כל אדם ולא בעד כל
אדם רשאי להחמיר על עצמו (מבואר באריכות בספרנו הדן בעניני סכנה).
ועוד הלבנת פנים דומה קצת הצד מן הצדדים למיתה דאזיל סומקא ואתי
חיוורא וכי בשביל צד מיתה חייב להמית את עצמו אלא וודאי שלחז״ל
יש כוונה אחרת עמוקה כבכל אגדות הש״ס אשר אין להשיב עליהם
ולדינא וודאי שאסור למסור את עצמו למיתה כדי לא לבייש את חבירו.
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טענה נוספת הוא מעלה שהדבר פשוט שאם אדם צריך לבייש את עצמו
.בדי להציל את חבירו אין ספק שהוא חייב לביישו ,א״כ ל׳ ו שאיננו חייב
להמית את עצמו כדי להציל את חביוו.

טו
ומעתה יש לעיין טובא אם אסור לאדם להפיל את עצמו לכבשן האש,
כיצד תמר רצתה להפיל את עצמה כדי לא לבייש את יהודה ,תינח לשיטת
תוס׳ בעבודה זרה דף כ״ז <רב הסוברים שבכל עבירה אם רצה להחמיר על
עצמו רשאי .אבל לשיטת הרמב״ם (שהובאה לעיל) שאסור לו לאדם
להחמיר על עצמו קשה טובא .הרב עובדיה יוסף (בספרו יביע אומר ח״ו
יורה דעה סימן י״ג אות י״ב ,מאמר זה מובא גם בקובץ תורה שבעל פה,
הוצאת מוסד הרב קוק תשל״ה) מוסיף לשאול אף לשיטת התוספות הנ״ל
קשה טובא שלדעתם מותר להחמיר על עצמו רק שהעכו״ם רוצה להעביר
אותו על דתו ,לכן רשאי להחמיר על עצמו ולקדש את ה׳ .אבל בלאו הכי
אינו רשאי .א׳׳כ גם לפי שיטת תוס׳ תמר לא הייתה רשאית להחמיר על
עצמה לכ״ע?

טז
מספר תירוצים נאמרו על קושיא זו :א .הרמב״ם בהלכות מלכים פ״י
ה״ב כותב וז״ל" :בן נח שאנסו אנס לעבור על אחת ממצותיו ,מותר לו
לעבור ,אפילו נאנס לעבוד ע״ז עובד ,לפי שאינן מצווין על קדוש השם",
עכ״ל .וצ״ע מדוע כתב וזרמב״ם מותר לו לעבור לשיטתו שכל היכא
שנאמר יעבור ואל יהרג שאסור לו להחמיר על עצמו הוי ליה למיכתב
אסור לו לההרג אמר הנחל אשכול (שם) "אבל האמת שהרמב״ם כתב שם
בהלכות יסודי התורה טעמו בצדו משום שנאמר אלה המצוות אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם ,ומסיים ואומר ואם מת ולא עבר
מתחייב בנפשו פסוק זה נאמר בישראל אבל בן נח א<רפ שמותר לעבור
ולא לההרג מ״מ אם לא עבר הרי זה חסיד ,אע״פ שלמדנו מאת נפשותיכם
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אדרוש זה השופך דם עצמו ,הכא הוא לאו מידי עביד"׳ א״כ תמר החמירה
על עצמה ממדת חסידות ,ושאני ישראל מבן נח.
כדברי הנחל אשכול תירץ גם הרב בער אופנהיים השואל בשו״ת בנין
ציון סימן קע״ג ,הבנין ציון בהתייחסו לדבריו של שואלו כותב שלא
מצאנו הבדל בין מאבד עצמו בידים לבין מוסר עצמו למיתה ,ואם המאבד
"את עצמו בידים עובר על "אך את דמכם" גם מוסר עצמו למיתה עובר על
זה .והוכיח זאת מדברי הפרשת דרכים דרוש א׳ הכותב "והנה המבחין
” לידע אם יצאו (האבות) קודם מתן תורה מכלל בני נח לגמרי או לא הוא
הצלתו של אברהם אבינו ע״ח מאור כשדים שחרי בני נח אינם מוזהרים
על קידוש ה׳ וקיימא לן כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג אם נהרג הרי זה
חובל בעצמו ועובר על מה שכתוב בתורה אך את דמכם וכו"" ,עכ״ל.
מבואר שהמוסר עצמו דינו כמאבד עצמו לדעת א״כ נדחו דברי הנחל
אשכול שאף אם אסור לו לבן נח לאבד את עצמו מ״מ מותר לו למסור
את עצמו למיתה.

היביע אומר הנ״ל דוחה את דברי הבנין ציון ואומר :אמנם בדרוש א׳
כותב הפרשת דרכים שבן נח אינו רשאי להחמיר על עצמו במקום שאיננו
חייב ,ברם בדרוש ה׳ מביא הפרשת דרכים את המהד״ש יפה הסובר בפרי
תואר פרשת נח (פרשה ל״ד סימן י״ט) שעל אף שבני נח אינם מצווים על
קידוש ה׳ בכ״ז אם מסרו את עצמם למיתה שלא לעבוד עבודה זרה לא
מתחייבים משום חובל בעצמם .הרי שבן נח רשאי להחמיר על עצמו אף
לדעת הרמב״ם וא״כ צדקו דברי הנחל אשכול.
באופן דומה כותב גם המשך חכמה בפרשת וזאת הברכה דף של׳ב ע״׳ב
ודל" :ולכן מה שהיה נאות קודם מתן תורה כמו שאם ראה (משה) איש
מצרי מכה איש עברי בן דת מאמין בה׳ אמת ומכיר מציאותו הסתכן
בעצמו והכניס את עצמו לספק מיתה בעבור זה ,אם כי היא מצוה רבה
וחשובה זה קודם מתן תורה אשר כל אחד היה רשאי לעצמו ,לא כן אחרי
מתן תורה שיש חק ומשפט ואסור להסתכן עבור זה וכו" ,ולכן בן נח
מותר לו לההרג על מצוות שאין צריך לההרג עליהם משא״כ בישראל
לשיטת הר״מ ,ולכן בתמר נאמר והיא מוצאת ולא רצתה להלבין פני
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אדם" ,עכ״ל .מבואר שלישראל קודם מתן תורה ולבן נח אין חוקים
ומשפטים קבועים והם יכולים לקיים את התורה לפי רגילותם ,משא״ב
אחרי מתן תורה .ותמר הייתה קודם מתן תורה ולכן יכלה לפעול לפי
הרגלתה ולמסור אתעצמה על עבירה גדולה וחשובה.

הרב יצחק אחאל בספרו עיניים למשפט (עמוד קע״א) ברכות דף ס״א
מתרץ באופן שונה וז״ל" :אפשר שדווקא באונסין אותו לעבור עבירה
שכיון שהוא אנוס ומותר לו לעבור אסור לו להחמיר על עצמו משא״כ
כאן (אצל תמר) הוא להיפך שמוליכין אותה לההרג ורק ע״י הלבנת פנים
של השני היא יכולה להנצל ע״ז אמרו שרשאי לההרג ולא תנצל בשל
אחרים .ועוד שהרי איסור עכ״פ איכא ורשאי להחמיר על עצמו .והרמב״ם
כתב רק במקום דליכא איסור כלל (כשאונסים אותוך.

יז
מתוך דברי בעל הטורים בפרושו על התורה קושייתנו לא תהיה קשה
כלל ,שכתב (בראשית פל״ח פסוק כ״ה) בשם רבי יהודה החסיד ודל" :לא
ק אותה יהודה לשריפה אלא שיעשו לה רושם בין פניה וידעו שהיא זונה
וכאשר ידע יהודה שהיא ממנו ולא הייתה זונה לא עשה לה דבו* ,עכ״ל.
ברור שלפי פירושו של רבי יהודה החסיד לא יקשה מדוע למסור את
נפשה למיתה ,שכן יהודה לא רצה להורגה אלא לעשות לה רושם בין פניה
בשריפה והיא העדיפה להתבייש ולהתייסר ולא למסור עצמה למיתה.
[לפי דברי רבי יהודה החסיד תתיישב גם קושיית התוס׳ שהובאה לעיל
מדוע לא מונים איסור הלבנת פני חבירו בכלל ג׳ העבירות שעליהם נאמר
יהרג ואל יעבור ,שכן אין דינה ביהרג ואל יעבור .הרש״י והרמב״ן בפרושם
על התורה בראשית פרק ל״ח פסוק ל׳ד מפלפלים באריכות מדוע היה
מגיע לתמר שריפה הרי אשת איש שזינתה דינה בחנק (ועיי״ש שהדברים
ארוכים יעויין בזה חושן משפט סימן ב׳ סעיף א' ,ובית יוסף ריש סימן
כ״ז) .לפי דברי רבי יהודה החסיד לא קשה מידי .יעויין בפרושו של בעל
הטורים המיישב עוד מספר שאלות לפי דרך זו שלפי דרך זח לא קשה על
מה ששאלנו לעיל על ביוש שב ואל תעשה וגם מה ששאלנו על רבינו יונה
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כיצד מותר לו לעשות מעשה ולהרוג א״ע ,בכל הנידון שם הוא לגבי
הריגה ולא לענין רושם על פניה].

בספר תוספת ברכה להרב ברוך הלוי אפשטיין (בראשית פל״ח פסוק
ל׳ד) מובא מקור לחידוש זה והנה ביחזקאל פרק ל׳ג פסוק כ׳ה בדבריו על
אהליבה אשה פרוצה נאמר אפך ואזנייך יסירו וכתב שם הרד״ק וז״ל" :זה
המשפט יעשו אותו לאשה מזנה תחת בעלה שיסירו ממנה  ..הדרת פנים
וכו"׳ ,עכ״ל .מבואר א״כ כדברי רבי יהודה החסיד .גם הרא״ש בתשובותיו
כלל י״ח סימן י״ג כותב שעוד היום (כלומר בימיו) המנהג כן באיזה
מדינות .אבל בשו״ת בשמים ראש (סימן קצ״ב) כותב :שהרשב״א קרא
תגר על מנהג זה וכתב כי חלילה לעשות בנות ישראל בעלות מומין
מכוערות.

התוספת ברכה מבין חידוש זה מלשון הפסוק טענתו כי במקומות
שבא במקרא עונש שריפה כתוב לפועל שריפה "אש" כמו בפרשת אמור
"ובת כהן כי תחל לזנות באש תשרף" ובפרשת אחרי מות "באש ישרפו
אותו ואתהך ובעונש עכן ע״י שריפה כתב באש (יהושע פרק ז׳ פסוק
ט״ו) ,וכן בשופטים (פרק ט״ו פסוק ו׳) "ושרפו אותה ואת אביה באש"
וכאן לא כתיב באש תשרף ע״כ מפרש שתשרף כאן לא הכוונה שריפה
ממש אלא רק שריפה רשמית לרושם ולסימן.

המנחה חריבה (הרב פנחס אפשטיין) בביאורו על מסכת סוסה דף י״א
מביא ראיה לדברי רבי יהודה החסיד מהגמרא בכתובות דף ס״ז ע״ב
שהגמרא שם מספרת שמר עוקבא היה רגיל לתת צדקה לעני מסויים
והיה נותן לו בצנעא כדי שהוא לא ידע ממי הוא מקבל ,מספרת הגמרא:
ההוא יומא (אותו היום שנתן העני לבו לדעת מי גותנם לו  -רש״י) נגהא
ליה למר עוקבא לבי מדרשא ,אתיא דביתהו בהדיה ,כיון דחזיוה דקא
מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו ,רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא (תנור)
דהוה גרופה נורא ,הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא וכו׳ .ושואלת
הגמרא מאי כולי האי? ומתרצת :שנוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .א״כ מגמרא זו אנו רואים שמר עוקבא
לא מסר את עצמו למיתה אלא רק נכווה ברגליו כדי לא לבייש את אותו
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עני ומקורו היה מהא דנוה לו לאדם הרי שמאמר זה איננו זץ ממש
במיתה אלא ביסורים גרידא.
המנחה הריבה אומר שהמשך הגמרא בסוטה תקשה על דברי רבי
יהודה החסיד שמבואר שנז שתמר ביקשה מיהודה ואמרה הכר נא • אין
נא אלא לשון בקשה הכו נא בוראך ואל תאבד שלש נפשות (את עצמה
ואת שני התאומים שהיו בבטנה) ואי נימא שיהודה רק רצה לעשות לה
רושם בין פניה איזה סכנה הייתה צפויה לעובריה? ומתרץ המנחה הריבה
בדוחק ואומר שלפעמים על ידי צער הכויה גם העובר מסתכן.
לשימת רבי יהודה החסיד צריך לומר שאזיל כשיטת תוספות בסוטה
שילפינן מתמר שנוח לו לאדם לבייש את עצמו ולא לבייש את חבירו
וחיינו שביוש חבירו דוחה את ביוש עצמו ,וכשם שלתוס׳ ביוש חבירו
דוחה את חייו כן הוא לשיטת רבי יהודה החסיד דאין לומר דהוי מסברא
אל תבייש את חברך על חשבון ביוש עצמך דמאי חזית דביושו קל יותר
אולי ביושך קל יותר דאם כן היכי שהביוש הוי בשוא״ת כגון האי עובדא
דמר עוקבא שהובא לעיל נימא איפכא מאי חזית בביוש דידי חמור דלמא
ביוש דחבירו חמור אלא ע״כ הוא דין חדש שביוש חבירו דוחה ביוש עצמו
ללא הסברא של מאי חזית דביושו קל דלמא ביושך קל.

יזז
עד כה הובאו שני שתי דעות בנידון דעה אחת האומרת שיש
למסור את עצמו למות כדי לא להלבין פני חבירו ,ודעה שניה הסוברת
שאסור למסור את עצמו .ישנם באחרונים דעה שלישית הסוברת שאמנם
אין חיוב להפיל עצמו ברם העושה כן אינו עובר איסור ורשאי לעשות כך.
חיוב

הגמרא בבא מציעא דף נ״ט עמוד א׳ אומרת .." :אומרים לי :דוד ,הבא
על אשת איש מיתתו במה? ־ ואני אומר להם :מיתתו בחנק ,ויש לו חלק
לעולם הבא ,אבל המלבק את פני חבירו ברבים • אין לו חלק לעולם
הבא" .וכתב על זה העיון יעקב שם וז״ל" :מיתתו בחנק ויש לו חלק
לעולם הבא אי סלקא דעתך דאשת איש חמיר טפי מהלבנת פנים שכן
הוא ביהרג ואל יעבור משא״כ במלבין את פני חבירו ,מ״מדאמרינן בסמוך
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נוח לו לאדם שיפיל עצמו ולא שיהא מחויב מ׳׳מ עונש באשת איש בעולם
הבא אינו חמור כל כך היצר אלבשיה ומים גנובים ימתקו משא״ב במלבין
פני חבירו שאין יצרו תוקפו כ״כ לכך חמור הוא ואין לו חלק לעולם
הבא" ,עכ״ל .מלשונו משמע שאמנם אין חיוב להפיל את עצמו ,אבל גם
אינו אסור ואם רצונו בכך הרשות בידו.

כדברי העיון יעקב כותב גם היד שאול (הרב יוסף שאול נרננזון) בסימן
שמ״ה בראשית דבריו הוא מביא את הפני יהושע בבא מציעא דף נ״ט
המוכיח שהמלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא ואיסור הלבנת פני
חמורה ממאבד עצמו לדעת שהרי התירו לו לאבד עצמו ובלבד שלא ילבין
את פני חבירו א״כ מוכח שגם מלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא.
היד שאול משיב עליו וכותב ודל" :ולפי עניות דעתי דבריו תמוהים
באמת מ" ש בפשיסות שהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא לא
נמצא בבירור ,ואף אם ימצא כן מ״מ לא אמרו שחייב להפיל עצמו רק נוח
לו לאדם שיעשה כן מלהלבין פני חבירו והיינו שאינו עובר על "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם" כיון שעשה כדי לא להלבין פני חבירו דהוי כשפיכות
דמים ,ולכן נוח לו לאדם .אבל אינו חיוב שיעשה ובאמת כל שאינו עושה
בשביל שמואס בעולם וכדומה אינו בכלל מאבד עצמו לדעת (עיין שדת
בשמים ראש סימן שמ״ה ,בית אפרים חידד סימן ס״ו) לכן כל שעושה
בשביל שלא ילבין פני חבירו הרשות בידו אבל אינו חייב" ,עכ״ל .חידושו
של היד שאול שאמנם אין חיוב למסור את עצמו כדי לא להלבין את פני
חבירו אבל אם רוצח רשאי מבאר לנו גם את מעשה תמר והא דשרי
לאבד את עצמו לדעת למרות שאיננו חייב הוא <רפ הבשמים ראש
שיבואר לקמן שאיסור מאבד עצמו לדעת הוא רק היכא שמואס בעולם
וכדומה.

בשדת אבן יקרה סימן נ״ו דוחה את דברי היד שאול ,הוא אומר מאחר
והרמב״ם כתב שכל היכא דאסור לו לההרג ונהרג הרי זה מתחייב בנפשו
א״כ צדקו דברי הפני יהושע דאי אפשר לומר שנוח לו לאדם שיפיל את
עצמו וכו׳ הוא רשות אלא או חובה או איסור ולזה כיון הפני יהושע
בהוכחתו הוא סבור שחייב אדם להפיל את עצמו לכבשן האש ולא
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להלבין את פני חבירו .ולכן מוכח שאין לו חלק לעולם הבא ,ביחס
לראייתו מהבשמים ראש יבואר לקמן שדברי הבשמים ראש מזוייפים ואין
להוכיח מהם מידי.
_הרב עובדיה יוסף בספרו יביע אומר יורה דעה ח״ו סימן י״ג ,וכן הרב
שלמה זלמן אויערבאך במאמרו בקובץ תורה שבעל פה (הוצאת מוסד
הרב קוק התשל״ב) עמוד מ״ג מוכיחים שגם הפני יהושע בגמרא מסכת
בבא מציעא דף נ׳׳ט סובר כיד שאול והעיון יעקב וז״ל :ואמר מר זוטרא
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו׳ נראה לי דמהכא נמי
מוכח דהמלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא דהא המאבד עצמו
לדעת הוא ענין גדול שנאמר בו אין לו חלק לעולם הבא ואפילו הכי
התירו לו לאבד עצמו כדי שלא ילבין פני חבירו א׳׳כ מוכח דהמלבין את
פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא .אמנם עכשיו־־שהתירו לו חכמים אין
זה מאבד עצמו לדעת שהרי לדעת המקום ולדעת חכמים עושה כן ,אלא
שלולי שהמלבין פני חבירו חמור כל כך לא התירו לו חכמים לאבד עצמו
שהרי בכל העבירות שבתורה אמרו יעבור ואל יהרג שנאמר וחי בהם חוץ
מג׳ עבירות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים דגלי בהו קרא אבל
במלבין פני חבירו לא מצינו קרא על זה אע׳ג דילפינן מתמר ,תמר גופא
מה ראתה על ככה ולא דרשה וחי בהם ולא שימות בהם כמו שהקשו
בגמרא על חנניה מישאל ועזריה אלא ע״כ דעוון זה חמור מכל העבירות
כיון דאין לו חלק לעולם הבא ,והיינו כמ״ש לעיל בשם התוס׳ יו״ט
דמקרא יליף לה" ,עכ״ל.
מלשון הפני יהושע מבואר שאין חיוב להפיל את עצמו אלא רק התירו
לו חכמים דמתוך לשונו מובא גם טעם מדוע חכמים התירו לו להרוג
עצמו כי עוון זח חמור שאין לו חלק לעולם הבא ולכן כל העבירות דינם
שיעבור ואל יהרג אבל עוון זה שכה חמור הממית עצמו עושה זאת על
דעת המקום ודעת חכמים ממילא אין הוא נחשב למאבד עצמו לדעת.
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גדר מחודש בסוגיין מציגו בספר בן יוחאי שער ו׳ דלת מ״ז וכדבריו
כותב גם הבית אפרים ביורה דעה סימן ע״ו ,הראשונים והאחרונים הרבו
לבאר אם אדם רשאי לחרוג את עצמו כדי לא להכשל בעבירה (עיין
במאמרנו מאבד עצמו לדעת כדי להנצל מעוון) אומרים הבית אפרים והבן
יוחאי שמהכא מוכח שמותר לו לאדם להרוג את עצמו כדי להגצל
מעבירה והסיבה שתמר הפילה עצמה שלא רצתה להכשל באיסור הלבנת
פנים( .ההבדל בין הפני יהושע והאחרונים הנ״ל הם בזה שהפני יהושע
מבאר שהתר זה לאבד עצמו^דעת הוא רק בעוון הלבנת פנים כיון שהוא
חמור כ״כ משא״כ בשאר העבירות .והבן יוחאי ובית אפרים סוברים
שהתר זה הוא התר כללי הקיים בכל העבירות שמותר לו לאדם לאבד את
עצמו לדעת כדי להמנע מכל עוון וכמו שיבואר לקמן).
מאחר וספר בן יוחאי כתב את הדברים בקיצור נמרץ נצטט את דברי
הבן אפרים בעניין .וז״ל :ועוד יש לומר שעשה כן ירך תשובה (האדם
שאבד עצמו לדעת המובא בשאלתו) ..א״כ הכי נמי יש לומר שחשב אם
נפשו שעשה חטאים גדולים ויצרו תוקפו להבא ,ובכהאי גוונא יש לומר
דשרי  ..וכן אשכחן דנוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש
עיי" ש בעובדא דמר עוקבא דכתובות ,עכ״ל.

כ
אחר שדשגו אם הלכה כמימרא זו ,יש לעיין מעט בגדרי חיוב זה,
הגמרא נקטה ג׳ פעמים נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש
ואל ילבין את פני חבירו ברבים הבנין ציון בסימן קס״ג מביא את דברי
הפרי מגדים בספרו תבת גומא (חקירה ה׳) האומר דמסתפקא דרבים הוי
שלשה היינו הוא ושניים עמו ובייש לאחד מן מהשוק אי הוי׳ רבים כמו
לגבי טומאה ברשות הרבים שבשלושה הוי ספק טומאה והוי ספק טומאה
ברשות הרבים וספקו טהור ולא בעינן עשרה.

עוד כתב התבת גומא שם ,הרמב״ם בהלכות דעות פ״ו הלכה ח׳ כותב
וז״ל :וכן אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא,
לכבודו של מלך  -ז :קובץ :ישיבת תומכי תמימים קרית גת ( }129{ )93עמוד מס 450הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול .וכתב
בתבת גומא מ״ש הרמב״ם קטן מסברא הוא דהורג קטן בן יומו חייב ה״ה
לביישו דכרוצח דמי .הבנין ציון חולק עליו ואומר הוא נחשב לרוצח רק
בגלל שאזיל סומקא ואתי חיוורא ,וזה לא שייך בקטן .לכן הוא מסיק
שמה שכתב הרמב״ם קטן לא מסברא כן אלא על פי הגמרא במסכת בבא
קמא דף פ״ו שקטן יש לו בושת ,הגמרא מסיקה שם דהיינו דווקא דיש בו
דעת דמכלמי ומכלם ,וכן נפסק ברמב״ם הלכות חובל פ״ג ה״ב המבייש
את הקטן אם כשמכלימים אותו-נכלם חייב (בבושת) ואם לאו פטור.
ולקטן כזה נתכווין הרמב״ם בהלכות דעות .לכן כדי לא לבייש קטן הנכלם
חייב למסור את עצמו ולא לביישו .אבל מפני קטן שאיננו מרגיש בבושה
יעבור ואל יהרג

בדרך זו ממשיך הבנין ציון וכותב מאחר והרמב״ם בפ״ה מהלכות חובל
ה״ג כותב ודל :המבייש את הישן חייב בבושת ,ואם מת הישן מתוך שנתו
ולא הקיץ ןלא הרגיש בזה שביישו אין גובים בושת זה מהמבייש .ושיטתו
היא שכל היכא שחייב בושת חייב למסור את עצמו כדי לא לבייש ישן אם
_הלה יכיר בבושתו כשיקיץ ואז אזיל סומקא ואתי חיוורא.
מתוך דברי הבנין ציון נמצינו למדים שאמנם הדין דנוח לו לאדם
שיפיל וכו׳ נאמר דווקא ברבים אבל לא בעינן שיהא המבייש במקום
המתבייש אלא כל היכא דתהיה לו בושת ברבים בין בפניו בין שלא בפניו
חייב למסור את עצמו למיתה .דין זה ניתן ללמוד גם מדברי רש״י בסוטה
דף י׳ ע״ב שכתב שם על שאלת הגמרא ותימא ליה מימר (שתמר תאמר
ליהודה ממך אני הרה) וכתב ע״ז רש״י ודל" :לשליח אמור לו שממנו אני
הרה ואלו סימניו"׳ ,עכ״ל .מתרצת הגמרא אמר מר זוטרא וכו׳ נוח לו
לאדם שיפיל את עצמו וכו׳ מרש״י מבואר שיהודה לא היה נוכח בשעה
שתמר הוצאה להשרף ,שרש״י כתב ותימא ליה לשליח שיאמר ליהודה,
בל׳ז מתרצת הגמרא נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל
ילבין את פני חבירו ברבים ,שכן יהודה היה מתבייש כשיודע לו מעשה
תמר.
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כא
לענין בן נח:

יש לעיין אם בן נח חייב להפיל עצמו לכבשן האש ולא להלבין את פני
גוי חבירו או פני ישראל ברבים .לעיל הובא שאמנם בן נח רשאי לההרג
אף לשיטת הרמב״ם שכל היכא שנאמר יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג
הרי זה מתחייב בנפשו ספקנו זה הוא אליבא דתוס׳ והרבינו יונה שישראל
חייב למסור את עצמו למיתה.

נראה לומר לשיטת תוס׳ :שהחיוב נובע מהפסוק לא תשא עליו חטא
אין כל ספק שבן־־צח איננו בכלל חיוב זה ,שכן פסוק זה נאמר רק לישראל
ולא לבן נח .אך עדיין יש להסתפק לשיטת רבינו יונה שכתב שהלבנת
פנים היא תולדה של שפיכות דמים והרי שפיכות דמים היא אחת משבע
מצוות בני נח אם כן האם בן נח חייב להפיל את עצמו לכבן האש
(לשיטה זו) או לא.

הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י׳ הלכה ב׳ כותב (עפ״י הגמרא בשלהי בן
סורר) וז״ל" :בן נח שאנסו אנס לעבור על אחת ממצותיו ,מותר לו לעבור,
אפילו נאנס לעבוד ע״ז עובד ,לפי שאינן מצווין על קדוש השם ,וכו"׳,
על׳ל .כותב על זה הפרשת דרכים בדרוש ב׳ (עמוד י״ג) "נראה לי דהא
דאמרינן שעכר׳ם אינו מצווה על קידוש השם היינו דווקא בעבודה זרה
וגילוי עריות אבל בשפיכות דמים יהרג ואל יעבור וטעמא במלתא משום
דבעבודה זרה וגילוי עריות מה שישראל מוזהרים הוא משום דגלי לן
קרא ,בעבודה זרה כתיב "בכל נפשן" ,ובגילוי עריות כתיב "כאשר יקום
איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" מקיש רוצח לנערה מאורסה מה
רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה מאורסה וכו׳ הרי דאצטריך קרא לתרוויהו
ללמדנו דישראל מוזהרים באלו לקדש את ה׳ ואם כן איכא למימר דבבן
נח דלא גלי קרא בהו איכא למימר דלא הוזהרו על קידוש ה׳ ,אבל
שפיכות דמים דלאו מקרא נפקא אלא מסברא דמאי חזית וכו׳ בסברא זו
מהיכי תיתי דיש חילוק בין ישראל לבן נח" ,עכ״ל .א״כ יש להסתפק
לשיטת הרבינו יונה שהלבנת פנים היא תולדה של שפיכות דמים האם בן
נח חייב למסור את עצמו על זה או לא?
לכבודושל מלך  -ז :קובץ :ישינת״ו■
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נראה לומר ,הוכח לעיל מדברי רש״י והיד רמה שסברת מאי חזית
איננה שייכת במלבין פני חבירו ברבים ,והא דבהמלבין את פני חבירו
אמרינן יהרג ועל יעבור משום שגם בשפיכות דמים יש סברא נוספת חוץ
ממאי חזית ,והלבנת פנים היא התולדה של סברא זו .נמצא שאף לפי
שיטת הפרשת דרכים דמלבין פני חבירו דומה לעבודה זרח וגילוי עריות
שבהם אמרינן שעכו" ם אינו מצווה על קידוש ה' כי הסברא של מאי חזית
איננה שייכת בהלבנת פנים.
* * *

כב
אכוד עזנמו לדעת כדי לזזמגע מעוון
בהמשך למה שאמרנו עד עכשיו נדון עכשיו בדין זה בעומק יותר
ובהרחבה:

הגמרא במסכת סנהדרין דף <רד ירא אומרת" :אמר רבי יוחנן משום
רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות
שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג • יעבור ואל יהרג ,חוץ
מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים  ..כי אתא רב דימי אמר רבי
יוחנן :לא שנו אלא שלא בשעת השמד ,אבל בשעת השמד  -אפילו מצוה
קלה יהרג ואל יעבור .כי אתא רבין אמר רבי יוחנן :אפילו שלא בשעת
השמד ,לא אמרו אלא בצינעא ,אבל בפרהסיא ־ אפילו מצוה קלה יהרג
ואל יעבור׳ ,ע״כ לשון הגמרא .נמצינו למדים שיש ג׳ אופנים בחם נאמרה
ההלכה יהרג ואל יעבור .א) ג׳ עבירות אלו .ב) שעת הגזירה .ג) בפרהסיה,
כשהגוי מצווהו לעבור עבירה בפרהסיה וכוונתו להעבירו על דתו ולא
להנאת עצמו .וכמסקנת גמרא זו פוסק הרמב״ם בפ״ה בהלכות יסודי
התורה.
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*^^ 1ן.ן
להשמיע נתרום קולו נדנר שאין לו קצבה וליה ליה דיו וכל ההינה לספר הנה הוא יוצא בגרשו כ" 0*8ו*
אס כן אפה מה יענה לאל העונה אים אשר כמוני מ׳ר נצלם יההלר מעור
ושייר והאיכא שירי שירים "
כי פי המדבר קנון ההכיל לא ידע לכוין איהי״א פיב״ה היכי ס״2
וכהות עקום קוון מחץ מהנים •
ששל אנשים נחבא אל הכלים נין תנור ונירים •
מאין לו ידיעה בתחילה וגם עד זקנה כסלי כפלים ״
אדה
כל
אחרו
נאמת
כדרבונות
חכמים
לנרי
יושר
אחרי
שנחיכה אי
כדבר
כי על כל אלה שמתי פני ואתנפל לפם ר?
נתרצו "
ותה שינים
ונקה וכבן
לוחיקוטנו
אפשר לפי
כשיעורו הקטן
אלא
ואולםחייב
אינו

אטיס דדרי ״י *יג; .״
בכריעה זנהסתחויה עד שיתפקקו כל מיליות שבשדרה ומשמשים ננני משם ׳
אלהים אני עכיך נן אמתך כי הניאותני עד הלום להוציא לאור זה ספר קטן הנמות והאינ״ז הט,א ?5
נפשי קטנתי תנל החסדים ומכל האמת אשר עשית אה עבדך להניא מן ההדיוט על מזיח הדפוס ?ר פעמי2
.יצא הואטן סזו לשין למודם יעוד
ולשונות הרא׳ם זהרמכ׳ס 1״ל זה הים גדול זרחג ידים "
לפי פרונו הנא דאיתיה קמן נמילהא דלישא
£
אינו אלא ערמימית ל 3לתת לפתאים
ערמה והדרשא הדרש ועוד לו א׳ך מלשינות הקוס' והרמנ׳ס והוא״ס ז׳ל הלא המה לשון ערומים מחכימה
ימלא פי תהלית ה נקיל תודה וקול זמרה ואתחנן אל ה׳
פת־ ומי שאינו יכול לדנר לתת ל! פי שכיס *
גשם שזיכני זכיה דאורייתא להוציא לאור אה השניה ספר התורה הזה כת א זכה לראות נלחמה מחיבור א חי
שחיברתי על ים התלמוד עם קצת לשונות הומב׳ס ומפרשיו ז״ל כמ׳ש כהקדמת ס לשון למודים הנה נא אחלי
יכונו בשפל קול התחי׳נה ונתתי פני הול פני העדה השרים והסגנים עיניהם ישיתו לראות לעפות רצון עני
*5כיון אני עניתי מאד כי כל חפצי וכל ישעי אינו אכא שיהיו שפת!תי דונבות אגורה כאהלך עולמים לאורך
ימים ושנית חי ם שנים • ועוד זאת היתה יתירה כי חנני אלהי□ להוציא לאור זה כתב אבא מאשר מצאתי
כי תן היום שנפטר לגן עדן וה כימו מ׳ב מניו
"
ליקוטי נתר ליקוטי למקול-עווע המשכן בירכתים
כי לקת אותו אלהים כצי כפרה שמתו לכפר על יני יפיל
מדני בעיר יהלוך מקטב ישוד צהרים •
מאז מקדם רא< ראיתי במכתביו ולא מצאתי כי אס זה המעט לשי שדרן
לחג ח ל ועד יונקי שדים •
הלוכו היה לכתו! נגיליגני ידססרים ויזהר ממה שכתיב כאן היה כתיג על הספר ובדיו והכל כאשר לכל הין
ממ*8
למאכולת אש גוילין נשרפים ואותיית פורחות נשרפה אשר שרף ה' וגם עלי עבי־ אה קיבע׳ז כים
בגיליון נספר הרא׳ס ז׳ל מלכד שאר ניירות גס מהדרשות חסר ד וה דרושים שדרשתי נקהל עם רב חכל על
ומהיום ההוא והלאה שומא היקה בלבי נכספה וגס כלתה נפשי מי יתן ויכתנון מיליו נספר
לחכדין •
וכהגיע תור יעלו לרצון על מזמז
זיוחקו כעט ברזל ועופרת כדי שיהיו שפתותיו דונבות בורא ניב שפתים
הדפוס כמטבע שטבעו חכמים לכי הולך וסוער והלן• נפערות וכל עצמותי ה״ן מאתי זין את האור גחגורם
וחליתי והייתי כגבר אין איל ידי על חלצי מנטלי! מעבודתן ויחנו
כקיבס את יקרב ואת הכרעים •
כי נאיתו סרק הן נעו• הולל״תי נתפרדה החכילה האשה 8
בין צוקו׳ת וכין צריזן הן סת• ידים •
שהלכה אילת אהבים לעדן גן אלהיס הרבנית מית נחתי תנצכ״ה כי על כן לא עכרתי על הפרסה לראות
אפילו ראיה אחה הים מן המצוי בספרי המס׳ ז״ל ולסדרם על הסדר והיו עיני ולניעל נעל הדפוס גזע
ישישים אראלים ותרכוש □ המכס הנעלה יהודה יעלה אליו סי קראת' כי יתן את רוחו עליהם ויט שכמי לשכו׳
ותהי המשרה על שכמו וסידרם על כדר נכו! דבר דכור על אופניי הנ׳ך ותאמרי רז׳ל והגמ אומר ם לסעלא
סכא איישר חילן ומחזיקנא טניתא לסי שרוב נכתב היה על הנייר ועל הדפתרא כקוני' שלא כסדרן מזה א׳
ונווה א׳וכל האטת לית לה לי׳ו הנה ני כן יכורך גכד זה טעון כרכה אני אברך ולי נאה לכרך כרך ה חילו
ופועל ידי! תרצה יראה זיע כני סמיכי יושכי על כסא והיו למאורות ותורי חמה כאור החמה יהיה שבעתים
כרך לקחת ומברכת ,כרכת א וכד יתברכו כאלהי אמן האנשים האלה שלמים שלומי אמוני ישי'
הגביר ם הרמים והנישאים השרים והסגנים אשר כיו כגרם המעלות לברר על המוגמר גומרה

הגה

1

ו

דזנןדמת המחבר
שימרהלך דת:מן צדיקחתתכל עה קוי! הילך צדקות ודובר מטרים הגביר הממם המעולה כמוה׳ר
נ״ע סג1ה״נס0ו זהיתה מנוחתו במדור העליון עם צד-קי טליונס אשר הם
יאליאשוחמי
ריי,מ,ם

חייב עדינה בצרור החיים *
והא ••כ משה ירום ורפא וג יה מאד והוא
....
י&כזן על גסי מרומי ההצלחות ויחי זיתן לו כסף צרוף וזהב הארץ מכת ארת אפיס •
ר\צ ישרי לב אהל יסד□ יסריח המתנדבים כעם יצאו נצביס והסריטו מממונם נדכה

הגבירים ־הרמים אחים ולא •יתפרדו שני צנתרוס הזהב הראשון אלם יקר תפארה

ומחי

כלי׳ל
.4״״ גרר בכולא
^להכמוה״ר

חם

הגכיר
חק
ובמצוותיו
את לבר ה
הירא
 ,צאישי״ס רב ■
גכי
מאדעל
מעלה
שלומו
עול״ות יעלה
אלף
ומעללים יצ׳ו
העליםקי
אלאןף

דו

' דרככן עול־ 151־ 11על עץ המי־ •
גמלה נמעלוס
אה השיי הלא מרגליתא טבא יקר רוח איש תבונה מוש בח ועומד בכל הדה ומיה שמנו חכמים
יי ר-
 ---------------׳ ----------מ~׳
כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו הגבי׳נבוו ומעוכה כי־״ר '1
היו יהיה לגוי גדול ועצום תפילתי קבע יחדיו יהיו תמים הזוב*,־ חג׳ר קשורים זה בלה "דכא

ת
או

רביעי

לבי

־ חיים הגביר החנם . . -
יוסיף עוד רבות בשנים במוט״ב הלתא

ל*עתה

— הכף

מו

באשי מן המודיעי״ת ולמים להודיע לבני אדם נפקא מינה לאחזיתי טיבותא דיי
הה יחנה בשמים
1
עלו ןסהל| 3חרןחים מיל ,עלופ על לגי זכר״ א׳עילה עלכןלס

אליי

השמים *־

כחדא ויחי עוד לנצח כימי

עלמי״ם עלי חונה לגדול המעטה׳הלא אח עצחי יאלופי לראש הגביר החכם המיוחם על כל מעטי3חהר^
יצ־..מ־מ.לע.צסא.זדהיה א"י״־מ^
נמלוי
נינ,י'ם ייייל,נל"5י"י־53ה,א?'י? *01זיי*"! “א״י״י *^**ייימ״סמזל^ל?"^

אברה□ | □נכבשת

כעל יפלם תשל1מ ,כסל ל |ה גכל חיל ,למיט 5א זלןרען אחוט

היה
לתור
מל
חינו

האר

מעל כעל גמולות

קיים

עיני עייני לשמיא נטלה אנא לאמרי לאלהא דישראל כעבדא המיה מריר איו* ל>
חייש הר לדוחקא לצבורא הנאנחים והנאנקים האנ׳ח בשבחןמהנים•
ישראל הניתנין למטה בידי אלונים קשים אשר בשלח יעבורו אפותיא לשפשירא אומרי׳הרונו רויץי" ט?יי$
ולשונם חרב חדה מדוד והבא ויאכלו גס אגיל את כספינו טילרת
ורהטני בתער ובמפסרים •
ש-ע ס שבעים
,_ >.!, __4.״״ __ . ,.
מאלמים אלימי״מ

וכאיג

ואשימה

רחובה*אנחנ?
תוך אסר
האדון
נלחיל",ונים
זי•הף עיר
הל  7 01ברגלים■י * ו^לו
_ .,נ
תוככי
ישראל אל
־ ^" *221 77 ”......מה״רה על ע3
כיחזי אכן בנו׳ת ירושלים באבני נוחלא סיסאו
2ם3םר״מר?נע^סחוב?•? לה בעסתר״וה קרני׳ס •
?ממול נשמע קול בן לוי הוקע ומריע כנור נעים עם נבל וישראל במעמדן
גהנ סבע13ל^ הי>ועמל על כנו הלרא דננ׳הא מוכתר בנימוסו בעדי בעדי עדים

איש על לגל*

^!39נה^^3^91י מ^,5מתה?נ'הנה ^1ה7/4ז ע בתלי יעג^

•ני נ
סהוד
הרב
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ויא

יון

ה

האד:
הנה•
מצא
וי יו ז
אתה
ראיה
•קרא

חגיו

וכו
האדם
וינחה
האדם
נתחי.
נירב
ואסר
לעע־
לא ניו
הדעה

ואג
לי מן
ואזכע

לשונות הרמב׳ם
$
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מלשונות הרהבים זיל שכתבתי עליהם ואי
רוני הירהי

חלק
הלכות דעות
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אייסר חיליבעזר העוזר אעלה על הזנה הלס!ס
איה׳ג •

ראשון
ח תלמוד תורת

אעפ״י שיש רסית לחכסלנדו^
'3ן לין \ג
המוכיח אה חניה החלה לא
דין ת'
ילבר לו קשו' עד שיכלימנו וכוי
לכבודו אינו שנח לת״ח להנהיג
עצתו נדבר זה וכו' גדיא כשבזוהו או חרפוהו בסתר
כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו השתנות פיל
אכל תיח שבזוהו או .חרפו אדם בפרהסיא אסיר לו ל
ולא תשא עליו חטא וכו' בד״א בדברים שנין אדם ל
למחול על כבודו וכוי עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח ל2
לחנית אבל בדברי שתי׳אסלא חזר נו בסתר מכלימין
ע׳׳כ וכתב הרן נ׳חוז׳לומ׳ס בד׳א כשבזוהו וכו לפר
אוהו נדנים וכו' משמע שהחילוק שניניהס לנדנרים
פנינו לנין חביי־ו תחל׳לא ידנר לו קשית עד שיכלימנו סהמ״ש נסמוך משמע שצר ך למהול אע׳ג ללא מסיי שי
ציה וביומא סיב אחרינן דגל היכא דלא פייסיה כל ון
זאס לא חור בו נסתר יכלימנונינו לנין עצתו אבל צא
פיח שאינו נוקם ונוטר כנחש לאו תיח הוא תי רנינג
נדנים אמנם כדנרי שתים אם לא חזר נו נסתר  .ת
מטאו ברבים כדרך שעשו כל
חכלימין ומפרסת ם
דהאנצינעחהא בפרהסיא משום כבוד התורהע״כ
ומקשו הכא לא'כ כי פריך תלמודא פ ב ליומא דף כ׳ג
:נביאים בישראל וכמים הלימז׳ל אמנם מדברי רש״י
ו״ל שכתב בנייית׳יפניו משתנין שיוכיחנו בתיילהלבין ■ על מילתיה לויי חהא דתניא הנעלכין ואינן עולכין
גן
וכו וכן ממילתיה לתא דקאמר כל המעביר על
פניו זכו' משמע לבינו לנין עצמו יכול להכלימו ואפשר
דס׳ל לרש״י דיכול אפי פניו משתני׳ אמאי דסל-יה־ניה
מידותיו ונו' צישני י.ה בצינעא והא בפרהסיא •>
קאי דקתני הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת׳ל
לעיי לברייתא ולאי ל״מלאוקמא1
בצינעה 7א'כ חהאי קתני שומעי'
תוכיח מ'מ ואהה קאתר יכול וכוי דהיינו לפעם סנ ה
חרפתן ואינן משיבין למשת׳ הה למחול לק ואי בצ נע"
ויליף־מלא תשא עליו חטא שלא ילבין פג ו נרניס אבל
וצא עול אנה פהוחלין למחרף מ 'נ כת׳ש הרהב "ם $
נינו לנינו ש׳ל וכדעת הרמבים ז״ל וכן מצאתי להר״ג
אע'כ לבט־׳־״סיה קתיירי ומ׳ה הוצרך לשנויי דנקיע
פער הפרי'שיי סיהיע״ש
ועי׳ל דדי ק מיתוי־א דלישנא לקתבי
ליה כליניה
ממ׳ש רש״י שיוכיחנו ברבי' להלבין פניו
?3
משמע דנפני יח ד שרי ומדברי הרתנים
בברייתה הנעלבים ואינן עונב ן שוהעין חי־פתן זכולר
מ׳ה שיל דנעלבי' היינו בפרהסיא שהוא עלבון פנ-ם
משמע יאפי' בפגי יחיד שכתב כך אמרו חכמים יכול
וכו מכאן שאסור להכלים את ישראל וכיש ברבי' ונר'
זש-מעי חרספן היינו בצינעא דאינהולבד שמעי וקת״ל
להרמביס מפ יכול דקתני נגריית' לפעם ראפוניורש״י
זרחיתי נמוהרפ׳א,
לאפי נצינעא איגס השיני' *
בספר ה״ע דמ׳ח כמה שהוקש' אצלו לדברי הריטב׳א
לפעם פניה כדפי' ולפ׳ז נענין הדין ©לקי אהדדי ל
$״נ שחילק נחסקנא בין מ׳לי לידיה לתילי דשתי דז״כ
לנסעס סניה כשלא חזר נסתר ינלימנו בפני יחיל
ועיין בס'תיל תיש בזה להכריח דעתרש׳ידנפני י
2
אמאי לה תר׳ ז תלמוד הכי וניחא ליה מנת הנפל
*ולעיל אפ כמ׳ש •
יחיד שרי מדקיי לההיא לרב הונא ענוה שלא לשמה
ק' דה לתיה דתא לוקה' במכי וליב'
והי נו ע״כ מפני שתן הדין היה יכול להוכיחו בפני נמוג! ומיהו
נמימרדלישנח דכל המעביר קשיפיה
ליחיד הוה ונא הוכיחו לפי שהמרו שהוא עניו דהל״כ
למשמע אשי' בפרהסיא לא כ היכי משני דמשייסו ליה
נימה משני שלא רצה להלבין פניו הוא דעבד הכי הלא
~ ודאי דתן הדין יכול להוכיחו בפני יחיד וחולק רש'־ עם
ומפי ס דהא כל קאמר למשמע אפילו בכה  551*5אע'כ
לקין למילין מן הכללות והדרא ק שיא ללוכתא זיג5
הרמב׳ס יעו יש •
אי מהחלה מיכרעא מידי לפי ת״ש דנ״מלאוקמי מילתיהלתא בצעעא להא תא כצ
1ל?"1*1
רפ״י בגמרא וז״ל היינו ענוה שלא המעביר קאתר למשמע כלאים ל׳ש ת ח ■ ל׳ש שאר
בצינעא לשאר בני אד?3
לשתה דלא איל בשניו ופלא בפניו סיסי נגינותו יעיש בני אלם והיני נית לחייו,
ודה אפילו בפרהסיא במי ש׳ד להעביר אמיליה דליכא
אבל הנראה ברור לעיד שהכריחו לזה מדקממר כיה
בזיון התורה ה״ה משני דמפייסו כיה !מפייס להשתא
שה,אל אמאי לא אמרת כאפיה משמע לברייתא לא מ
מיידי בפני יחיד דחס איתא קשי' לשמואל גם מלישנא מילפיה דתה בכב גוונא מיירי בין בלח בין בשאר 3
גני הדם בין נצינעא בין בפרהסיא אלא לבת׳ח הוא
לרב הונא דקאהר חש לי דליבסף זרעיה דת על ינאי
בר,נאי למט סו ציה ומפייס ודוק עייןבלח״מ ז*ל ־
משמע דליכא איסורה הלא לפניה משורת הדין ומדת
וגכתבי מזיחז״ל מצקהישיש מקשי עת פ הרן השם
משיחת הוא דע בד והשתא דיניפנא דנפני חיל שרי
הרינ׳ש ז" כ ש-ת' הרסב׳ל ז׳ל להא לאמרי׳הרב שמחל
צ׳ל ניעת הרמבים לבדניי' שבינו לנין חבירובשלא
חזר בסתר יוכיחנו באני יחיד דכא כדמשמע מדברי ה על נצוד! וכו׳אינו :יא לעג ן כבוד גרהי' התיש גבי א3
נמי נהקי לישנא וכו' ונקידו דצ״ב גבי ר*ה קרע היראי
הל ת ז'כ שיכלימנו כינו לבין עצתו ובדברי' שבינו כ
ילל לאבות
3חשי בריה פר ך ודילמה רתח ופרש,,
למקום ינכימנו גפני רני' ורש׳י והרמלם '$ל מלקי
מי7י,כרתחיה !משמע הפי' מידי מזיון ואפ ה משבי
נדעקא׳ ננדנק׳כנא כלל

ובראה

יהר

ה.

׳

להזיל ליה

י'

ניל יפי

כה לעניי כבודמ׳ה
ליי לקריה ואעפ׳י טהד5
יוחד ,כומר שי* י חולק עליו ולא ה,׳כירן אלא פיס לתל
למאגי התם שהוא היה הגורם לקרע ובולי וק צ ;

הלכות תשובה
הץ"

דין א' ניד לצרים מעכבי׳את התשובה
וכו׳עד והאומר אחטא ואשיג וככלל זה
האומר אחטא וי*ה הכפר ע״כ הקוסי׳מצוארת דאמאי
צא כתג אחטא ואשיג הי ,זיתני להא גגמי-א פריך
למה לי למימראחטא וכו׳תרי וימני ומשיי כדרב הונא
זהו השה להיכי ק־ מר וככלל זה האומר אחטא וי הב
מכפר להא כמחנ ת ן לגני אחטא ואשיג ר,אמר אץ
מס פי קין גילן לעסות תשוב' אגל לגני אחטא ו׳ ה ח
מכפר קאחר אץ יום הכסוריס מכפ׳ואילו אין משסיקין
והנה לקושי׳ קתייתא ראי הי להרג
*כו׳לא קתני:
לחם משנה ז״ל סכתי דרכינו הוקשה לו דגרייתא לא
הזכיר
הזכיר אלא פעם א'אחטא ואשיג ובחזניתץ
קרת* למשמע דכעינן תרתי ולכך תירץ דלא פליגי ד
לברייתא ק*מרה דאין הלכה חש ק לעשות לו ת זוג'
ונולי כלומר שהלכה נועל מחנו דרכי התשויה אכל
לפעמים יעשה אותה ויהנה לי כח״ש רצינו גש ■ף הס'
אגל האומר תרי וימני הוא יותר רע שלא יבוא לעשות
אשיג' מפני שנענית לו כהיתר וכו'ורבי׳ לא הזכיר אלא
ק״א כדגרי הברייתא וכו׳מפני שהאומר ס׳א הוא חזה
המין שאץ הלכה מש פיק וכולי אכל האומר סרי וימני
אינו תזה המין אצא שהוא בעצמו לא יעשה עד כאן
ולדידי לא חזי לי כיון לצפי לעתו מתניהץ
ה״ל
מיהי געי אמאי קתני אין מספיקין וכו' ליתני נעשית
לו כהיתר להא צשאץ מספיקין אפילו בפעם א׳ הוא
ותו כיון לגתיה מטעת התשובה מצד עצמו למה לי
שאין מספיקין
קשה כיון לכאומר אחטא ואשוב תרי ז
שימני לא פליג הרחב ס אלא דאינו
'
מזה המין דאיירי אלא שהוא בעצמי לא יעשה משום
לנעם־ת לו כהיתר אם כן כי כתג רכינו לקמן סעיף
7׳ וז״ל ומהם ה׳דגריס העושה אות! אץ חזקתו לסוג
וכולי ליחשוכיז'דהיינו אחטא ואשוב ת־י ו מני דנעשיז
לו כהיתר והיינו ממש כמ׳ש רבינו שם והוא ידמה שיזין
8ה חטאוכו׳יעי׳שאלא ולאי יליתח ואין משפיקייכידו
היינו למן השמים מדחי׳בלעתו כאילו לא חטא והיינו
וחוהייש ^נ*זי
דקאמרר״ה נעשית לו כהיתר •
ו׳ל נס׳אהבהעולס כת דאס דרגי׳אשכח ההדגרשינן
סרק היה נוטל יז״ל אר׳י התנאי׳מכלי עיכס הס -נאמר
ועם שינים אל תתערב אלו פשיניס הלכות ופרי׳פשיטא
ומשני מהו דתימא מאי שיג ם שונים נחטא וכדרב ה
צונא דאמר כיון שעבר אלס עבירה ושונה גת• היתרה
לו קת׳ל ופו :רציני דהאי קמ״ל ר״ל דאין האתת כר3
הונא וכו לאי אמית לסבר כרב הונא נעלמא ומאי
לקאמר קמ״ל היינו שאץ פי׳ הכתיב ועם שונים ששונים
בחטא אלא שינים הלנית קשה כיון לשיר כרב הונא
מ״ט לא מ :שונים בחטא׳ונו מטעם זה מדקדק יכ נו
דר״י פליג אר״ה נעלחא וא״כ לדעת ר׳י אחטא ואשוב
דקתני ביומא הוי זימני לאו דווקא אלא אפילו כחל
וגם זד לא חכרעא מידי לע׳י
וכילי יעי׳ש _
לדיצמא לעילם דסבר ר״י כרב הונא בעלת'אלא דהכא
צפי הפסיק לא ניחא לחימר הכי דא״כ יהא משמע לעס
אליזתערג ועם שאינם 5וני 3הלא כעם
פינים

סי

תר

ר

והו קשיח טייבא אהרי
א׳יתערב הא ולא'ליתא׳
כתג הרמג׳ם ז׳ל לעיל פריו שיני יז׳ל עכירות ם־היי־-ה
עליהם יה״ך וה חח ומתולה עליק 3י״הכ א יף על פי
שהוא עימד בתשובת! ונילי והיינו כראי' ,י, ,?.£ןפי׳
קאמר בברייתא אלא מיה אג מק ים ככלב שב על היאן
נדרג הונא וכו׳וא״כ הרילהדי^ 7י׳ייי איה ליה יינא
דרג וכיון שפסק כראביי ע״כ לסילל-כינז כר״ה
זלע״ל היה איפשי דטעס יבינו דק׳ל דסיגי* דיומא
לקאמר כדרג הונא וכולי וכיון דר״ה קאמי־ כיי; שעיר
אדם עבירה ישנה כה ייתרה לו אס כן למר לי למיחני
האומר וכילי אפילו בלא אמירה נמי לע'כ מתני׳ב־זטא
ר,תיירי לאל׳כ אין סברא מש ס את רה לחוד אץ מ
מספיד,ין וכולי מפיס הכי שוגר רגעו דם'ל לתלמודא
דכאומר אחטא ואשוב חדא וימנא הוה ליה כחטא פ
פעמים יר׳ה בסתם כיון דאיכא אמירה ומעשה והיינו
לומיא לסיפא ממש דקתני אחטא ויום הכפו״־ס מכפר
אץ יום הכפוריס מכפר אפילו גחלא ז־מנא והיינו ל
דפריך תלמודא למה לי למימי אחטא ואשיב וכולי תיי
זיתני אפילו גחדא זימנאנמי אין מספיקין כדקתני
סיפא ונילי ומשני כדרג הונא פירוש דתזנית ן רצה
צאשתועינן נמי לגחטא שתי פעמים אין מספיר
והיינו אחטא אחטא ורצה לאשמועינן נמי דגאומר
אחטא וכו׳אפילז חלא ז תנא אין תספיקיו ונקט3 .
צתיוייהו האומר חדא אגב אידך ולעולם דאפיצו בחדא
יתנא נמי כיון לאיכא אמירה ותעשה אין מספיקץ

,ץ

ן
ולקושי

גתוייתא הנה הימיים כתג גפי,
המשנה וז ל האומר החטא ויירה
י
מכפר אין יום הכפויים תנסי כמי אומים אין מספיקץ
גילו לעשיה תפוגה ילסיכך לא יעזרהו רשם יה שיעשה
בצום כפור מה שראוי לעשות כדי שיתכפרו לו עינותיו
יע  0ואס כן מיש כאן ובכלל וכוי שובב הולך את'ש שם
בפירוש רמשנה אלא שצריך עיון מי הכייחו לפרש שם
בפירוש המשנה כמו אימים אין מספיקקוכו' דהשתא
יקהה מה דשני בלישניה רישא אס פא כלכתיבנא לעי*
וגם דפלגינהו גהרתי כבי ואמאי לא הניח כפשטא
דמתנית־ן דאהי תי־ייחת טפי
לע״ד דהרמב״ס קש־תיה פונית
הגמרא דקאחיליחא מתיי דלא
כי יתניא ריי אומר על נל עבירות שבתורה בין עשה
תסוגה גין לא עשה תפוגה יום הכפירים מכפר אפילו
חימא ר אגב שאני יפרש׳ י ז״ל מאחי שעליו הוא סומך
ואם כן קשיא רישא אסיפא
לחט א חיני מכפר ־
דמהכא משמע אפילו גמלא זימנא שאומר אחטא וי״ה
מכפר ביון שסמך עליו אין יום הכפירים מכפר וגר ישא
ר,תני אחטאואשיבתרי ז־מייאין מספ קיו בידו לעס"
תשיבה הא גחדא ז־מנא מספיקיי והא הכא נמי סומך
על התשובה לחטוא זאפיל -הכי מספיקין גידי הכא נמי
אף על גב שסומך על יי״הב אמא־ אין יו׳הכ מכפר לר'
והנה
דאחר אפילו לא עפה תשובה י״ה מכפר ־
זאת הקושיא נופלת אה נפי אן יזם הכפוריס מכפי
היינן אפילו התענה גו ויעשה מה שיאני לו לעפות וכי,
לזה בא הרמג״ס ופיר'דאין כוונת התנא הכי אלא ה'פ
אין יו״הכ מכפר פיריס אין מספיקין בידו שיעשה גצים
כפור מה שראוי לעשות נוכלי שיתכפרו עתניתיי וכ לי
ואי קפיידמ״ש רישא דגחדא זימנה מספיקין י״ל דהכא
אפשר צו לעשות תפוגה ולא ימתין על יום הכפ!רי'
אגל ברישא אי אמית אפילו בחלא זימנא נעלת דל?
והא ליתא לכיון ללא שגה בה אינו נעשית לו כהיהי
וא *58
צ

ונראה

2/
לחם יהודה
^וךצ^ותמיל5זז*לונלהתיפרנריחזשל אברהם אניט והניח
•רלאזאואשנהסע"פי שישנו מזרה ומעסיס טוניס אץ לו מלק
|נל^נ ע״נ אנלסה שהקשה עזדדלמה לאמנה נס סגלה פגיס
גתורה שלא נהלנה הוא סימא דהא נהדיימנאז לעיל וז׳ל והעושה
• 0*1*3ניד רמה נו* זוהו מקרא מגלה פנים בתורה מפני שהעיז
•צחי וגילה פגע וצא נושמד׳תע״נ מודאי יפסק כלישנאקמא
וברב זרניאלגא ואמרי וורווייהו דאפיקזרזם הוא מנזהתיח
ולשיטתם פי' הסס גש'ם נעלה פני׳נגזן מאי גנון מנשה נן חזקיהו
ואיי* החס נפ' חלק לעיל מהך ת״ר וכנפש אשר תעשה נע רמה זס
•נשק חזק הושהי׳יושנודירנהגדו׳שלטפי כו׳זנינ בפיהמשניד'
זנפ״ג דאנזת וז״ל מגלה פני׳נתורה הוא מי שענר על מצות החזרה
גפרהסיא והוא מבליח הכפירה נמ״ש השי׳ח והנפש אשר תעשה
ניד רמה זעניןמגלה פרס יגלה פנים ויעיז וזהו לשק כפירה והוא
•פורש כן נגס'פיאה אמרו המגלה פניס מזורה העובר על ד׳ת
בפרהסיא ציהרקיי ק יאשיהרעכ״ל ומה שלא מנה אפיקורוס נסו■•
הכ*ד הוא בדנחי׳לעיל דשאנימכזה דדוקא נרגיל וזה יספיק למרץ
1״כ מל מס־&זזציא מיגו מיפר נריח ומגלה פני' ומנאז עסהכ׳ד
ואלו הנן• דמאניי נהרייה! במתני דאנוח זננריית' דחלק המחלל את
הקדשים כד' השמיסס והזכירן נפני עצמם עם העבירות קלוע
והיינו טעמא משוס דמיפר בלית ומגלה כו' עונשם הוא אפי׳נאינו
יגיל נהס דומיא דגל הכ׳ד וק מונח מברייתא דאי׳בפ״ק רשנועו■
דף ;י״נ ומ״ש ממי ופיאה הוא כירושלמי יפ׳ק דפיאה צדברי מינו
ימ״ש• ומהשתירץהכ׳מ וז׳לוי״ל ינפ׳ חלק אמרו למגלה פגים
כתורה היינו מבזה ת׳ח או מנזה חנירו בפני ח׳ח וככר סנה רנינו
מנזה ח"ח־דפ׳סק כת ור׳ סנינא ואמרי התם הכי עכ*ל ומ״שזהיי׳
ריל לפי לישנא נתרא דממנו לה אסיפא מגלה פנים כמורה ברב ור'
הנינא אמריזההמגז' ת״ח ולשיטה זו צ*ל פי' אפיקורוס צדמסקי'
הסס כגון ויתיב קעיה רניה ונפלה ליהשמעתתא כדו;מ אחריתי
ואמר הבי אמר החס ולא אמר כני אמר סר וזהו שנחב לנינו
י והמבזה רנזתיו וריק;

יא״ת־ ־דצייהיצי דכמב רדינרמכנה ומלבין אץ להסתלק לע׳הב
ותוציא זה מברייתא דפ' הזהב זף נ״ח ע נ הי׳ל לו' ג״ב
הנא על אשת איש דממניא נהדייהו י״ל ולא קי*ל כהן בריית׳דהמס
דף ניס דרש יבאמאי דנסיבובצלעי נו׳ ואני אזמר להס הנא על
א״א מיתתו לחנק ויש־לו חלק לע״סב והמלבין פניחנירו ניניס
אין לו חלק לע׳הב עב ועי״ל דמפרש רבעו כפי' התום' שס לחד
הימצא דהי5ןחוץמ '3דאין עולץ מיד אבל יש מהן נידונין לעזלס
המלבין פני חכירו־כרניס דאמר נסמוך דאץ לוחלקלע׳הב ויש
שעולץ לאחר'"נ חדש נגק הנא על א״א דמשפט רשעי ישראל
נגיהנה י*נ חדש טכ"ל • ומעתה ייצא לני אזר מזהיר למ*ש רבינו
לעיל מכלל הגיד שופני רסיס ונעלי לשק הרע וכתנהכ׳מדהשאר.
שכתב רנינז כ״ע הינא מייתי להו דגל הנך דלעיל ממניין ננרייתא
חיה והעושה עבירות נע רמה ומושך ערלתו היינו מתני' דאבות
•יפר ברית ומגלה פנים אבל הני מרמי לא נתבארו אמנם לדידי
ניחא והוציאן מקירוש׳ דפ״ק דפיאה דאיתא התס וכנגדן ד' דנרס
שהן גפרעין מן האדם נע״הז והקרן קיימ׳לו לע״הנ יכ1ו הן עכו״ס
זג״ע ושע׳ד ודהר בנגד כולן ומייתי להז התס מקראי ומזבח המס
והס מזנראין לע״־נ דה"' שאץ להס חלק ומש׳ה נתב רני׳שיפני
דמיס ונעלי לשין הרע ועטנו* 0לא קא חשיב להוא בכלל מיני!
ואפיקזח&ץ ־ .וג׳ע נמי לא קי״ל בהך מתיה דרירוש'דהש"סדיד!
פליגעליו ובדנמיננן דהנאעל א״א יש לו חל' לע׳חב ובודאי דאין
'סברא לחלק נין ערות למרוה • מיהו אינא למידק דבע סלקחניגן
רע״א אף הקורא נספריס החיצוני' והלוחש על המנה אנא שאזל
אומר אף ההוגה איג ה'באותיותיו איןלהס חלקלע״הג ולמה
השמ'טס רנינו דדזחק לו' דימן פליגי עלייה! וליידהו יש להס
חלק לע״הב וקי״ל בות״הו דהס רגיס דהלנה נר״ע מסבירו ולא
מחביריוזןלסזא דהא נפי״א מה' ע״ז נתב דהליאש על המנה הוא
צגלל ק<זתרי* כתוד׳יע״ש ומשמע ואץ לו חלת לע״הב וגעת צ*עי_
ומ׳שרני־זתמנג׳שסלחנירו והקורא לחנידי ננ/ויו נודאיזהעיקר
נכוונתו ז־ ל היא נמו שהעלה הנ״מ דהמכנה היינו מגנה הראשון
וקורא לחנירו ננינויו היינו דלש ניח נדמסחען כפרק הזהב ומיק*
• •רוייהו ודאי דוק' נשם גנאי ומחנמלן להנלי׳שהרי סב נפ״ן מס'
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דעז׳וויל נו אסרו חכמייס״לנ^פניחנירו גמ״יאץ לו מלק לע״ה
גו ולא יקרא לו נ&ס שהוא גוש ממני ע׳ג י לא הזכרן להזני׳ננ&ן
שנדרע דפשום הוא .־ ■ - ■ -
יהא דסמיננא לעיל דלדעחרנינו מגלה עריות יש להן חלק
־ לע׳הב והוכחנו זה מהן דפ' הזהב אחר זה דאיתי חזות
קשה נמ״שרנינו נפ״ז מהלכות ריעוח דין ג "*לאסרו חנמיסג'
עברות נפרעץ מן האיס בע״הי ואץ לו חלק לע׳-הב ענז׳ס ונ׳ע
וש׳ד ול׳הר כעד צולם עב׳ל ונודאי יל׳^ן זה מוכיח והיא ייצא
מהירזש' יפיאה יכתיננא ינפ״ב וערכין לא נזכר הא דאין להס
חלק לע״כב זתימא עיז מהך דפ׳הזהב הנא על אשוזאיש יש לו מלק
לע׳הנ ואס נאנו לחלק נין א״א לשאר עריות אכתי קשיא דלסה
לא מנאה בכדי הנ״ד שאץ להסתלק לע׳הב ולפתות הי׳ל להזכירה
בהדי עבירות קלות ואץ לזמר מפל ס׳ם בספרי' וצריך לגרוס 4נ*
שופכי דמיס סגלי עריות רא*כ יכו כ*ה מק ותשכח ־
ד8םא י״ל דס״ל לרבינו כר״ש בן מנסיא דסבר בפ׳קדחגעה
איזהו מעזזת&לא יעל לתקון זה הנאעל הערזה זהוליל.
סמנה ממזר ואסיק החסדשאר טריות מק' בהזליד ונאשת איש אס
אסרה על נעלה סגילדאץ לרחקנה ומשמע סתס דאין לו תקנה
נמשתה וכדסוגס נפ׳ב דינמות דף כ׳ב וסדפו׳יך המס מדי׳ש נן
מנסיא משמע דקי״ל נותיה וניק דנן שפיר יניא תדי׳רכינו למגלה
עריות בהדי הנהו דאין להס סלק לע׳הג רכל הנהו יש לזן יזקנט
נתשונה נמ׳ש כסיף ספ' דה׳נלא הזכיר נח האפיקורוס ',התריס
אחר מחשבות לנס כיקדאץלהס הקנה כתשובה ונמ׳ש סר'ךבלומ
בסיף פ זה יע׳שולא מקשי דניזן יס'מ יש כת נסגלס עריות ריש
להן; מקנס נתשו׳דהיי' בלא הוליד זלא אסרן לבעליהן הי*ל למכיר
אותה כתדומיא יהאפיקורוסין דיש נמה ענייני אפיקורוסויוהזכיד
כמות דיש להן משזנה והשמיט אזיקדאץ להן תשונה דהמס שאני
דמ*ס תר• גנרי נמסו ;והעבירות פחזנקיס אבל הנא חי גמ׳א
ועבירה ■א׳^א נאס אותה העבירה לא עשתה פר״הוא דיש ייקנס
ואפי' לפי מה שנר' מהתזס' שס במשנה דנם ל&זישתקגהנתשננה
ובמ״ש בפסקי מוס' מ'מ נ״ון דקלינן רב ואיבו מתכפר ^א כיסיו־ץ
ותשובה גדולה יע'©שפיר .ניחא דלא תני נהו מק דאין! דזמץ לבל
הנך דניזב 3פ׳ זה כגלע׳ד השטה נמהיי׳ס ז׳ל סנקא?ח ס?  .6פ
ומעתה מכינו למיפר-דהךדירזש' דפגלה מריות אץ לו חלק לע׳הב
מייר ,נבא על הערז' והזליד סיעה ממור ולא נאסרה וגהקי .סוקמי'
נתי הך דפ' הזהב רהנא על א״א יורד לגיהנס ואמו עולה דפיירי
נאסרה על בעלה אכל כך דאיתא התס דהנא עניה •ס לו־חלק
מיירי בלא אסרה וניק דכן לא מכי רבעו להזכיר שוס מלק ־תחלקי.
!5עדאס לא־אסרן־ולא הוליד-האיש להן חלק זנאסיץ אי הול•
גיל דאין לו הלק הא אץ לו סלק נתשנב' ואת״ל דיש לו תקנה נדע*
ממס' דגתימאהרי ;סוף סזף משונתו קשה ולא ימיין לגל העז
;-:י .ונפרקזה;׳

ביק ךא ־£ץ6 '-ן(דחע דרוב הלכררת ק״ע /ם וד
תפיאז כתבתי סה .ענתחדע '6בהם קידם ראמזי'
דברי מר״ן ב״מי ולבך ה׳טנח ראעוגדה* לא מדק
ז:

כפר ס אהבה הרמבם פא מהקש
א

סקןפים

ננל יזס קורץ ק״ש נו' הקנה הלת ברש ה' מפילה

דלמה לאיהחסיל רבעו מ'ע לקרז׳ק״ש כמו שכחהיל
בשס סער חרריס דמנות "חוד חייב אדם ליעוד נצל,

בה׳ת זתיר־ן
רגע ולבך לא תשנה מעצותעשה שבתורה לנד ע״כ ואינן גמה
לע׳ד דכא קי׳ל דנשיס ועניים פשוליס סק*ש כדלקמן דפ׳י וחש
נש״ם הטעס דק״ש היא מ'מ שהזמן נרמה אלמא דלא שץכא בבל
?5ע ? ס.מג1ם
רגעאע*נ דה״חזד חייב אוס נהיו׳נמתשבמו
קריאה לא שי^נא ננלרגע ועוד  7הא בנתה מצות לא התחרל נהם
ע ע כגון נרבהנהגי׳זתפילץ ומזוזה וסזנה עולב וכיוצא מ גיא
-

 3וסהדיסק
-
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לקרות פ שמע כ! נתב כ<רמ דאין כוונת רי
לוןתשע׳^אעלקדיסתפ־שמעללאמר^ו״מ

לחם

הלכות תשובה

יהודה

עט

נקראין אפיקורוסין דמשמע דמינין לחוד ואפיקורוס לחוד

בדברי רבינו ואלו שאין להם חלק לעולם הבא המינין
והאפיקורוסין כו׳ ודוק וכן הוא בהדיא בדפוס המגדל עוז:

דליתא דא״כ לעיל דכתב ואלו הן שאין להם חלק לעה״ב כו׳ ומונה

ועדיין יש לגמגם דכאן בהלכות תשובה הזכיר האפיקורוסין
לבד והכופרים בתורה לבד אלמא דאפיקורוסים לאו

מלשון רבינו הכתב כו׳ הם נקראין מינק וכו׳ והדר כתב ג׳ הם

והולך האפיקורוסק כו׳ אמאי לא תני מינק כמו שהזכיר העכו״ם
לקמיה אלא ודאי דמינק הם עצמם אפיקורוסין וה״ק ה׳ דברים

היינו כופרים ואלו בהל׳ שחיטה כתב דאפיקורוס הוא הכופר

שוק כמינות דדומין זה לזה בכפירתם ויש ג׳ אחרים שאין דומק

בתורה כו׳ ובשלמא מהא דכתב בפ״ב מהל׳ ע״ז פי׳ אחר

להם אבל הם כופרים באופן אחר ויותר טוב לפי גירסת הכ״מ
דכתב ה׳ הן הנקראין אפיקורוסין כו׳ והניח הך דעכו״ם יע״ש
וכיון דכן איך פירשו אפיקורוס ר״ל מבזה ת״ח אלא צ״ל דגם
מבזה נכלל בשם אפיקורוס ורבינו לא הזכיר אלא עיקר פירוש
האפיקורוס אבל מה שנכלל בו בשם מושאל לא הזכיר

באפיקורוסין יע״ש הזכירו עוד הב "מ בספ״ג מהלכות אלו של
תשובה ל״ק דהתם הגיד לנו עיקר האפיקורוס שאין לו תקנה
ואין מקבלין אותו בתשובה ועיין בפירושו להמשניות בפ״ק
דחולין וצ״ל דג׳ מיני הכופרים נמי הם בכלל אפיקורוס אלא
דעיקר שם האפיקורוס נאמר על דברים שהם נוגעים בכבודו ית׳

וכדכתיבנא לענק עכו״ם .ולא תיקשי כיון דסוף סוף המבזה הוא

דהאמר שאין שם נבואה ומכחיש נבואתו של משה הוא ממעט

בכלל אפיקורוס אמאי לא תנייה בהדי הני כ״ד אנשים כמו

ביכולתו ית׳ ח״ו שיאמר שאין שם יכולת להשפיע שפע נבואה

שמנה עכו״ם די״ל שאני מבזה דדוקא ברגיל בעבירה זו הוא

לבריותיו אבל אותן מיני הכופרים בתורה אינן דומק וה״ז כעין

דאין לו חלק לע״ה כמ״ש רבינו בסוף הפרק דמשא״כ בכל
הכ״ד דאפילו באקראי אין לו חלק לעה״ב מיהו אכתי איכא
למידק במ״ש רבינו בפ״ד מהל׳ רוצח וז״ל האפיקורוסק והם

אב ותולדה דאלו כפירות התורה וכן העכו״ם הם תולדי^
אפיקורוס ועיין בהרל״ם ז״ל שגם הוא האריך בביאור דע1

עכו״ם כו׳ להכעיס ה"ז אפיקורוס ושכופרק בתורה ובנבואה
מישראל מצוה להורגן ע"כ דמנ״ל הא להוסיף הכופרים הא
בברייתא לא תנו אלא מינק ומסורות והכ״מ כתב וז״ל ומדברי

רבינו בפ״י מהל׳ ע״ז ובפ״ג מהלכות אלו ובפ״ו מהל׳ ת״ת וכ)
בפ״ד מהל׳ שחיטה והשי״ת ינחינו באורח מישור:

דין יד ויש עבירות קלות מאלו
עוד כתב רבינו בסוף הפרק וז״ל ויש עבירות קלות מאלו

רבינו נראה שהיה גורס אפיקורוס במקום המסורות ע״כ ודבריו
סתומין ובב״י בטור ח״מ סי׳ תכ״ה העתיק גירסא אחרת בלשון
רבינו וכן נוסחת הרמב״ם של דפוס מגדול עוז וגם בכל אותן
המקומות הנז״ל יש חלוק גרסאות בס׳ מ״ע מגירסת דפוס הכ״מ
יע״ש המינין והם עכו״ם או העושה עבירות להכעיס כו׳ ה״ז מין

אברהם אבינו ותירץ דמיפר ברית היינו מושך בערלתו דמנה
לעיל בהדי הב"ד אנשים ע״כ בודאי דכן היא דעת רבינו שהרי
כתב בהדיא בסוף הלכות מילה וז״ל וכל המיפר בריתו של

והאפיקורסק והם שכפרו בתורה ובנבואה מישראל מצוה להורגן

אברהם אבינו והניח ערלתו או משכה אעפ״י שיש בו תורה

וכו׳ וכתב הכ״מ וק״ל דלמה לא מנה מפר בריתו של

ע״כ ועל זה כתב ב״י שהיה גורס רבינו בברייתא אפיקורוסים

ומעשים טובים אין לו חלק לעה״ב ע״כ אבל מה שהקשה עוד

במקום מסורות ע״כ ובזה נתבארו דברי הכ״מ ע״פ גירסא זו

דלמה לא מנה גם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוא תימא
דהא בהדיא מנאו לעיל וז״ל והעושה עבירות ביד רמה כו׳ וזהו

ומשמע דלרבינו מסורות אק מורידק וכ״נ מלשון הטור שם
שהשמיט מסורות והא ודאי ליתא דהרי רבינו בהדיא בפ״י מהל׳
ע״ז כתב בהדיא מוסרק וכ׳׳כ ג״כ ספי״א מהלכות עדות ולשם
לא הזכיר מינק וזה מורה דעיקר הגירסא היא כספרים דידן

ומינין הם הם אפיקורוסין דאע״ג דלרש״י וכ״נ גירסת הרי״ף
והרא״ש והר״ן ז״ל המינין לחוד ואפיקורוס לחוד לרבינו צ״ל

הנקרא מגלה פנים בתורה מפני שהעיז עצמו וגילה פניו ולא,
בוש מד״ת ע״כ ובודאי דפסק כלישנא קמא וכרב ורבי חנינא

דאמרי תרווייהו דאפיקורוס הוא מבזה ת״ח ולשיטתם פי׳ התם
בש״ס מגלה פנים כגון מאי כגון מנשה בן חזקיהו ואיתא התם
בפרק חלק לעיל מהך ת״ר והנפש אשר תעשה ביד רמה זה

דחד הם והן אמת דאם באנו לומר דרבינו ז״ל גורס מינין

מנשה בן חזקיהו שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי כו׳ וכ״כ

ומסורות ואפיקורוס ועכו״ם כגירסת הרא״ש ז״ל שם בע״ז וכ״כ
הטור בי״ד סי' קנ״ח אתי שפיר דבהל׳ ע״ז דהשמיט מינק סמך
אמ״ש בפ״ד מהל׳ רוצח לפי גירסת מרן בב״י וכן מה שהשמיט
מסורות בהל׳ רוצח סמך אהל׳ ע״ז ועדות וכל ההלכות למידות

בפי׳ המשניות בפ״ג דאבות וז״ל מגלה פנים בתורה הוא מ

זו מזו וסומכין זו על זו וכפי זה יתישב יפה מ״ש רבינו בפ״ד
מהל׳ שחיטה שכתב וז״ל או אפיקורוס והוא הכופר בתורה

ובמרע״ה כמו שביארנו בהל׳ תשובה ע״כ וכפי זה יש לישב
גירסת ברייתא דר״ה דגרסא מינין ואפיקורוסין וצריך להגיה

שעבר על מצות התורה בפרהסיא והוא תכלית הכפירה כמ״ע
השי״ת והנפש אשר תעשה ביד רמה וענק מגלה פנים יגלה פניב
ויעיז וזהו לשון כפירה והוא מפורש כן בגמ׳ פיאה אמרו המגלד
פנים בתורה העובר על ד״ת בפרהסיא כיהויקים בן יאשיהו
עכ״ל ומה שלא מנה אפיקורוס בהדי הב"ד הוא כדכתיבנא לעי?
דשאני מבזה דדוקא ברגיל וזה יספיק לתרץ ג"כ על מה שהוצת
רבינו מיפר ברית ומגלה פנים ומנאו עם הב "ד ואלו הנך דמתני

לחם

הלכות תשובה

בהדייהו במתני׳ דאבות ובברייתא החלק המחלל את הקדשים
כו׳ השמיטם והזכירן בפני עצמם עם העבירות קלות והיינו

דהלוחש על המכה הוא בכלל הכופרים בתורה יע״ש ומשמע
האין לו חלק לעה״ב וכעת צ״ע?(.מ״ש רבינו והמכנה שם

טעמא משום דמיפר ברית ומגלה כו׳ עונשם הוא אפילו באינו
רגיל בהם דומיא רכל הכ״ד וכן מוכח מברייתא דאיתא בפ״ק
דשבועות דף י״ג ומ״ש בגמ׳ דפיאה הוא בירושלמי דפ״ק

לחבירו והקורא לחבירו בכינויו בודאי׳דהעיקר בכוונתו ז״ל היא
כמו שהעלה הב "מ רהמכנה היינו מכנה הראשון וקורא לחבירו
בכינויו היינו דרש ביה כדמסקינן בפרק הזהב ומיהו תרוייהו
ודאי דוקא בשם גנאי ומתכוונין להכלים שהרי כתב בפ״ו מהל׳

דפיאה כדברי רבינו יע״ש .ומה שתירץ הכ״מ וז״ל וי״ל דבפרק
חלק אמרו דמגלה פנים בתורה היינו מבזה ת״ח או מבזה חבירו
בפני ת״ח וכבר מנה רבינו מבזה ת״ח דפסק כרב ור׳ חנינא
דאמרי התם הכי עכ״ל ומ״ש והיינו ר״ל לפי לישנא בתרא

דעות וז״ל כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעה״ב כו׳ ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ע"כ ולא
_______הוצרך להזכיר בכאן שם רע דפשוט הוא'

דמתנו לה אסיפא מגלה פנים בתורה כרב ור׳ חנינא אמרי זה

והא רכתיבנא לעיל רלרעת רבינו מגלה עריות יש להן חלק

המבזה ת״ח ולשיטה זו צ״ל פי׳ אפיקורוס כדמסקינן התם כגון
דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתתא בדוכתא אחריתי ואמר
הכי אמר התם ולא אמר הכי אמר מר וזהו שכתב רבינו והמבזה

לעה״ב והוכחנו זה מהך דפרק הזהב אחר זה ראיתי חזות

רבותיו ודוק:
וא״ת דכי היכי דכתב רבינו מכנה ומלבין אין להם חלק

לעה״ב והוציא זה מברייתא דפרק הזהב דף נ״ח ע"ב

קשה במ״ש רבינו בפ״ז מהלכות ריעות דין ג׳ וז״ל אמרו חכמים
ג׳ עברות נפרעין מן האדם בעה״ז ואין לו חלק לעה״ב עכו״ם

וג״ע וש״ד ולה״ר כנגד כולם עכ״ל ובודאי הלשון זה מוכיח

ההוא יוצא מהירושלמי דפיאה דכתיבנא דבפ״ב דערכין לא נזכר
הא האין להם חלק לעה״ב ותימא ע"ז מהך דפרק הזהב הבא על

הי״ל לומר ג״כ הבא על אשת איש דמתניא בהרייהו י״ל הלא

אשת איש יש לו חלק לעה״ב ואם באנו לחלק בין א״א לשאר

קי״ל כהך ברייתא דהתם דף נ״ט דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי
כו׳ ואני אומר להם הבא על א״א מיתתו בחנק ויש לו חלק
לעה״ב והמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעה״ב ע״כ
ועי״ל דמפרש רבינו כפי׳ התוס׳ שם לחד תירוצא רה״פ חוץ מג׳
דאין עולין מיד אבל יש מהן נידונין לעולם המלבין פני חבירו
ברבים דאמר בסמוך דאין לו חלק לעה״ב ויש שעולין לאחר י״ב

עריות אכתי קשיא הלמה לא מנאה בהרי הכ״ר שאין להם חלק
דנפל ט״ס בספרים וצריך לגרוס גבי שופכי רמים מגלי עריות
דא״כ יהיו כ"ה דוק ותשכח:
ושמא י״ל דס״ל לרבינו כר״ש בן מנסיא דסבר בפ״ק החגיגה
איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה הבא על הערוה

חדש כגון הבא על א״א דמשפט רשעי ישראל בגיהנם י״ב חדש

והוליד ממנה ממזר ואסיק התם דשאר עריות רוקא בהוליד

עכ״ל? .מעתה יוצא לנו אור מזהיר למ״ש רבינו לעיל מכלל

ואשת איש אם אסרה על בעלה סגי לראין לו תקנה ומשמע התם

הכ״ד שופכי דמים ובעלי לשון הרע וכתב הכ״מ רהשאר שכתב
רבינו צ"ע היכא מייתי להו רכל הנך דלעיל מתניין בברייתא
דר״ה והעושה עבירות ביד רמה ומושך ערלתו היינו מתני׳
דאבות מיפר ברית ומגלה פנים אבל הני תרתי לא נתבארו אמנם
לדידי ניחא דהוציאן מהירושלמי דפ״ק דפיאה ראיתא התם
וכנגדן ד׳ דברים שהן נפרעין מן האדם בעה״ז והקרן קיימת לו

דאין לו תקנה בתשובה וכדמוכח בפ״ב דיבמות דף כ״ב
ומרפריך התם מדר״ש בן מנסיא משמע דקי״ל כותיה וכיון רכן
שפיר דלא תנייה רבינו למגלה עריות בהדי הנהו דאין להם חלק
לעה״ב רכל הנהו יש להן תקנה בתשובה כמ״ש בסוף הפרק
רה״נ לא הזכיר כת האפיקורוסין התרים אחר מחשבות לבם כיון

לעה״ב ואלו הן עכו״ם וג״ע ושפ״ד ולה"ר כנגד כולן ומייתי
להו התם מקראי ומוכח התם דהם מוכרתין לעה״ב דהיינו שאין
להם חלק ומש״ה כתב רבינו שופכי דמים ובעלי לשון הרע
ועעכו״ם לא קא חשיב ההוא בכלל מינין ואפיקורוסין .וג״ע נמי
לא קי״ל בהך כותיה דהירושלמי דהש״ס רידן פליג עליו
וכדכתיבנן דהבא על א״א יש לו חלק לעה״ב ובודאי דאין סברא
לחלק בין ערוה לערוה .מיהו איכא למידק דבפרק חלק תנינן
רע״א אף הקורא בספרים החיצוניים והלוחש על המכה אבא
שאול אומר אף ההוגה את ה׳ באותיותיו אין להם חלק לעה״ב
ולמה השמיט□ רבינו דדוחק לומר דרבנן פליגי עלייהו ולדידהו
יש להם חלק לעה״ב וקי״ל כותייהו דהם רבים ההלכה כר״ע
מחבירו ולא מחביריו רליתא דהא בפי״א מהל׳ ע״ז כתב
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יהודה

1

לעה״ב ולפחות הי״ל להזכירה בהרי עבירות קלות ואין לומר

האין להם תקנה בתשובה וכמ״ש מרן בכ״מ בסוף פרק זה יע״ש
ולא תיקשי דכיון דמ״מ יש כת במגלה עריות דיש להן תקנה
בתשובה דהיינו בלא הוליר ולא אסרן לבעליהן הי״ל להזכיר
אותה כת דומיא דהאפיקורוסין דיש כמה ענייני אפיקורוסות

והזכיר כתות ריש להן תשובה והשמיט אותן דאין להן תשובה

דהתם שאני דמ״מ תרי גברי נינהו והעבירות מחולקין אבל הכא
חד גברא ועבירה אחת אלא ראם אותה העבירה לא עשתה פרי
הוא דיש תקנה ואפילו לפי מה שנראה מהתוס׳ שם במשנה דגם
לאלו יש תקנה בתשובה וכמ״ש בפסקי תוס׳ מ״מ כיון רקלונן
רב ואינו מתכפר אלא ביסורין ותשובה גדולה יע״ש שפיר ניחא
דלא תני להו כיון דאינן דומין לכל הנך דכתב בפרק זה כנלע״ד
השטה כמהרי״ט ז״ל חלק א״ח סי׳ ח׳ .ומעתה מצינו למימר
דהך הירושלמי דמגלה עריות אין לו חלק לעה״ב מיירי בבא על

לחם

הלכות תשובה

הערוה והוליד ממנה ממזר ולא נאסרה ובהכי מוקמינן נמי הך

דפרק הזהב דהבא על א״א יורד לגיהנם ואינו עולה דמיירי
באסרה על בעלה אבל הך דאיתא התם דהבא עליה יש לו חלק
מיירי בלא אסרה וכיון רכן לא מצי רבינו להזכיר שום חלק

יהודה

פא

מחלקי ג״ע ראם לא אסרן ולא הוליד הא יש להן חלק ובאסרן
או הוליד נמי דאין לו חלק הא אין לו חלק בתשובה ואת״ל דיש
לו תקנה כדעת התוס׳ דכתיבנא הרי סוף סוף תשובתו קשה ולא

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

דמיין לבל הנך דבפרק זה:

ן

:וי מריבה,
תר לספר
:ל אדוניה
לא קרא",
הפר לדוד
ג ששלמה
:א פעולה
לאברהם
צד .לגלות
על שרה.
זן ויצדקו,
אות י׳
יי•ןזמר
ההוא
יה לה:
כ״ש רבא
זא רעותא
בשם ד׳,
דקללה זו
כמו נדוי
ות מכפרת

־בר חובה
וד חכמים,
תענית ד׳.
זית ,וזיהוי
יה ועשתה
וכו׳
נעה וראוי
י היה ליה
לו לשאול
בנן קאמר,
נזה בכבוד
:רי חכמים
בירו אמאי
,ר לשניהם,

לשון

לקט ביאורים

חיים

פא

ומצינו מנחות ס״ח :דבשביל דצהבו פניו של ריב״נ א״ל ר״ע תמהני
אם תאריך ימים ולא האריך ימים מפרום הפסח עד עצרת ,והכא (בב״ק)
נכנעו ולא פגעה בהן קללת שמואל דלא נאמר בגמ׳ וכן הוה.
ובשבת ק״ח .אמר רב יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא בעיני׳ ,אפשר
דרב סבר דידעו שהוא רב והיה מפורסם בבבל ,ופעולת בחינה הויא
זלזול בכבוד התורה שהיה ראוי לירא ממנו כדין גדול הדור ורב מובהק,
וכן אח״כ כשציערוהו אפשר דחשב שעשו כן בכונה מפני שקלל את
קרנא ,ואם ישתוק תרבה העזובה בכבוד התורה בקרב ישראל בכל
ארץ בבל ,ומה שנתקיימה קללתו הוא כעין שגגה שיצאה מלפני השליט
כדאמר מו״ק י״ח .ואפשר דהא דלייט דלא לקיים ליה לזרעיה למאן
דמצער ליה הוא משום דחשד ליה שלא מוקיר רבנן ואין לקוות ממנו
זרע מעליא ואפשר דלא לקיים ליה זרע דמצערי רבנן קאמר ,אבל
לשונו הסתמית הויא כשגגה וכו׳.
ובגמ׳ ב״ב כ״ב .מאן דלא שהייה לאוניתא וכו׳ לא נשהיי׳ לאוניתיך,
והנה יש כאן קללה בכינוי ויש בזה לאו דאורייתא ,וע״כ דר״א ב״א
נתחייב בזה ,והיינו דפשע ר״א ב״א בדינו של ר״ד שהרי באמת היה
צורבא דרבנן והיה אפשר ליה לברר .ושאיל לו שאלה דלית לה פתרי
וכמש״ב תוס׳ ומיהר למסור דלא לנקיט ליה שוקא ,והיה חייב כדין
ציער לתלמיד חכם וזלזל בכבודו ,וע״כ היתר ,סיבה מאת השם שיכשל
בזה ,ומ״מ יש חיוב לענשו.
וכן רנב״י שם דאמר יתיבנא וקא מנטרא לערסיר ,דראב״א ,היה
כדין שהרי רנב״י סמיך עליה וגרם ליה בזיונא בפני רבים בהמנעו
מלבוא ,ורנב״י חשדו שיודע את הצער שגורם לו ואינו חושש ,אבל
אפשר שהיה ראב״א טרוד בהלכה והסיח דעתו מזה שרנב״י מחכה לו,
ור״י ורנב״י לא חשבו לענוש אלא חשבו להכניע שישוב ויפייס ולקבל
להזהר להבא אבל קדם העונש מן השמים ועל זה נצטערו וכמש״ש תוס׳.
עכ״ל החזון איען-—------------------—------- —----- _— ___....... ,
מה שנמצא לפעמים בדברי הגאונים בדורות שלפנינו שאחד מקנטר
לחבירו היינו רק בויכוחים שהי׳ ביניהם בדברי תורה וכוונתם היתר,
לש״ש לפי שראו שהדבר אינו מוסכם להלכה וכדי שלא יסמכו העולם
על זה ויצא מכשול מזה ,על כן כתבומה שכתבו אבל לא נתכוונו ח״ו
מעולם להלעיג וכו׳ (חפץ חיים כלל ח׳ ס״ק כ״ג).
יש להעיר שאף שמותר לחלוק על חבירו בדבר הלכה אבל אסור
להלבין פניו בעבור זה .וביסוד ושורש העבודה שער הכולל פ״א בשם
הזהר חדש :המדור השני (של גיר,נם) אש ירוקה ואין שם כי אם חשך
כל המספרים אחר מיטתן של ת״ח,
ואין שם רחמים כלל ושם דנים
והמלבין פני חבירו ברבים ואפילו בהלכה שלא ללמוד ממנו ע״כ.
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1דף ט״ז ?״א  -י״ז ע״ב1

זהו מה שראינו לבאר בעניני נדוי ושמתא דרך כלל .ויש ה־לקים עלינו בקצת דברים ,ואנו
כתבנו מה שנראה לנו כמו שהכרענו בפירושנו.

1דף ט״ז ע״ב]
דברי תורה ראוי להתעסק בהם ■בסתר ושלא במקומות של פרהסיא .דרך צחות אמרו
חמוקי ירכיך ,מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר .אם כן מה שאמר חכמות בחוץ תרונה ,כל
העוסק בתורה בפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ .ולא סוף דבר בדברי תורה אלא אף צדקה
וגמילות חסדים!) ראוי לעושיהן שיהיו עושין אותן בסתר ־שלא לפרסם עצמם בהם ,וכן
כל כיוצא בזה.
מי שממונה על דבר אחד כל שהוא בשעתו אי-ן ראוי אף לגדול ממנו ליטול שררה ממנו
אלא )-יטול כתרו .בסוגיא זו אמרו על שמואל ומר עיתבא כי הוו גרסי הוה יתיב
מר עוקבא קמיה דשמואל ,כלומר שהיה יושב שמואל במקום נערך יותר ממר עוקבא לפי
שהיה גדול ממנו ,ואעפ״י כן אמרו כי הוו יתבי בדינא הוה ית־ב שמואל קמיה דמר עוקבא.
ר״ל ,מפני שהיה מר עוקבא דיין ולא היה שמואל נוטל שררה שמנו בשעת הדין כלל ,ובמדרש
אמרת) שנים אין נוטלין שררה מהם בעל הבית בביתו והרב בישיבתו.
צריך אדם להזהר שלא להלבין את חברו מתוך דבריו (מתוך שבריו) ובכלל זה כל ששואל דבר.
לאי זה חכם ,ורואה בו שאינו משיבו ושותק ,אין ראוי לחזור ולשא־ל לו אותו דבר לשעתו עד שיהא
החכם צריך לומר לא ידעתי ,אלא אף הוא שותק לו .בסוגיא ד־ אמרו באחד מן התלמידים
שהיה שואל לאחד מחכמיהם והלה שותק ,והוא חוזר ושואל במק פעמים ,והשיבו בכעס מאי
מאי דעתיך דמאן דלא ידע הא מילתאלאו צוירבא מרבנן הוא .ר־־בואל נהג נזיפה בעצמו על כך.

ודף י״ז ע״א]
ואם
כדי
ואף
בו,

כל שאדם רואה את יצרו מתגבר עליו יכופנו בכל יכלת* .כמו שביארנו בהרבה מקומות,
ויתכסה )4שחורים
*
אינו יכול לשלוט ביצרו ילך למקום שאין מכירין אותו וי“בש שחורים
,)56
שיתעורר לדאגה ,וכשיראה בעצמו שבידו לעשות כל מה שבלבו חפץ שמא תפרח תאותו7
אם עמדה בעיניה יעשה ויעשה ואל יחלל שם שמים בב־־־קסיא ■'׳).
המכה אה בנו הגדול עובר משום ולפני עור לא תתן מכש~־,שמא לא יסבול ונמצא מבעט
וכן כל כיוצא בזה.

ודף י״ז ע״ב]
כל אלו שיאמרו כמשנה שרשאין לגלח בחולו של מ־ד־ דוקא כשלא היה להם פנאי
לגלח מערב יום טוב ,אבל אם היה להם פנאי לגלח ולא גלה־ אסורים ,חוץ מהנזיר והמצורע
שאעפ״י שהיה להם פנאי לגלח ולא גלחו מותרין שלא ישהו קרבב־תיהם ,שהמצורע אין קרבנות
שלאחר ספירו באין עד שיגלח ,והנזיר אעפ״י שמביא קרבנ־יק־י אחר ששלמו ימי נזירותו
קודם גלוח ,מכל מקום צריך הוא לגלח עם הבאת קרבנותיי־• .שהרי צריך להשליך שערו
תחת הדוד.
ככר ידעת שהרגל מפסיק אותו אבלות שהוא מוצא בו /׳ .האבל ,ר״ל ,שאם הוא מוצאה
בתוך שבעה מפסיקו מאבלות שבעה ,ונשאר באיסור גלוח ובבי־ס ,שהוא אבלות שלשים .ואם
 )1כדאמרינן בגמ׳ ור׳ חייא וכו׳ מוקי לה בצדקה וכו׳.

 )2ציל :ולא.

[ )3וכן במגן אבות לרבינו עמ׳ ט׳ בשם •ואכד־־•־ עיייש.

 )4יכיר ,הגי׳ בר״ח

ועי׳ דים עמ־  45הערה ת׳.
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ש .ליברמן].

־.ים׳ דיה אם רואה אדם ובתום׳

קידושין מ׳ א׳ דיה ויעשה שכ״כ בשם ר״ת .וגם בריח פי־ כן׳ ורש" ־־.כ־־א כן בשם
 )6עי׳ רשיי ונמוק״י .ועי׳ ברי״ף שב׳ דליתא לדר׳ אלעי.

 )7וכ״כ בתים׳ ייז ב׳ דיה שלא.

רב האי גאון.
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וכו׳פדלסוף .ובהט ניחא הא דאיתאבספרי שספתוח תפתה מנין שאצד־
לתחת פעם אח׳אתה פותח אעי׳ק׳פעמי׳ת׳לט פתוח תפתח את 'א

יהא על לרך שהם אקרא ר,אי וערמה זו לא רמזה התורה כלל .וגס אין

לפרש לנרי אכמי׳נלרךאו או לתלות הדבר בדעת הגנאים להא אפשר
לפרש כמו כן לכרי ר׳מ'ובמאי פליגואע*-כ לחוזרי' ומתני׳ לוקאמשמע

לו הרי שסתם ספרי שהוא ריש לריש מכפל לשון ונא אמר לנרי תורה :

ממילא שכן הוא גם מדברי חכמים ועעמייהו נ״ל ממשמעות הכתוב פתוח • כלשון לאאלא ודאי" כל דאיכא למדרש דיבינן׳• ולא ימתי למה לא
תפתח את ילך לו והעבט תעביטנו • והיינו תתחילה פתוח וגו׳ נתוית הניאוהתוס׳ גקושייחסמפסוקזהעצמוי-פתוח תפתח כלאי׳ בספרי
מתנה ואפי' אם אינו רוגם את פחח לו ללבר מל לנו שיקבל בתורת מתנע ,אפשר משובושישלפיש דהספרי מפתות לחודקאמר והיינו כלאמ׳נב“יב:
זאחיכ אס עומד על לעתו שלא לקבל בתורת מתנה אזי והענניתן־לו־ לוליאאימאהשבחלתשינסתריומשני־הכנאפי׳ מאה־פעמיסמכמע •
המתנה וו בתורת הלואה ונשאר בידר • וללעחס הויוא׳ו .והטבע וא׳ל

וכן אמרי'החס נשלח תשלח ונהוכחחוכית ע״ש• ונליג קש׳לי דבריכם י

והתם לא מסינן:
המחלקת אבל ר*מ וריי ורישסיל הכי פתוח תפתח אינועניןנכ׳ע אלא׳ בקושייתס שכתבו השב תשיבם אפי' מאה־כעמיס
נמשך אל• האמור אח״כ והעבט היינו שעל״ז יהי' הפתיסת יל להענע .כן אלא השג אפי ■מאה ■ פעמים במשמע־ תשיבם ,אין לי אלא לניחוש
וממילא ישאר נידו כיון שאין לוולא׳יאמר התורה שיהי׳ בגלרלוה רשע• לגינתו וכוי ת”ל תשיגם מ׳ית .ונהקסתקיס לא נזכר כלל מזה אנא ■י

ולא ישלם אע״כ חוזי־יןונותגין לוזה במתנה • יכל זה הוא תלין הגמ׳ *£צי מיל אמר אין לי אלא נעליו עמו וכו' ונם מדרשות אלו הוי שפיר קושייתם
משוגעות הפסוק וקי״ל כד״ת להא ר*י והגי חכמים שהם ר*ש לפיל קיימן• ומיהו נאמת למסקנת דבריהם אלו ניחא לי טפי לומר' לבסכיי לריש
בשיטתי׳ ומכיקדלהערננןדקי׳לכוותיהו ;ראה דעתתורהלנקש מתחלה

אפי׳ ייאה מתיש מכפל אומרו פת!ח תפתח ולהכי לחא נגה שהוצרך

ממט לות הלואהלו ש לא ירגיש המתנה ק הצדקה קמע חכם ויוסיף לקח
כמ*שהרתנ*םתע'ית׳ן!נוח;יןלולשסתתגהות7כ'מלמתנהזו מעריתין
מטארישריל כמ״ש הטודמערימיןונותני׳לו לשם מתנה דרך כבוד כאלו

כאן לומר תעניטנו דברה הורה כלשין נ׳א ולא אמר דאחא ל־רשא אפי׳י
תאהפעמים לעולם נותני' לולכסהלואהץאח"כלשם מתנהונהא
ליכא למיתר ואימא והעבט חד תעניטמי&לידהא כתיב די מחסורו'

אינו מן הצדקת■ • וסיים ע*ז או לשם הלואה • תל או שיערים מתנה• זן

ממילאמשמע לעולם צריך ליח! ״לו די מחסות ומציון שראינו שהתורה.

מן הצדקה שמתן לו לשם הלואה והיינו■ כד'ת וסייעתו • ובהט ניחא חסה עליו שלא יכלם נם נפעם  '3תו אין לחלק נין שנית למאה פערגי''
לי ת*ש הטורנפשקי היא׳ש גע' זה דין■ ט' מי שאין לו ומתביש לקבל נותני' אך למאי דלרח מפתוח תפתח לאפי' מאה פעמיס־ממילא לא נמשך על
לו לשם הלואר ולא יתבעו ממנו אח'כ • ולכאורה הויזה הלאכדבריו זה אומרו והעבט ליתןלולשס הלואהוע״כ אוה־־ו תעביטט הוא דניה
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בטור כאן • ולמ׳ש מחא דנימזיס כ' דעת ארו הרא״ש שדרכו נלרך הרייף
ן*לשכ׳ דין הגת׳ והייט שכתבו׳ מקודם ח״ראין לו ואינו רוצה להתפרנס

תורה כלשון לא • ובהט ניחא נמי הה שלא אמרי' וזעגיענו לע.יי נדר
אחרת כדאמרי' הכי נב*מ שם בפתוח תפתח משים דהספרי שם דיש

מתני׳ לו לשם־ מתנה ואס אינו מקבל מתני׳ לו לשם הלואה ואח*כ כתט
ת״ר העבט זהשאין לווא״רוכו׳כאמורבביייתא • ור״לדברייתא זו כולה

זה מכי״יהי' ונו '.האמור נפסוק הקודם ובגת' שם לריש לה מפתוח תפתח
ועלז נאמר והעבט • ועיין בריטב״א של והס?ד אפ"ג־איכא למדיח

חולק על האמור בברייתא דלעיל לנרי רבנן לתני' לו לכס מתנהואחיכ

לאלרשי׳להא א יכא תנא ביבמות דלל הכי מלל .וציעלידביייק-ה

מתני' לו לשם הלואה אלאס׳ללמיד לתני' לו לשם הלואה והלואה זו
חוזרים ונותנים לו לשם מתנה כדעת ר*נד לעיל וממילא להט קי *ל והיינו
מדין הגת־ ע*פ המקרא בתורה • אנלמהשראוי לנהוג לפ*ז דקי'ל כר*מ

קושי' החוש׳• ועוד כתב אי נמידהא ליכאלמיר־ שהדעת נוטה שכל עי
שיש לוי ואינו רוצה להתפרנס משלו שלא יהא׳■ !:קקי; •ו עללזה לח א
לר״שדדרישטעוגא לקרא וכל שלאי ייצא טעפלחאלי'טפי לומידלדה ׳
תורה כלשון מי אלם ולא אתאלדישא בלא טבמא ולאכן הוא לשאר'

וסייעתו הוא כמ״ש בטור והוא דעת הרמב״ס וכת'ש כנענ״ד בסיד נכק:
תלם' דיה וחכ״א וכו' הל חכמים ר*ש דלעיל עכ״ל • שלא לשו /תנאים ומכיון שלש סתסאגנריו בספת־ בשם חכמים היינו שנם .שא,־
דבריהם לנביאות נלעניד דבריהם במקור מקולו הוא תנאים ס ,ל הכי וכן קי׳ל לכנרא/כמישהתוש׳דיזכאכיחלקר׳הסייע
בספרי פ' ראה שם איתא בזה״ל והעבט תינניטנו טתני' לו וחוזרין
שלא תיירי גיש לו לכך אתרי' הכאלנרה תורה כלשון בני אדם נ
ןממשכני^וחולנריך׳יהודא ומלא אומר לו היא תשכון כדי להמס נט׳ ומאיטליהאידאמרוכו׳תנ״לתתמרוכו׳ ע״כעיזנריטני׳א

של אע׳ג להתם פי׳נרני׳ת״מנלמוד להלבנת פלס דבר■ קש' הוא
לעתו מעל • והוא לכאורה תמוה לבמאי דאר׳י הכי בברייתא הוא ביש
לו וא-נו מצה ונהאלאמציט לעה זווגס לא שייך לומר אכן טון שאינו מאוד פלד יולענ׳דדמ׳מ יש הפישבין נינים לביחיד דנרניסעוחל
רוצה ואם שלל שאקנזקק-ן לו אם לא יביא משכין א*כ מאיילהפיס .הנושה נס בפני פקוח־נפשועיי׳ בגת׳ סוטה דף י' בתום' דיה נוח לו •
דעתו דקאמרנזלא יובן להי׳ק והעבט תעביטנו מתה שנאמרו הדברים
בכפילאדרישר' יהודאתעניטנוקאי על ׳מישישלו ואינו רוצהלהתכרנם

משא*כ ביח ד איין חיוב עליו למסור נפשו אלא לסבול יסוי״ים כעוב־א
זו דמקליין כרעי'וגס לסבול יסורי; אין חיובעליו תפני בושת מנירו

תשלו ואמר הכתוב תעניטט טחני׳ לו וחתרי׳ ותמשכניס אוחו כמו שאמר
.איהו בברייתא זו אבל חכמים סיל■ כשיש לו אין נזקקן' א כלל ומכפיל

ביחיד רק מידת חסידות הי׳ נמר עיקבא וכן משמע במעלת הצדק׳השנוי׳
.בפוסקי׳ע׳ש ונהכי ניחא מה שאמרו בגת׳ ערכי? דף ט*ז ע״ב יכול אפי׳

הדבר אין לדין כ*כ שדברה■ התירה כלשון בני א־ס וכל הפסוק מיירי יק

משתנית פניו תיל תשא עליו חטא ולהלבין פניו ברבים י כמ׳ש מהרש" א

במי שאין א ואינו רוצה להתפרנס מצדקה שמתני' לו לשם הלואה כאמור

ז״ל נח׳אשס לכאורה לא נצרכה דהשתא בפני פקוח נכש עומד אישוי

והעבט• אך .ממה שהוציא התורה הלואהזו בלשון העבט ועבוט הוא

מלבין פני חנירו בתים כמ*ש התוהפ' בסוטה שם מדברי הגת׳ נוח לן

חשכו! יונןלה*ר,כדי להפיס דעתו אומרים לו בוו האאה הבא משכון לאדם וכו׳ וגס מבואר הוא מדינושהמלנין אין אחלק לעו׳הב ולאכן
(ומצאתי■ סמך לזה נס* מכלל יופי קם שכ׳־ולל נפסוקלאתענט לא ־בשפיכות למיס ותמהתי על ילש התום׳ בסוטה כס■ ׳ונראה גאידלא
מלוס ולפי שהה-לואה על המשכון והמשכון בקרא עבוט שג'לעבוט עבוטו י חשיב לי׳ בהדישלשהעבירותשאיןעומדיסינפניפיקוחנפשוכו' יישום
יוציא אליו את העבוט־ נקראת ההלואת כן וכן והעבט הפגיטנווכן .אמי• לעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה עכ׳ל׳ תיטהלי׳דהמלנין
התרגום ואוזפא תוזפיניה פכ״ל • הרי שע*כ נה׳־א ההאאה זו עימד י אין א חלקלעו׳יב ופשיגיא שפויה בפד פתוח .׳־־■ א יא אפייה ':ש-יש׳

מפגי־שהוא על המשכקשנקרא עבוט והיינו כמ*ש> וסתם ספרי'ריש וגס

עבירות הגס המה מי״עו״הזן אשמועי׳ דאפ׳ה הם עומליסמני פקוח

הוא חכמים דר*י ובברייתא לא מצינומישאותרכן אותרי'לוהנא משכון נפש יי ועיין ננ״תדףנ׳חע נ בחוס׳ל״ה חוץ וכו'עיש " וכ*ש שעותל
בפני עשה להוכח תוכיח אלא שיש חילוק בין ניבים לניחיד ד י
.בתישאין לואניא י״צז לפיל וגס כיל ביש לו אין משגיחין נו ע*כ ניאי*
הדברים׳ דהניחכמיסנברייתאזו ג*כהסר״שדלעילובנריי'זו והספרי
כאחד נאמרו לחדא באידך מישו שייכי • וזהו המכוין נסמ״ג עשק קס״ב
' סכ׳תני' בספרי והעבט אומר א הבא משכון כדי להטס דעתו-כדנרי
חכמיםתני׳ בכתובות העבט זה וכו׳כדאיתא הכא• ר״לדחכמי׳ בספרי

 .שם וחכמי' נבטי' וו תדא נ:הו ומה שלא נאמר כאן נאמר כאן •י וממילא
נשמע להניחט! ם ננרייתאזוהם י״ש^עילכיוןידבדניי ר*ש בברייתא
דלעיל איתא להעשנידביים הנאמרים בספרי ובברייתא זו למרמים:
בא׳ך ואומד ר יוכו׳ ולא אמט' לברה תורה כלשון '3א אלא הכא

,

■•.

חוס׳ דיה

לכתיב הוא מוצאת ר*ח גייס מוצת נלא אלף לכו! ויצת
א־ בציון עכ“ל .אין ר׳ל שגיס נמורה ט .־ס*ת שלידו

היתהכך כחובה לזה אי אפשי־דהא אמרי ,בסוטה כם דף י' ע״ב היא
מוצאתיהיאמיתוצאת גנבעי לי'•  .נ״לשר׳לדמיצאת הואכועלבעצמו
בל״א היינו אויש גיצויגין ומיתוצאת הגא כועייע׳י אחר בל׳א גיווארין
אויס גיצויגין והיינו ע״י זולתה שבודאי נא יצאה בעצמה לבית השריפיז
• אם לא הוציאוה אחייס וע״כמיתוצאתמיעי' לי׳י אמרריאלאמר
שנתצאוסימנים נא סמאל ורחק! בא גבריאל וקרבן והיינו כפיש"יזיל

.

.,

יגתיצאת

מדר׳ש
1

■ .רק

מציאת

כתובה

מתוצאת היי אשמע לשון הוצאה נע*כ היא מוצאת משמע לשין מציא׳עכ׳ל

כי הי'תשוקתן לעני ההוא להשהותו נסכו

היי מוכח 'דימצאת כתיג נתויה נאליף להורות לשזן מציא' אלא ר״ל ר/ה
גייא הכי כגת' דהוי אשי׳ לי■ מאחרדבאמתי^א' היו הסימנים נידה עד

לידע למי ■:ותנה• אך על ר׳ אנא שתי׳ מזה

שמצאה אותן פ*י־גנריאלא'כ איך נלמד מהכאילהתיר עצמו לתית/שניל
שלא נהלני( פני חניה דשאני הנא שלא הי' אפשר לה לשלוח לו מקודם
לכן נעמי לא היו הסימנים צידה לשלחם לו ולגלות נלאיסימצי׳לאיאמיז
לה ׳'אע׳כרדישהכי טל הוצאה שלה היא צציתוצאח מנעי׳ לי' ועל ענין

אמא' לאיעשה נ*כ כמר עיקנא דעכי׳פ יש
הצדקה שלו שמנהגו • ונראה דודאיי׳אני

במעלות הצדקה מך הכל כפי העת והכוני.

י עס לא יהי' י

שאין התמונה נוהגכשוייה
בחשאי לנות הנוגי צייו כעשה מר עיקנא

מציאה היא מצאהמנעי-לי׳ אלא ע״כ נאמה היא מוצאת נא ללמדינו לא הי' מוינע עצמו מצדקה תאנה עכ*פ' נש
נ' דנרים היא מצאת הסימנים והיא מוצאת מאש ונא עיק,־ התינ׳מוגת
טונמליתןלונהדי
נלא אלף וללשון מציאה הוא שנכתב האלף נחוכהצן נ*ל נפי' דברי ר׳ית דף סח עי׳א'שם אמר-הייני דא<:ר
והריטלא 'כ׳יעל־דנרי י הר*ח ולא חצינו כן נכל הספרים א לא לשון יציאה
הזינה ישי להבין בזי
שיאתר
הוא כפי־שיי שכ*ל • וניל שר*ל ולא מציגו כן בכל הספרים שים
וה*5י י*ל • ונלפנידמה האמרה לו דניהה
יציאה
לשח
ד5תיכ היא מוצת אלא לשון יציאה הוא איל מוצאת עיקרו
נכשל כנן אדם שאיינו היגון וראה מה שאמר
שנאת'לשרף
והלימוד מההוא כפי־ש׳יולאיא מוצאת והיא'שלח׳אעיפ
אתי ,צדקה הקנ״ה ממציא לו נני אדם המה

ילא גילת' הדני אא׳כ יגל' הוא ואמלאיגלה נשיפת ודיל באמת נס קודצז ויהיו מוכשלים־ הכשליס ננ״א שאינן מהו:
מוצת נה האש שלחה לו איד כשהוגיאוה לישרףיומצאה' הסימני׳והליייוד־ ח*ו לא נכשלתי נימאיוה איא 'אלרנה היי
הוא מדלאנלתה הדגייאחלשמצאה הסימנים 'והולכת־ לישרףעל ספק טונה לרמאין שאלמלא ק היינו צזוטאין נ?
אס יודה מעצמו או לא • כן נ*ל פי׳דנריהריטלא ז״ל-וראיתי נמהרשיא ונו׳• ויר׳לדאיתאיננ׳נשאל ערונסייופוס
ז׳לנח"א נסוגויזשם שכ׳פלדניי הריטב״א אלו ואין ־מקום' לתמיהתו

א1הנ עניים הוא מפנימה איני-הפרנסן ה
מדיניה של ניכנס־ • המבוין אטרנוטרופום

דאין רצונו שהוא חסי אלף נכתוב אלא דייל שהוא ח6ר כקריאה שהאלף
נמה ואיני נקראת איא מוצת נלא אלף • סכ׳לודנרילתמוהים י לי דנצל זו לומר חיו שני רשויות הן פועל טוב ופועלי
מקום יציאה הוי האלף נחה :ואינו נקראת כמו לעתצאת השואבות שנעולס /וזה־ שדייק לומד אסאלהיכסילל
י והוצאתי כצאת ישראלי ואין גלמוד מקרי כזה' דנרלדול כל כך להתיר נכל והוא אוהב עניים .מפני מה אינו

מאנד עצמו לדעת נשכיל׳ להימנע הלבנת פני מטרו :ותיש .נ״ל עיקרי׳ ד לו עלאמת משתי אלו אושיש ח״ו נ' רשיו/ת
נם׳ עייפינהו ושדירינהוניהלי'ע4כ• הק־ה המהיש׳א זיל הא כנר פועל הרע וע*כ אי אפשר לו להשיג טת;
ה••׳ לו ד' מאות זוז ותלן מי שיש לו מאתים זוז ה*ז לא יטילעכ׳ד לדבריכם שישות אחד-הוא עכיפחןחודקב
עיש• ולענד*נדכברכ' התהרש״אזילשס דמרעיקנא דקדק ליתןצדקה שישיגו טונה • להשיב לו ר'עקיבא ודאי ישו
זו הגדולה נפי״כ שזכית זה יהא מכריע לטונה עכ'ל .ונ״ל שהי' חכויןליתן־ ניחד ואוהל ענ-יס ותה שאינו מפרנאן דיעצ
לו די מחסורו י־ אשר יחסר לו לכל השנה והי' טחן לו ד׳ מאות זת נפעם ועני והיינו כדי שניצול אנו נהם מדינה של

אאתשזה־מותר לוליטולכדחק נפיאהשס היו לו מאתים י חסרידינר

מטת הצדקה הוא שיכיר האדם כי ישות פצע
טוג ואם לסגולתוינתן לאחד ננורל' הער'.

י נחשבת לו •י ועוד נילהא דחח ת' שישלו מאתים זוןהיזלא יטולהיינו

מ :הצדקה אלנד עונרו־נגוףהמצוהעוד כופזו

אפי׳ אלף נותני׳ילו היייזהיטול• .וכיחידחזא מי עוקנא שהוא תפנק
כולי האייואין זה ליממסויו שפיר' עייפינמי" הלרינהו ניהל"׳ האין זו מחסורו אשי יחסר לך ומשלו יתנו לו • תי
נתינה חדשה אלא למלאת הצחינה ששלח לו מקודם .והכל כנתינה אחת ניק כלהמעליס עיזימן הצדקה הוי כעונד וי
הש״י ונהיות 'זהמתריאיק י מליתן צדקה מורי:

משים שכך שיעלו חכמים וקס להושסך זה מספיקסילו לשינהיא' כת׳ש
הךפ*נ 1ל שנן .וה׳־יו לסתם נן אדם א5לנצי שהוא מפונק וצריוליותר' העשיר והעני נאחד כדברי העונד וכו׳ישאוצנגי
 .ודאייטחטם לו די מחסורו יתותר 'לו' 'ליטול •י י וכן מצאתי להדי׳ ננ*י צדקה לעניים כמצות הש׳י מעיד' מעשינו באו.
נטי'דםי״ר*:נ שרוייאכן נשסהמידכיפ״קדנ׳בעלשם תינו אפרים ■ ונ)את אנחנו טצוילו מדיכישל גיהצס שעיקרו צ:1
ז*ל וראייתו מהנא וכן הניא הס נשםהר״י מווינאז'לע*ש ות׳לשקייתתי ומניו! שאגחצו ניצולי! נהם מדינהשלגיה□:
מדינה של גיהנם כי על ידם נא לנו הצנה זו וי
׳
דבריהם אלו מסברא דנפשאי■:

שם היכיעביד הט והאיר אילעאי' נאושא התקינו המנזנז אליכונז' שכינו נטונה אחת מאתו ית׳וקזורש אחד נ
■ יותר מחומש פ*כ • אע״גדאיתא הכי בברייתא 'כדאי׳ לעיל דף פ' ראה כי יהי׳נך אניון 'וגו׳ אכיד' א לדיו נו
נ׳׳חניא נימי הכיימ׳מ ניחא לי׳ להקשית מר׳ אילעי דאלו ננריית׳ימנרש י שיהי' נך־ אניון' היא ית׳ נתן לך' למחנהיטונה
מפמא שלא יצטרך לנריותוממילא ה׳ממצזיים אבל לא נז'מ לית לן נה געצי זה אשר 'ד׳ מדיהר הוא אלדיך מד'הד ר;
רקמר׳יאילעאיכאמרתקנתאישאבלאיטפמא קיס״ד שתהנה זו כן

לך' שלא תאמץ אתלנכך ולא תקפוץ את י7ך

תקנו ׳לעולם וקשה שפיר והיכי עניד הכי • י אלא דאיתי קלה דלתא
אייהו דעניד כברייתא• ועוד דנעיכק דף כ׳ח אמריקדי׳ אליעזר וראנ׳ע

תאמר האביק לאו אחיך הוא מרשות ופעיל א,
יק אלא תציע נאמת כי ויההאנ־ק אחיך הוא

במשנה שם יפליגו נדר׳ אילפאי מ־*אילית!ל•׳־ דר' אילעאי' ודלמא׳ הר׳ כל הננעלים עיניו מן הצדקה והיינו שיודע מן
י'  .שיקנאסילכר׳יאליעזרשסק,
צדקהשע"זנאמא לאתאמץ■וגו׳מאאיך האניך
שם .ר׳ אנא הוס צייר )•זידהודיא-וזדלי׳ לאמורי'וממצי נפשי׳לני כאלו וכו' • אולם יש תחבולת ה־ציהר לנפול פר,
׳ עציא יוכו׳ ע*כ-נבינ דף יי׳ אמרי׳ נותצה ואינוייודע למי נואנה עי! מן העניים לומר אק זה פני רמאי הוא • חש'

לאפיקי־ מצוי 'עיקנא נוטלה ואינויודע'ממי צוטלה לאפוקי מדר׳ אבא•.
וצננואר־גרמנים ומושיע דהאי דמריפוקנאועליף טפי נתעלה תינךידר'
אנא .וכתב הימנים על זה כד מר עוקנא וכזה ראוי'לפשותיומעלה
גדולת היא אס אין המיאניזייעל הצדקה נוהנין אשורה • ומזה יש תשונה
למה עשה מר אוקנא הכי' ולא פשה הצדקה הגדולה מזה ששצייהם לאהיו
יודעקאלא תשלם שהי׳ יודע או שאין לו לסמוך על הממונה •ויותר רל

כאמו' מ*ש יהי׳טם מה שנלג דני■ לאמי אמיר
וגו׳ ואין להלותו כי השניפית ישמטנא ואם ליו
ןאחין־האניוןרילשגאה יאמרשהואאחיך
האביון לומרעליו רמאי הוא ואינו אציון־יולאו

וקיא עליך אליה׳ ריל העני יקרא י אל ד'המר׳
כשגילו שמבחינת שורש מצוהזויתדע יחודו ית׳<
וכשאתה מונעימצוה זו מלעשותה יקרא העני ב׳

דהתם בלב לא אנצרי׳ננותנה ואינו־יולע למינותנהלאפוקייממרפוקבא
אלא בנתינתצדקה סתם לא ינהג כמנהג מיעוקנא 'כנתינה דידי׳ כי

יותר הי׳ העשיר לעתה העני (יוולש משמכם ימוד

•ניעוקנא טעם הי׳ לו כמנהלו שלא הי' אפשר לו לתנה לקופה ש-יצדקא

אלה'שיקרא על ידלשאאה מונעיירתמנות ממ!
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1

קדושים.
הוכח תוכיח את עטיתך ולא תשא עליו חטא ,רטז לטאטום דל שהעולם!)
נדון אחר רובו עכר עבירה אחת אוי לו שהכריע עצמו ואת כל העולם
כלו לכף חובה ,תה כי כלל ישראל מתאחר להיותו מזשנח ,וזהו נס כץ הכוונה
באטרם אין )2שכינה שורה בפחות מעשרה ,לזה אמר שתוכיחנו סן'יגרום חטאו

הסרת ההשגחה כאטרו וחוטא אחד יאבד טובה החבה (קהלת ט׳ י״ז) ,ולזה אמר
ולא תשא עליו חטא ר״ל שלא׳תנרום עליך נשיאות החטא ותלכד ברשת מומו
אס לא<תוכיחנו .או אמר ,כאשר )3תוכיחנו ,תוכיחנו בסתר ובהצנע בעבור לא תלבין
פניו כרבים ותשא עליך פשע ואשם ,וז״ש עמיתך שתוכיחנו כעמית מאהבה ,כאטרם
כל המלבין פני הכירו ברבים אין לו הלק לעולם הבא (אבות פרק נ׳ משנה י״א),
וזה כי אע״ם שיש עבירות קשות מזו ,ואין ענשן חמור כל כך עם כל זה זאת
המדד ,להלבין חברו היא תכונה רעה בנפש המלבין ולא ידקדק במדותיו ומלבין
4

אותו ללא תועלת ,כי יותר היה מקבל תוכחתו אם יוכיחנו בהצנע כעמית ,לזה סי

שתכונותיו רעות כזה אין תקוה לאחריתו ונחלה אין לו בקרב אחיו הטיישירים
תכונותיהם ,כי אין ספק כי רוע התכונה בנפש הוא חולי רע מלפפתו עד יום
מיתה ,לוה אמר ולא תשא עליו חטא .או ר״ל שכשתוכיחנו לא תאמר לו כמה
ע־ול משא עונך וכמה כבר ,פן יכבדו עליו דבריך ויטעון עליך ננר תוכחתך

אבל כשתוכיחנו

תאמר לו בנחת דרך אהבה ותוכחת ,נראה בעיני

ששנית או

תעית בדבר זה שעשיח ,ואז יקבל תוכחתך ותסור מעליו אולתו .או אמר הוכח תוכיח
וגו׳ ולא תעניש את עצמך שלא למחות כי מי שיש בידו למחות ולא מיחד ,הוא

נענש תחלה (עבורה זרה דף י״ת ע״א) ,כאמרו והתוית )4תיו (יחזקאל ט׳ ד׳),
ולזה אמר ולא תשא עליו לעצמך חטא ועון ועונש כאמרו אני ובני שלטה
•
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חטאים (מלכים א׳ א׳ כ״א):
כי יתן מזרעו למולך ,או״ל מזרעו )5ולא כל זרעו ,יש לתמוה איך יתכן

לומר שהנותן כל ורעו פטור ,אם נתץ מקצת זרעו יהיה חייב הרי יש
בכלל מאתים מנה ,ההיתר אינו ממה שיקשה ,והטעם בזה שאחר*) שנתן כל
 0עיין בקידושין דף ט׳ ע״ב ושם רמזו חו״ל גם על המסוק וחוטא אחד וט׳.
 )2כ״כ גם המחבר בסדר וירא ,ועט״ש שם ,ובודאי כוון פה לטה דאיוזא במגילה דף
כ״א ע׳ב :אין דבר שבקדושה בפחות מי׳.
 )8עט״ש גס בזח חרלב״ג ד׳ קם*א ע״ד וקס״ב ע״א.
*) עי׳ מה שדרשו על פסוק זח בענין חיוב התוכחה בשבת ד׳ ג״ה ע״א ,וע״ע בתנחומא
משפטים אות ז׳ ע״ז ,וגם בראש אותיות דר׳ עקיבא ,וע״ע בתום׳ שט בגטרא ד״ה ואע״ג ,רזה
טיירי כשהוא ספק אם יקבלו ,ועט״ש גם הרד״ק ביחזקאל שם וגם מה שהאריך ע״ז בס׳ מנורת

המאור נר ב׳ כלל ג׳ חלק א׳ פרק א׳ (דפוס קראטאשין ר׳ .)211—212
 )6עיין בסנהדרין ד׳ ם״ז ע״ב ,ובילקוט עח״ת רמז תקצ״ז.
 )8טעם זה נמצא בפי׳ בעח״ת עח״ח ובמנחת יהודה (דעת זקנים ד׳ ס״ב ע״א) בסדר
אטור בפסוק לפרוש לחם על פי ח׳ .ובסמ״ג מל״ת ם׳ כתב כי חטטם הוא מחמת שבמיתת
כ״ד מתכפרים המומחים וזח שנתן כל זרעו למולך עשה כל כך עבירה גדולה שאין הקב״ח
רצת שיחיה לו כפרח ,ועט״ש גס בזח חרשכ״א בתשובותיו דפוס פיעטרקוב תרט״ג סי׳ '*ח׳

ועט״ש גם חבחיי ד׳ קנ״ב ע״ב.
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זרעו אין זה ראוי לכפרה ,כי אין ספק בי המיתות היו כאות לכשרה כאמרם ז״ל
כל הטוטתין מתורין (סנהדרין פרק ו׳ משנה ה׳) ,לזה אז״ל שיהיה סטור כדי
להאבירו וליזיל בתר שבקיר ,.וראוי הוא למנוע מטנו דרכי החשובה ,אבל כשנתן
אחר לכד או קצת מהן ולא בלן יש תקוה לאחריתו ואין ראוי למנוע ממנו דרכי

הכפרה .ואולי זה הטעם יכשר למאמרם ז״ל הרגו אין בחרבין (מכות דף ה׳ ע״ב)
שכיון שנמשך מעדותם הריגת אדם שלא כרין עד שהיתר .ידם להמיתו כאמרו
בתורה יד העדים תהיה בו • בראשונה להמיתו (דברים ייו ד) ועם כל זד .לא
נחרטו ,ראוי הוא שלא יהיו ראויין לכפרה .וכן האומר איף) תסלין מן התורה
סטור (סנהדרין פרק י״א משנה נ׳) שאחר שכפר המצור ,המקובלת בחורה אין ראוי
לכפרה ,אבל החולק על חבריו ואומר שלש טוטפות או חמש חייב מיתה שעדין
ראוי לכפרה שלא בא לחלוק על המצות עצמה; ובן לפי דעתי מה שלא נתחייב
מיתה נשבע על שקר שהוא פטור לרעתו כרי שלא תהא מיתתו כפרה עליו.
כתב רש״י ז״ל וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו ,זה אונאת דברים לא
תאמר לו אמש היית עובר ע״ז ועכשו אתה בא ללמוד תורה שנתנה מפי
הגבורה ,אחשוב^שלא רצה בזה שיאמר לו זה דרך בזיון כי אין זה בכלל אונאת
רק בזוי והקנט דברים ואסור באמת שטונעו מללמוד תורה ,נם ר״ל שלא יאמר לו

אמש היית עובד ע״ז .איך תכא עתה ללמוד חורה ותעזוב אמונתך כי זה יהיה עצת
חטאין ולא יפול בו לשון אונאה ,אבל הרצוץ שלא תאמר לו בחלקלקות כמה

נאים מעשיך שאטש היית עובד ע״ז ועתה באת לחסות תחת כנפי שכינה ותהיה
כונתך להזכירו מעש^^ך,ראשונים הרעים כי זה באמת אונאת דברים שהוא חושב
כי כונחך רצויה לכבודו ולהבדילו ולבבך לא כן יחשוב רק .כרי שיזכור •ויבוש
ממך ואין לך אונאה גדולה טוו כי תכנו בלשון וזהו מכה רעהו בסתר (דברים
כ״ז ב״ר) למיקם עליה בארור ,והזהיר זה בנר לעבור עליו בלאו:

אמור אל הנהנים.
אלה מועדי י״י מקראי קדש .קרא שכח מקרא קדש על שם וקראת לשבת עונג
ולקדוש י״י מכובד (ישעיה נ״ח י״נ) ,וזה בהיותו כלו  )2לי״י ,ואמר ששת
ימים וכו׳ וצור ,במצות שבת ואחר זכר המועדות ועליהם אמר מועדי י״י אשר
תקראו אותם ,ודרשו ז״ל אתם*) חסר ואיו ,אתם אפי" שוגנין ,אתם אפי ,טועטין
וכוי ,מה שאין כן בשבת דהיא קבעה אנפשיה ,ודש בקדוש שבת זכר למעשה

בראשית ,ומה שאומר אחר זר ,כי*) יום זה תחלת מקראי קרש זכר ליציאת
מצרים ,ריל כי יום זה והוא השבח הוא תחלה לשאר המקראי קדש והם המועדות
 )1הרמב״ם בפי׳ המשניות בפרק חלק פי ,שפטור מרין זקן טטרא אכל נהרג על הכפירה.
 )2כנגד הימים טוגים שהם חצים לח׳ וחצים לכם.
*) עיין בספרא.
*) נוסחא זאת משונה מנוסחא שלנו אבל היא נמצאת במחזור רומא כמו שהעיר הרב
המנוח מ 38בספרו עבודת ישראל ד׳  ,198וברטב״ם הלכות שבת פ׳ כ״ט הלכה כ׳ חנוסחא
כמו בסידורים שלנו אלא שאיט גורס "כי הוא יום זח"" וגם ברמב״ן בסדר ואתחנן בביאור חי׳
רברוה חנוסחא תתלה למקראי קדש.
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_ לנכסי מלוג דהא באשר" ,משמע דוקא הפוסק
מת הארוס צריך לתת לה ומכניסה ליבם ע״ש .
האב [להכניס שומא] אה״נ שאין הדין כן לפחות
יפה שרוצת לכלות כליה [ולפחות חומש] והם פסק
פס דאפשר נמי שאין דרך להעלות בשומא אלא

1

|וק״ל :ברש״י בד״ה וכנגד השוס כו׳ שתכניס
וחס הכניסה וכו׳ לשין עבר וזה ניחא שחתן פוסק
:שר שהכניס מם' על ב' תיבות וכנגד השוס לבד
ובת החלה מה שהיא הכניס כגון שוס במנה היא
ך,א רבין יכו׳ ונראה כגירסה רבינו חננאל וכו׳.
הול״ל אלא דלא גרסינן והא והוא מלתא באפי
ובעי ר״פ כו׳ יניחו כמו לפירש״י מי הוי כע״י
ן מרבא יכו׳ ורבין וכו' או למה ליה לר״פ לתלות
(שמעינן לה מברייתא דפליגי בה בלא רבי; ורבא
ונר תירוץ רק פשיטא לי וט' מאי קאמר פשיעא
יה בהדיא או מת לו לר״פ לתלות מציאה בהעדפה
]שמגבהת בשעת עסקה במלאכה ומשיס דבמלאכה
(משוס דהוי בכלל מעשה ידיה ועיסקת בה בשעת
במלאכת הבעל משוס דשמא העדפה שע״י הדחק
הבעל אבל במציאה אף שמגבהת בשעת מלאכה
|לילה ולר״ע לעצמה ומפשטא דברייתא היי אפ״ל

1אי קודם בואינו לרבין דס״ד דפליגי בהעדפה שלא
'}טח דכ״ש מציאה לעצמה אפילו בשעת מלאכה רק
שמא מציאה בשעת מלאכה נמי הוי לבעל דדמיא
נו לרבין אפ״ל נמי דוקא בהעדפה שלא ע״י הדחק
(לעצמה אבל מציאה בשעת עסקה במלאכת הבעל
בל מריו^רנין שמעינן דמאי מקשה רבא השתא
זה בי^/צכה הוי לר״ע לבעל משא״כ בהעדפה

 1לעצמה קנא ס״ל לרבא דכל מציאה הוי כהעדפה
שעת מלאכה או לא דפליגי בה ר״ע ורבנן ושיבר
העדפה שלא ע״י הדחק מקשה רבא כפיר אף אי
ע״י הדחק .ולא נתקרר דעתי בזה .גס אס נפרש
שה ידית לאפיקי שאינה מבטלת מעשה ידיה כ״ש
לא מעתה כו׳ מאי פריך מבייש סיסתי כו' .ור״ל
ף לבישת שלס לאשה ניתן לבעלה הוי קצה דומיא
|וא כבייש סיסתו שמה שהיא בת בושת כבר שילם
׳ .ור״ןמישבו בעניןאהר וע״ש :בתד״הפוהת
עי׳ שומא כו׳ .דאי משים סיפא פוס במנה ימות
יתר [רק משוס פתה] הו״ל לפתות חומש ז*א דע״כ
טעם להוד עושה שפוחת חומש דלכך נקיע בגדים
זד טעם פוחת חומש ופרקמטיא כגון בידם כאינם
(ן אפ״ה פוחת חומש כיון כדרך להעלותן ובגדים
דרך לשומן [ביותר] ששימתן ידוע רק כיון כהן כלי
גומד לסחורה דהוי ככספים ומוסיף כניה מטעם
ש משא״כ כלי כסף פוחת חומש וא״כ שוס במנה
חומש שפי׳ שוה מנה בכל עת שאינו נפחה ואיירי
טיא דבו איצטריך לאפמעינן שומא רבא ושומא זוטא
מגומנ^^חד דלא הול״ל אח׳׳כ שוס במנה היא
ל הכלני^וסבמנה וההפרש הוא שוה מנה או
 .ועוד דהול״ל הכניסה לו שוס השוה מנה אין לו

בא״ד ר״ל

שהכניסה לו דלימאעלה ושוה מנה]:
[דרבה שהכניס לו שוס במנה שיכתוב בכתובה שוס
באמת מנה והכניס לו חומש יותר על מנה לזה
ל״א סלע ודינר ר״ל לפי שימת הנועדים שס ודו״ק :
דאמר הכל כמנהג המדינה וכו' ארישא קאי עיין
"י לפי חשבון וכו׳ פוחת חומש .דהכי משמע לשון
א לפי שליש שמקבל עליו מפני שמשתכר נמי מוסיף
(לח ממון חסר .משמע באיזה אופן שיוחסר .ואמרי
דגדולה מן הצדקה בג׳ דברים :בתד״ה כשחהן
׳יל וכנגד השוס פוסק פחות חומש כמו ברישא ולא
עוד דלפירש״י למה לי הך בבא דמה לי שומא דידיה
(זה או כתב הכתובה קודם עיין בברטנורה אף שנראה
יא שומא ט׳ שאף הוא שם כו׳ והנראה שר״ל דשומא
מנה וכתב כבר כן בכתובה ודאי היה דעתו על שוה

וא״כ ה״נ אדרבה תפסיד היה שחינו חייב נהניחח נה"""" .. ,............................................
תתגרש .אבל ר״ל אם רצה להוסיף מה שרוצה לסי נדבת לבו ולא פורט סך מעות כמה
רוצה להוסיף רק מיחד לה כלי למתנה נוסף לכתובתה דהיינו הוספת ובא אח״כ לשימם
שמא יאבדו ולכתוב שווייס בכתובה פוחת חומש ד״מ אס שמו השמאים הכלי שהוסיף לה
לכתובה בעד ה' מחית אינו מקבל עליו לכתוב אם יאבדו אלא ד׳ מאות משוס שמעלין בשוייס
מפני הכבוד ולטעמא דפחתי לח מפני שמעלי; ה״נ לפי שמשתמשת וכו' ובההיא הנאה שמניחה
להשתמש בו פוחת לה חומש אס מקבלים עליו בתוך שטר הכתובה וק״ל :בתד״ה תנא
שומא רבא וכו׳ ולר״י נראה וט׳ .דלפירש״י מה לי דידיה או דידה גס לפי מ״ש בדבור
הקודם וכשהחתן פוסק א״ה הוא ענין אתר כלל ול״ד לרישא גס לפירפ״י למה מפריד במתני׳
בין שומא רבא דידיה בין שומא זוטא דידיה וק״ל :בפה״ד דאתרוייהו קאי כשהחתן פיסק
נראה דכצ"ל .וקצת קשה לפי״ז למה סייס התרצן הנא שומא דידיה ט׳ הקושיא לא הוי רק
מהיא טהנת ל״א סלע כו' הניחא לפירש״י ודוחק לומר שלא תימא אמאי לא קהני נמי ב׳
שומות בדידיה ולזה אמר תנא שומא דידה ועלה קחי שומא דידיה דומיא ודו״ר :,בתד״ה ליוס
ראשון וכו' אלא כדי קישיטה ליום .ואת״ל כל יום ויום שבת ראשונה ט׳ ולהלאה נותנין
לה הכל בבת אחת כי אחרי שבוע הראשונה לא נשאר עוד כ״כ הרבה או דוקא שבוע
הראשונה שמרבה בתכשיטי קישונדן איכא למיחש שמא תכלה .יאפ״ל עוד :בתד״ה הרהההי
ט' אע״ס שלפי חשבון כו׳ .אולי לא גרסי לבו ביום או פירוש בו ביום פסקו וא״כ א!
מיבעיא [לעיל שסיר דאפשר] אותה הפסיקה היהה לצורך אותו יום ונוהנין לה כל יוס רק
כדי קישוטה או הפסיקה אלעולס ונותנין לה הכל בבת אחה [וע״ז מקשו התום׳ תיפשוט
ליה דלצורך יום ומתרצין ט׳] מיהו אין צורך לזה דלא קאמר רק שפסקו לה לא שנותנין
לידה ויהיה הפירוש מוחלט הפסיקה לעולם [ומקשו תוס׳ בפשיטות] ומ״מ האיבעיא שפיר
[אנתינה] ולא רצו לפרש לצורך אוהו יוס וכפרש״י [ולא היה קשה קושיהס] דחל׳'כ נפשט
האיבעיא מזה ודו״ק :בתד״ה וענו וכו׳ .דאילו לפרש״י צ״ל דוקא לעיל שהיתה שומרת
יבס לא ענו ולפי׳ ההוס' כיון שמת בעלה נמי לא הו״ל לענות אמן אלא בחיי בעלה היה ושל״ת
א״כ למה פסקו חכמים פסק בעל הול״ל הניהא לפירש״י לז״א בעלה הטיל וכו׳ :
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בתד״ה זהב כו׳ פירש ר״ת וכו׳ .לפירש״י דוחק מאי לאו ככלים של כסף
דפחהי מאיזה טעס [יהיו ככלים של כסף] הא באמת לא פחתי דאין

משתמשין בחתיכות זהב ואי ס״ל דסחתי היאך משני לא ככלים של זהב וט' באיזה סברא
מחולקין משא״כ אס פירושו כלי זהב כיון נזמים אף דבין להמקשה ובין להמתר־ן לא פחתי
מ״מ ס״ד בה״א שדינו ככלים של כסף דפחתי לפחות חומש כיון שהיא מתקשטת בהן ובההיא
הנאת שמניחה הבעל ואינו מוכרן דהא שלו המה ועוד דחיקא לפירש״י ואב״א הכא במאי
עסקינן בדהבא פריכא הא ר״י איירי נמי בדהבא פריכא וצריך לחלק בין נפרך דק או
לחתיכות גדולות ואין זה מפורש כ״כ בהתירוץ גס לתי׳ זה חזר ממה שאמר ככלים של זהב
ואיירי ככליס של כסף וכמ״ש רש״י ולכאורה לאב״א לא מפרש בענין אחר רק [כדמשני
לעיל] לא הרי היא ככלים של זהב וזה לבד לא דהיקא לתום׳ לפירש״י דא״כ לא ה״ל לפרש
הקושיא של מאי לאו ככליס של כסף דסחתי וכו׳ בענין אחר אלא ודאי קשה להו נמי דוחק
ראשון .ולכך הוצרכו לפרש לפירושם ככליו מיבעיא ליה בענין אחר דכיון דאיירי בכלי זהב
לא שייך לומר ככליו כפירש״י רק עומד בחשיבותו ובכלי שלו ומשני בדהבא פריכא דהשתא
אין שייך לומר ככלי שלו בחשיבותו ואילו הקושיא של ככליו מבעיא ליה כפירש״י כ״ש למאי
דמשני בדהבא פריכא א״כ ככליו מיבעיא ליה דהא לפירוש התום׳ [אף לאב״א] איירי הרי
הוא ככלים ככלים של זהב דדחיק להו שיחזור באב״א מה״א [ולכך נחדו מפירש״י וכמ״ש
לעיל] ודו״ק .ולכאורה הו״מ לשנויי זהב דר״י ודברייתא איירי בשוין שניהם בדהבא פריכא
ואפ״ל דזהב ודאי כולל הכל כלי ושבור ר״י דאמורא הוא היה צריך לפרש אם לא איירי כילל
בכל משא״כ ברייתא אף דאיירי בפריכא לחודא אין רע ואילו איירי [בכלי] הול״ל הרי הוא
ככליו (י) ודי״ק :בתד״ה אמר אביי וכו׳ וא״ת וט' .לעיל ס״ס אע״פ [דף ס״ה ע״ב
דג״כ אמר אביי חמשיס זוזי פשיטי ומוכיח ממהני׳] לא הקשו הוא״ת דודאי עדיפא להוכיח
ממהני׳ [מלטכיח] ממימרא דאמורא אבל כאן בלא מימרא דרחבא ארנקי וכו' לא היה
נסתיים .ועוד אפ״ל דכשותה מסירש בתורת בהדיא וכיון שעיקר מן ההורה [אין ראיה
מדרב יהודה דאפשר] דמשער כסות שבתורה בנ' זהובים [צורי] ודוקא קצבה שמדבריהם
שהעיקר מדרבנן [אמר ר״י ט'] ויתומה דהכא אף דאסמכינהו ביתום אקרא של די מחסורו
אסמכתא בעלמא .ומיהו מכתובה דבסמוך [שכתבו וכתובה נמי כו׳ כמו למ״ד דאורייתא
דמשמע אי מדאורייתא פשיטא דכסף צורי] אין ראיה [דתלוי בעיקרו דאורייתא דגם] הקצבה
לשם_
מפורש פס כמוהר הבהולות נ' כסף נ' סלעים הם מאתיה זוזי• ע״ב
ה ט׳ .אפשר לכוון ע״ז פתוח תפתח מ.׳ ..פתיה_3חלה לשם מחנה וט\ד־גמ׳ ניח לי
לאדם שימסור עצמו .מה שהקשיתי בחידושינו בתזהב [דהיכי מוכח מהכא דאס יש בידו
להציל מוטב שימסור עצמו דלמא הכא סברה אס ירצה להודות יודה ע״י הכרת חותמו
ופתילו ואס לא יודהאאף אס תלבין פניו לא תועיל ,,שיכפור] אפ״ל קצת כי למה שלחה ע״י
אחר וברמז הו״ל לומר לו בפניו ואין החי יכול להכחיש את החי גם אפשר שהיהה יכולה
לברר בעדים ע״י חירס ששלח לה גדי עזים גס י״ל שחותמו וכו׳ היה ראיה גמורה דמיניה
הוא דחוהמו היה ניכר לכל והיא לא הראתה לכל אלא לחמיה שלחה בסהר וק״ל רק מ״מ
דלמא אס לא הודה על ידי הרמז היחה אומרת בפירוש כדי שלא תישרף .ולתירוצי האחרון
ניחא קצה שעתה לא היה לה עוד הוכחה וראיה שהחותס ביד יהודק הוא ועמה היתה
ישלחתיה יק״ל {:גט׳ אתא אמר ליה צא צריך וט׳ .אפשר שהביא המעות עמו ולא
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לעני כיון דחזי דשלא לצורך אלא אח״כ עייפינהו וכו' ושלח הכל ביחד דאפילו אלף זוז

באור
מטין דנפריכא מסתבר טפי דא'צ לפחות חומש וכמ׳ש הגאון
רמאי ס״ד שיהיה הכליה של כסף  .מאיזה טעם  .הה כאמת לא
לפרש דבריו אי בפריכא דוקא אלא ודאי כולל הכל אפילו כלי

־!1

שמשתמשת דה״א בהנאת קהוטה פוחת מכא׳ג ברייתא אף דאיירי נפריכא לחודא אץ דע דהא א״ל לפר;
דבריו ומ״ש ואלו נו׳ הוא שעין טעם נוסף דע״ה לא איירי מכלי זהב דא׳־נ הול״ל היי היא כשליו .א־ מדברי
התום׳ שכתבו והכי קתני זהב שנור כו' ככלים דהיינו נכלים של והב כמו שאמר ר׳׳י אע׳פ שהיא שבור נו'
משמע

•

חידושי אגדות

קנד

“*־

כתובות

ברכה אל האדם ונתן אליו עושר׳ יש לו להשפיע
אל אחר מברכתו ,שאז אינו די שאין הברכה פוסקת
ואדרבא הברכה מוספת בשביל כי מתגבר המקור
והוא מוסיף והולך ,ואם אין משפיע מברכתו אז
מתקלקל שפע הברכה.
ועוד הרי כבר התבאר ,כי הממון הוא דבר תוספת,
וכל דבר תוספת ראוי אליו ההעדר ,כי דבר
נוסף הוא ומפני שהוא דבר נוסף ראוי לקבל חסרון
והעדר ,ולפיכך אמר מלח ממון חסר כלומר העושר
עומר להתקלקל ,כמו הבשר שהוא עומד להסריח,
והדבר שהוא קיומו והוא נחשב מלח אליו הוא החסרון

כאשר נותן צדקה לאחרים ומחסר ממונו ,כי הדבר
שהוא חסר שייך אליו השלמה והשלמה הזאת הוא
קיום אליו ,לכך המחסר את ממונו ונותן צדקה
לעניים ויש כאן חסרון לאדם מצד הממון ,הש״י
נותן לו שפע והוא קיום לו.
ויש מפרשים כי מדת הדין מקטרג כאשר יש לו
תוספת ממון שאין ראוי שיהיה לו תוספת,
וכאשר חסר מן ממונו לעניים הוא ניצול מן מדת
הדין שהרי הוא מחסר מן ממון שלו ונותן לעניים אשר
בהם שולט מדת הדין■ ,ואין כאן קטרוג מן מדת
הדין אל התוספת עושר שלו ,והפירוש שלפני זה
עיקר וברור כאשר תבין.
ולאמרי לה חסד׳ מפני שבעל החסד הוא דבוק
בחסדו׳ והחסד הוא קיום העושר ,כי כאשר
עושה חסד ג״כ השי״ת עושה עמו חסד ומקיים העושר
ויש קיום לעושר שלו מצד החסד ,ולפיכך מלח ממון
חסד .ועוד כי עתה אין כאן תוספת כיון שהוא משפיע
לאחר ,והתוספת שנותן לו הש״י הוא להשפיע לאחר.
והגה שתי לשונות אלו שחולקים למר מלח ממון
חסר שבזה עומד העושר דיש קיום לעושרו במדת
הדין ,כאשר מחסר ממון שלו ונותן לעני שאז אין
מקטרג עליו מצד מדת הדין׳ ולמר מלח .ממון חסד
כאשר עומד במדת החסד ופי׳ מבואר וברור הוא *).
נותן לכל אחד ואחד מזון
בעתו .דבר זה ענין
והוא
מופלג בחכמה,
כמו
למעלת המזון,
שפרשו ז״ל (פסחים קי״ח
א׳) גדולה פרנסה יותר מן
הגאולה דאלו הגאולה ע״י
מלאך ואלו הפרנסה ע״י
*) ע׳ גבורות שם.
ע׳

נתיב

הצדקה

פ״ג.

(ס״ז ע״ב) .דתניגא עיני כל

אליך ישברו ואתה נותן להם
את אכלם בעתו בעתם לא
נאמר אלא בעתו מלמד שכל

אחד

ואחד

נותן

הקב״ה

פרנסתו בעתו.

הקב״ה בעצמו דכתיב

מהו־׳ל

האלקים הרועה אותי מעודי .ומפני שהוא ית׳ צורת
אחרונה אל כל העולם ,ומשפט הצורה שהוא מקיים
הכל׳ לכך הפרנסה שהוא קיום הכל הוא מן הש״י
במה שהוא ית׳ צורה אחרונה אל הכל .והבן מה
שאמר שהקב״ה יושב ברומו של עולם ,אמר לשון
יושב כי כל ישיבה הוא הקיום ומצד קיום שלו נותן
קיום לכל הנמצאים ,ומצד שהוא ית׳ נבדל מהכל
אמר שיושב ברומו של עולם ,כי במה שהוא אחד
הוא ברומו של עולם אין משתתף עמו שום נמצא
והוא נבדל מהכל ובזה הוא מקיים הנמצאים ונותן
להם פרנסתם הוא קיומם ,והדברים האלו עמוקים
מאוד מאוד ואי אפשר לפרט .והבן כי כתיב פותח
את ידיך והוד .ליה לכתוב תפתח את ידיך ,רק כתיב
לשון נסתר כי בא המזון מצד שהוא ית׳ נבדל מהכל,
כמו שאמר שהוא יושב ברומו של עולם ,ובמה שהוא
צורה אחרונה אל הכל הוא נבדל מהכל ולכך אמר
שהוא יושב ברומו של עולם **).

וקם בהדי׳ אתונא וכו׳.
נראה פירושו שהיה בשבבותי׳ דחוה רגיל בל
עומד במקום סכנה ,וזה יומא דשדי לי׳ ארבעה זוזי
נקרא שהיה עומד בהדי בצינורא דדשא יום אחד אמר
אתונא דהוה גריפה נורא .איזיל איחזי מאן קעביד בי
וקאמר כך מפני שמביא ההוא מיבותא ההוא יומ׳ נגהא
ראיה שיפיל עצמו לכבשן לי׳ למר עוקבא לבי מדרשא
האש ואל ילבין פני חבירו אתיא דביתהו בהדיה כיון
ברבים ,ולכך אמר דקם דחזי׳ דקא מצלי ליה לדשא
בהדיה אתונא
דנורא .נסק בתרייהו רהוט מקמיה
והטעם הוא כי כבשן האש עייליה לההוא אתונא דהוה
מאבד ומפסיד את הדבר גרופה נורא הוה קא מיקליין
שהוא גוף וגשם בלבד ,כי כרעיה דמר עוקבא וכו׳.
אין לדבר גוף גשמי קיום
בכבשן האש יהיה מה שהוא ,ואלו במלבין פני חבירו
ברבים שהיא מכבה אור צלם אלקי הוא פני האדם
אשר דבר זה אינו הפסד הגוף רק הוא הפסד הצלם
האלקי׳ ובשביל כך נחסר מעולם הבא וכמו שאמרו
(ב״מ נ״ט א׳) המלבין פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעולם הבא והבן זה גם כן.
(שם) .מר עוקבא הוד ,עניא

המבזבז אל יבזבז יותר
מחומש .שכך מצינו אל יבזבז יותר מחומש.
שויתרה התורה החומש,
שצריך לפדות (החומש) ההקדש ולהוסיף ולוותר
החומש ,והוא מבואר ג״ב כי החמישי הוא נבדל׳
(שם) .באושא התקינו המבזבז

כי כאשר יש כאן שטח וכל שטח יש לו ארבעה צדדין
מחולקין והאמצעי הוא החמישי הוא באמצע ,ודבר
זה הוא האמצעי הוא נבדל מן הארבע צדדין ,בי
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מחזור

פרס אבות
׳1

שהסיח ופתו ממנה מלחזור טליה עד ששכחה :ושמור נפשך .כלומר■ פ) הרי
נפשך ערנון נתונה תחת ונר זה שאס עשית כן הריני נוטל אח נפשך:
תקפה[ .ת] יש לפרש אנסה .שנחה באונס .כמו תקפתו ועלתה .תקפתו
זימה .דאמרינן צ) נבי בהמה המסורה לרועה .וכמו ק) התוקף בעבדו של
תכירו .או תקפה כמו ר) חמרא דתקיף .שנתחמצה ונתייקרה והכבידה עליו
משנה שלו מתוך שהיא -חמורה .ונשתכח ממט בעל נרחו :ת״ל ופן יסורו.
עד שישב ויסירנה מלבו .מדעת .שיסורו מעיקרא משמע .שאינו זכור בהן
כל עיקר .ואי אהה מוצא שאינו זכור כל עיקר .אלא בהסיח דעתו מדעת
ומפנה לבו לנטלנות ואינו מחזיר עליה ואז מתחייב בנפשו .אבל תקפה נזכר
עליו במקצת :ט קורמת לחכמתו .שכל מה שהוא עוסק לעשות דבר בחכמתו
הוא טתן לנו החילה ליראה את המקום .ולהבין ולעשות שלא יתגלגל הדבר
לידי עבירה :חכמתו מתקיימת .חכמתו יפה לו ועולה בידו שמתוך כך אינו
נכשל בעבירה לעולם :וכל שחכסתו קורמת ליראת חטאו .שאיט ירא לפני
האלכים כל כך לראות תחילה את הנולד הרי זה נכשל בחכמתו .כדרך שנכשל
שלמה שאמר אני ארבה ולא אסיר .וכן הוא אומר (תהליס קי״א) ראשית חכמת
יראת ה' .ועוד שפירשו חכמים ביומא פ׳ בא צו .ש) כל אדס שיש בו תורה
ואין בו יראת שמיס [א] הרי הוא כאדס שמסרו לו מפתחות החצר הפנימיות.
ומפתחות החצר חיצונות לא מסרו לו אלא שאין לו דרך ליכנס לשס .אף זה
אין חכמתו מתקיימת .ת) ורבותינו שנו שאל תלמיד אמד לרנן יוחנן בן זנאי.
תכה וירא חט מהו .אמר להס הרי זה אומן .וכלי אומנתו בידו .ומכס ואין
ירא חט מהו .א״ל הרי זה אומן ואין כלי אומנתו בידו .ירא חטא ואינו
חכם מהו[ .נ] אלא שאין כלי אומנתו נידו .נ״ל שברייתא משובשת היא זו.
וכן ראוי לגרוס בסיפא .אין זה אומן אלא כלי אומנתו בידו :שחכמתו
מרובה ממעשיו .שאינו מקייס מה שהוא לומד[ .נ] ואי! תורתו מתקיימת .
שמתוך כך הולך ושוכח אותה .וכד&מרי׳ כל הלומד ואינו מקיים א) דומה לארס
שזורע ואינו קוצר  .ולאשה שיולדח וקוברת :שמעשיו מרובין מחכמתו.
שמרבה לעשות נדרים וסייגים והרחקות לתורה .וליכנם לפנים משורת הדין
יותר ממה שלמד :חכמתו מתקיימת .שמתוך כך אינו נכשל בעבירה לעולם.
ורבותינו ב) למדו בברייתא .מדכתיב נעשה ונשמע[ .ד] שהקדים מה שלא
שמע כדי שיתקיים שמועתו בידו הנאה לאחר מיכן :י נוחה הימנו .שיש.לו
[ה] נחת רוח בו .שכל מי שמתקבל ואהוב למטה בידוע שהיא אהוב למעלת.
נ) שנאמר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהיס ואדם .ואומר (ההלים ק״נ)וחםד
ה׳ מעולם ועד עיייס על .יריאיו .שכל מי שמושך עליו חיט של חסד בידוע שהוא
ירא שמיה :שינה של שחרית .שהיא עריבה לו לאדם :ויין של צהרים.
ששותה כל היום עד הצהרים :ושיחת ילדים .שמרבה שיחה עם הילדים.
בחירים היושבים בבתי מנגניתס :וישיבת כנסיות של עטי הארץ .שמתכנסין
עמי הארץ ומתעסקין בדברים בטילים :מוציאי; את האדם מן העולם.
שנמשך אחריהם ובוטל מדברי תורה .ונטרד מן העילס .שנו רבותינו ד) שינה
של שחרית כיצד .מלמד שלא יתנוין ארס לישן עד שיעבור זמן ק׳'ש ונמצא
בטל מדברי תורה שנאמר (משלי כ”ו) הדלת הטב על צירה ועצל על מטחו .
יין של צהרים כיצד  .מלמד שלא יתכיין אדם לשתית בצהרים ונמצא
בטל מדברי הורה .שנאמר (קהלת י) אי לך ארך שמלכך נער .ואומר אשריך
ארן שמלכך בן חורים .ופריך נעת יאכלו בגבורה ולא בשתי .ה) בגבורה של
הורה ולא בשתייה של יין שאינן מרנים בשתייה :יא ד,מודעי • מן המודעים
היה .ו) הר שהוא סמוך לירושלים ט״ו מילין .שאמרו הכמיס (חגיגה כ״ג מ״ה) מן
המודעים ולפנים כלפנים :המהלל את הקדשים .שאינו משמרן כהלכה ונוהג

טהזור

וויטרי

בהן מנהג בזיון[ .ו] או ביששכר ז) איש כפר (בדקאי דבריך) [ברקאי
דכריך] ידיה בשיראי ועביד עבודה  .בהוף מקום שנהגו .ותא חזי מאי סליק
ליה .והיינו ח) דאמר רב יוסף התם כריך רחמנא דשקליה למטרפסיה דיששכר
איש כסר (בדקאי) [ברקאי] בהאי עלמא כדי שיהא לו חלק לעולם הבא:
והמבזה את המועדות .חולו של מועד • ומיקל לעשות בהם מלאכה .אפי׳
בדבר שאינו אבד :והטיפו־ בריתו של אברהם אבינו .שאינו רוצה למול:
והמגלה פגים בתורה .פנים  .עינייניס .ומראות טעמים .כאותה שאמרו
חכמים במ״ט פנים התורה נדרשת .שמחפש לגלות טעמי גנאי :שלא כהלכה.
אין אנו גורפיו במשנה .ופירשו חכמים בכל ישראל יש להם חלק .ט) כגון
מנשה שהיה יושב ודורש באגדות של דופי .ואומר [ז] מה לי לכתיב מקרא זה
ואחות לוטן המנע .ותמנע כיתה פילגש .וילך ראובן בימי קציר הטיס • מה
לכס ילדידאיס ■ ודבריי הללי של בזיון הן■ ומ“מ טעם הגון יש בה; ■ כמפורש
שס^ והטאדים פני חבירו.נרסי׳ .שמביישו בדברים ע׳יד שפניו מאדימים.ץ
מפגי שנעשה כשופך ומים ■ ופירשו חכמים .תדע י) דאזיל סימקא ואתי חיוורי
עוד מצינובמ ישראל יש להם חלק'7כי דבר ה׳ נזא .כ) זה האומר אין תורא־
מן השמים .ואפי' כל התורה כולה מן השמים חון מפסוק זה שלא אמרו
הקב״ה אלא משה אמרו מפי עצמו .זה דבר ה' בזה .ד״א כי דבר ה׳ הה.
זה אפיקורוס ■ ואת מציתו הפר .זה המיפר ברית בבשר .הכרת תכרת.
*כ)הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא .מכן א״ר אלעזר המהלל את הקדשים
כו' .מכיין שדרשט בו הכרת בעולם הזה • הכרת לעולם הבא .מיכן יש ללמוד
על כל דבר שנוהג בו בזיון כגון מחלל קדשים .ומבזה מועדות .שמיקל בחולו
של מועד כבחול רעלמא .והרי אף הן נקראו מקרא קודש ועל כולו מעיד
הכתוב .שכל המבזה איחס ומיקל בהם אין לו חלק[ .ח] ולפי שברוב מקימות
במקרא כתב חילול לקודש הוא תופש לשון חילול אצל קודש • ולשון נזיון האמור
במקרא אצל מועדות .ואעפ״י שיש לנו מקרא אחדהמלמד שהקדשיס וימים
טובים שויס ונותן בזיון לקדשים וחולין לשבת • ל) שנא' קדשי בזית ואת שבתתי
הלצת .וכל כך .לפי שאחד לשון חילול ואחד לשק בזיון נופל לכאן ולכאן.
*ל) ואת מצותו הפר .מציתו יחידה
והמיפר בריתו של אברהם אבינו .וכתיב
משמע .ואיזה היא מציה שניתנה יחידה הוי אומר מילה .מגלה פנים בתורה.
כגון מנשה שהיה מבזה ונרי הורה .שהיה אומר לא נאמר על פי רוח הקדש
וילך ראובן .ותמנע היתה פלגש אלא וברי הבאי הו .ומשה מפי עצמי אמרו.
ואף היא בכלל כי דבר ה' בזה ■\ ואילמלא שגינו באותה משנה והקאדים הוי
חנירו הייתי מוציאו אף מכלל מקרא וכדברי האימר זה אפיקורוס .ולפי מה
שפירשו חכמים .יש אומד זה המבזה תלמיד חכם ויש אומר זה המבזה חבירו
בפני תלמיד חכם .אבל מאחר שאינו שם .מכלל שאינו יוצא ממקרא זה ולא
שנאו עם אילו • אלא לפי מה שדינו שוה .ומהך למדו ר' אלעזר ■ אומר אני.
שלמד מאותה ששנינו מ) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכשרים מכפר
עד שירצה את חבירו .שיבקש מעז ממט .דמסתמא כיון שביזהו בפני רבים
שבישתי גדול לפיכך עונשו גדול ^:ואעפ״י שיש בידו מעשים טובים אין
זי חלק .צא ולמד מתמר׳שאמרו חכמים נ) לעולם יפיל אדם עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילביו פני חבירי ברבים .דמופב ימית זכאי .ואל ימות חייב.
תורה• ל״ג .אעפ״י שיש בידו תוי־ה :יב׳הוי קל לראש[ .ט] הקראת־־*•
ראשך ס) והוי רך כקנה .שהולך לכאן ולכאן .וזריז כאדם קל להקביל פני
ראש העיר ושופטיה :ונוח לתשחורת* .ס) והוי נוח אצל [ראש] העיר שתלך אחר
דברו ■ ואחר עצתו( .י] ואל התגרה נו .ואל העמד כנגדו .וכן אתה כשתהיה
טח אצלו כל אשר מחפון תעשה .וכן מתלי! ממלא .ע) עבד מלך מלך .הדבר!
הי#
לשחויר

פ) כרי נפשו ערטן כי׳ ע״! אור״ג פנ״ר .צ) ננ< נהמה המשוכה נטעה וט' ע״ז כ״ג ע״א.
ק) התיקן־ כעניי 8ל מנילי יכו׳ נ״ק צ״ז ט״ו .ל) פמרא דתקיף ב״ג צ״א ע״א .מ) כל אדם
שיש בו מילה וכי' ע״ן יומא ע״ב פ״נ מנל טל דלית ליה דלתא וט' ובשבא ל״א ע״א אימא
כלשין הממני כל פיט נו מולה יכו׳ ע״ש .ת) ולנומיע שנו וני' ט״ן איר״ב פרק כ״נ .א) דימה
לאדם פזולע ואיני קוצר וכי׳ עיין סנהי' צ״נן ע״א .ונאדי״ב פנ״נ .נ) למדו ננרייחא מדכמינ
נעשה ונשמע וט׳ איי״ב פנ"ב ע“ש .גו שנאמר ומצא מן וני׳ (משלי ג') יעיין נמים׳
שינה של שמלית כיצד יכו׳ עיין
יו“ע שם  .ומשל ה׳ מעולם וני' (מהליס ק"נ) •
אדל"נ פנ"א .ה) נגנילה של מילה וט' שנת י' ע״א .ו) הל שהיא סמיך לירושלים
זט׳ פהמיס 5״נ פ״ב ע״ש .ז) איש נפי גרקאי רנרין וני׳ שם נ״ז ע״א .מ) דאמל לב

י)

יוסף יט' שסנ״זע״ב עיש .ט) כנין מנשה וכוי סנהדרין צ״ע ע"נ  .י) יאזל סומקאוכו׳
נ"מ נ"מ פ"נ  .נ׳ ינל ה' נזה (במיני ע״ו ) .כ) זה האומר וכו' סנהדרין צ״ע ע״א.
•כ) הכלת נעיה״ז יט׳ שם  .ל) שנאמי קדשי בזית יאת שבמות׳ מללת (יחזקאל כ"נ) .
•ל) ואת תאם׳ הפד (במיני ע״ו) עיין מנועות ׳"נ ע״א וכן פילש״י שם זה המפל ביית
נבשל שהיא מציה יחיייא • ועיין סנהדרין צ״ע ע״א ונפירש"׳ ד״ה מפי בלית וט׳ .
מ) ענילות שנין אדם לחנירו וט׳ יומא פ״א ע׳יב .נ) לעולם יפיל אדם עצמו וני׳ בלנית
מ״ב ע״נ ע״ש • ס) והיי לן כקנה וכי׳ אדל״נ פמ״א .מסנת ד״א פיק ד׳ המתחיל
לעוצם תהא נאה וט' .״ס) יהי׳ גות אצל לאש העיר נצ״ל .ע) עבי מלך מלו מנועות
מ״ז ע״ב  .וננ״ל פ׳ע״ז ע"ש .

נוסחת כתב יד אחר [מ] מקפה  .המפיצה ומקיף נו׳ ונשאל לימא [ :א] הרי הוא דומה לגוני[ :נ] מט אלא אומן שאין[ :נ] ואי; מורמי נו• יקיניא כ״ו לימא •

ממעי
[1ד] שהקדים לעשות:

ןה] נמת חח מ שמתקרב ואכיג לכריות רות המקום נומה כימני[ :ו] אז נשיששנל נוי תלין לעוה־נ כ׳ו לימא  :ןו] מה ל• לדייש • ומז
ולפי שניו נ מקומית ט'
׳ " 1
נ
מולה נ״ו לימא; [ע] והוי לד ני׳ לזשמזומ נ׳ז לימא[ :י] ואל מתגלה פ ט' וישהמו לו נ !-ליעא:

1

1

פיס אבות

לשחזור יישהחו לך :תשחורת .הוא הנצמונה של מלך לעשות אכבריא נבלי
אדם .והעומד כנגדו מכבידין [כ] עליו עולן .ואונם׳! בהמתו ממע .ומקילין
לנוח להם .לשון תשחורת .כמו פ) ממטי ליה ולתמרים לשחוור .וכמו צ) לא
חמור אמד מהם נשאתי .הרגם שחרית .תשחורת .קורביאה כ׳ :יג שחוק
ליצטת .גבויים ב׳ :וקלת ראש  .בלדירא :טרנילין את האדם לערוד..
שמתוך שהוא מיקל ראשו ושותק את האשה סיף שהוא הובעה לזנות  :מסורות•
כנון אילו שכיתבין בנליון הספרים .היא מטרת הגדולה .שכל הבקי בהן
עומד על פתרון רוב המקרא ואינו טועה בהן .להחליף דבר ב־בר :פייג ■
נדת לעושר .שמתוך כך מתעשר .ק) שנאמר עשר העשר .ופירשו חכמים
בתענית  .עשר בשביל שתתעשר .ומתמה .ומי שרי לנטיי הקב״ה והכתיב לא
תנסו • ואמרי׳ תוך מזה .שנאמר (מלאני נ') ובחנוני נא וגו׳ :נדרים סייג
לפרישות .לא איתפרם  .ויש לפרש שאס קיבל לפרוש מכל דבר מכיון שנדר.
הוא נזהר ביותר [ל] ומקמי מר רב יהודאי גאון .שאלו .נדרים סייג לפרישות.
ר) ואמר הדין גמרא דאית בנדרים .הא דהקינו חכמים קונם קונם  .דילמא
איה למימר נדר לה׳ וכי אמר הכי מאי הוי דילמא אית למימר לה׳ נדר :סייג
לחבטה שתיקה .שמתוך כך שנזהר לשתוק הוא מתחכם בדבר וזהיר בתשובתו.
ואינו נבהל להשיב .וכן הוא אומר ש) אייל מחריש מכס יחשב ואמרו חכמים
יפה שתיקה להכעיס .ק״ו לטפשים :יף חיבה יתיר -נודעת לו .כלומר
חיבה יהירה [מ] חיבבו שנבראו בצלם אלהיס עצמו :שנאמר (בראשית ט') כי
בצלם אלד,ים .בצלם אלהים עצמו משאו המקום .ואיה ולא נרסי הא .דניון
דאי! לצור דמיון וצא המונה נוי שאומר כזה חיישינן שמא מין הוא  .ואף ני
בצלם .אית מתרגם ארי בצלמא ה׳ עבד .ולאנצלמא דה׳ .ת)ונעברי היקף
גדול נצדין של בצלם לפיפק ,הטעם״ .להבין פתרונו .במו שפירשו בהבל טיבי!
גויעלו עולות וכן נקוד כי בצלם בצלם :כלי חמדה .הורה שהיא כלי חמדה.
שנאמר א) ויקר מכלי חמדה .ואימר לא יערכנה זהב וזכוכית :שבו נברא
העולם .דכהיב בראשית ברא אלהיט .ואין ראשית אלא תורה .שנא' •א) ה׳
קנני ראשית דרכו .ב) ואומר ואהיה אצלו אמון .אמרה תורה אני הייתי כלי
אומנוט של הקב״ה .בתהילה .שבה נסתכל וברא את העולם  .בברייתא דר׳
אישעייא* :ב) כי לקח טוב .וגו' .הרי שטובה ויפה לישראל .ואס לא שמקרא
מבואר טא יש לנו ראייה מן התורה .שנאמר ג ) ראה נתתי לפניך החיים וגומר.
ועוד טוב משמיע גדול וחשוב :טך הבל [נ] צפוי .הקב״ה צופה כל מעשה
בני אדם .שנא׳ (כי) *ג) עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ[ .ס] וכשבא לעשות
שלא כסגן הוא רואה ויודע .ואעפ״כאינו מוחהבידו .אלא הרשות נתונה.
ביד כל אדם .רצה חוטא .רצה נמנע מלחטוא .דכתיב ראה נתתי לפניך וגו'.
וכתיב ד) ובחרת בחיים .אין לומר לאדם במר .אלא בדבר שיש לו רשות לבתר.
אלמא הרשות נידו* .ד) ואית דאמרי׳ הכל צפון .מלמד שכל מעשיהם של בני
אדם צפוני! הן אצל הקב״ה שנאמר הלא הוא כמיס עמדי .ועד כאן מדברי
ר' עקיבא .וההיא נמי דהכל נתון בערבון .ואני מצאתי בתוספתא .יעד כאן
מדברי ר ,ישמעאל הן .ונראה שיבוש הסופד .דא״כ מיקמי מילטה דר׳ עקיבא
פ) מנזמי טס וצממר׳ה לשחוור ננא נתרא מ״ז ע״א  .ונספר׳ דגנים פסקא ו' .
ובשני,־ ערן שמן א׳  )5 .לא ממור אמד מהם נשאתי וגו׳ (במדבר מ״ז)
תרגם שחריא .יע״ן רש"׳ שט טמרית לשין ארמי כן נקראת אנגייא של מלן שאויר .
ק) שנאמר עשר תעשר (דברים ׳"ד) מענית מ' ע״א  .שנת קי״ש ע״א .ר) ואמר היין
נמלא דאית בנדרים וט' ע״ן נדרים י׳ ע״א ובפרש״׳ וצ״ל קונס קונס  .ש) אייל מממש
וגו׳ (מטל׳ י׳יז) .יפה שתיקה לחכמים וכי׳ פס־וים צ״ע ע״א .ירושלמי פסמים פ״ע ה״ס.
אדר״ג פ' כ״ג .מ) ונעבר׳ כצ״ל הקיף גדול (הוא זקן־ גדול) כמו שפירשו נהנל מייבין
נויפצו עולות (שמות נ״ד) מגיגה ו׳ פ״ג מר זוערא אמר לפישוק טעמים ע״ש נפירש״י.
ועיין נספר נפש המ״ס שער א׳ .מה שביאר נזה נדרן קבלה  .מ) ויקר מכלי חמדה .לא
מצאתי תקרא כצורמו נמנ״ן .ואומר לא ׳ערכנה וגו׳ (איוב כ״ח) .׳׳א)ה׳ קנני יאשיא דרכו
ונו׳ (משלי מ') .נ) ואומר ואהיה' אצלי אמון (תשלי שם :אמרה מורה מני ידיתי מדרש
נר״ר פ״א אמר רבי אושעיה רנה ונו׳.׳׳נ:כי לקח סיב וגו׳(משלי ד׳).נ)ראה נתחי לפניך המ״ם.

ויטרי

הוה ליה למיתנינהו .לבתר מילתא דר׳ ישמעא!
מצמד שהקב״ה מפרנס עולמו בטובו .אבל לא
כיש בעולם חוטאים ויש עושי! צדקה וזכות  .הג
שאינו הולך אחר רוב מעשיה! המקולקלין שלא
ננוזין להפרע מהן ליום הדין .מניין אנו למיד
ניתנה תורה .בדאמר בערבי פסחים ה) הגי כ״ו
כנגד כ״ו דורות שמאדם ועד נתינת התורה.
מהחייב שלא היה להן זכות .וזן אותם בחסד
אלהיס[ .פ] וזהו שאנו אומדים בברכה הזן .ניתן
כו' .שהעולם ניזון בטובתו של הקב"ה .כך קיי.
כדפרי׳ .ואני מצאתי במשניות .הכל לפי רול
שהעולם נידו; בטובה הוא מפני רוב מעשיו כ
הזה■ טז הכל נתון בעדכון .כל מה שהקב
הוא נותן לו ומקיפו משנולד .ונשמתו של אדם <
זכתה טא .וכשלא זכו .היא נדונת עמהן .״ה
זה נשמתו של אדם שנבראת מן השמים .ואל ה
מ! האדמה :ומצודה פרוסה[ .צ] זהו מצידה
יכיל להשמט מיום המיתה ומיום הדין .כמה ש
ער 1,כדגים שנאחזים במצודה רעה ואומר אנה
החנות פתוחה .זה דרך הטוב והרע שנפתח
לפניך וגו׳[ .ק] ועוד כתיב *ו) אס ללצים הוא יל׳
ז) בא לטמא פותחים לו .שבדרך שאדם רוצת לי
אותו לחטוא איל לאחי מכאן נפרעים ממנו
אשר לו באמונה .ומאמין בהם הרבה .יאחר כ
[ר] הח:וני!'טקיף .זה יצר הרע שמקיף לאדם
וכיין שנתמלא ספקו יצר לו ובל יד עמל תי
פינקסו .שנכתב מה שעשה .זהו שאומר ככתוב
פתוחה .ומזומנת לכתוב כל מעשיו של אום .נ
ח) ומדרש איכה רבתי מוכיח .דאמר ההיא.
דאית ביה [ת] ד׳ לווחין .ובמסכה כלים שנינו.
שעוה .והבי הוי אירחא דמילתא .ובתלמוד שני ל
כדכתיב ט) אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת.
ואמרו חכמים אעפ״י שגלוייס וידועים הן לפני
אום .כתובים לא נאמר אלא יכתבו .ואומר ,
דרכיך .ואומר והנה מלאכי אל הים עולים
מהלכין ומלוץ לו לאדם ביום .ישני מלאכים
שמהלכין עמו ביום בותבין מה שעושה ביום.
מה שעושה בלילה ונאים ומעידין לפני הקב׳
המות הס הגבאי שמשתלחים בחמתו של הק
לשון הכתוב ראה נמס׳ לפניו היום את המיים ובו'(ז
בכל הארן (זכריה די) כצ״ל .ד) ונמרת ניז״ם (דברים י
ע״ן עללן ערן סעד א׳ .שנאמר הלא הוא כמיס ט
וכו׳ פסמים קי״ת ע״א  .תכין כעונתן לעני אלהים כ■
ממעשה נצ״ל• .ה) שנא׳ יקרא אל השמים מעל ננ״ל 1
סנהדרין צ״א ע״נ .ויק״ר פרשה י״י .ו) כי נם לא י
במצולה רעה (קהלת ע׳) נצ״ל .ואומר אנה אלן מרי,
הוא ילין וגו׳ כצ״ל  .ז) נא לסמא וכו׳ שנת ק״י ע
־ז) גלמי ראי עיניו וגו׳ (תהליסקל׳יט) .ח) ומדרש איני
שיש בה בית קיבול שפוה ונו׳  .ע״ן בצים פרק כ״ז
שנא ק״ד ע״ב .ע) אבל אגיד לן את הרפוס ונו' (יציל
(איוב ל״ז) ע״ן תענית י״א ע״א  .מנינה ט״ו ע״א

. .
 .מכריו־נן[ :מן י־.יד כוהנת ונתיב וניד נג יזו□ י0י1.ס .ונננחיס סס,יזין
לו .בין בדעתו לעבות תשונה בין שלא בדעתו לעבות תנובה כיון שנתמלא כפקו וסאתו יצל לו והדן דין אמת הק׳ [דן] אח עולמו אמת  .והכל מתוק
כבם שגג* אדם לסעודה נכנסין הכל נפתח אחד וסיף שבין כל אחד לעי עונו וכולן מתים ואיש לסי פקידו ייתן נח.הו ובאגדה בסוף בוא( ושביו ק
יומין מחני של ד"מ ס׳ והשאר ליפא;

מנ1

מנחת

שמב

י.

ויישב

ב

*י•***

סימן גג

אשר

שמג

אטנם במקורות הנ״ל עדיין אין כדי לתת
טעם לחומרא היתירה שאמרו
חז״ל "נח לו לאדם שיפיל את עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו

והערה] ולהלכה אינו חייב ליהרג שלא
להלבין פני חבירו.
אכל מאידך גיסא יש מקורות מדברי
הראשונים שמשמע מהם שאכן

ברבים" ,וא״כ יש להסתפק האם גם זו

הלכה גמורה יש כאן ,יעויין בדברי התום׳

היא מהנאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו

הלכה פסוקה ,או שמא אין זאת אלא מדת
^5חסידות והפלגה יתירה.

א

כפשטות הלשון של חז״ל "נח לו
לאדם" ,משמע שלא מדובר
כהלכתא פסיקתא אלא במרת חסידות,
[בעירובין ל״ג ע״נ) מצינו לשון זה "נח לו
לאדם שלא נברא משנברא וכו׳" וגם שם
לא מדובר בהלכה אלא ברעיון והנהגה,
וכיוצא בזה הלשק מציגו בקידושין <מ׳ ע״א)

שם בסוטה ששאלו למה חז״ל לא אמרו
הלכה זו בהדי ג׳ עבירות חמורות שדינם
יהרג ואל יעבור ,ותירצו דלא נקטו איסור זה
מכיק שאינו מפורש בקרא ,וכל האחרונים
הבינו בדעת התום׳ שאכן הלבנת פנים יש
בה דין של יהרג ואל יעבור.

נח לו לאדם שיכל את עצמו לכבשן האש
ואל ילבין כני הכירו ברבים

אנכי הרה

(נראשיח ל״ס כ״ה)

וכבר אמרו חז״ל ג׳ פעמים בש״ם ,ברכות

וכוונת הפסוק דכאשר אתה מוכיח את

וסוטה (י׳ ע״ש,

עמיתך אין להוכיח אותו בדרך שיהיה בו

<מ״ג ע״ש ,ב״מ

(<״ט פ״א),

"נח לו לאדם שיכיל את עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו כרכים" ,ולמדו כ^ס״וה״ס) ,והוסיף שם דהדברים ק״ו הם ,ומה
זאת מתמר שמסרה נפשה לשריפה ולא
חוטא בשעה שמוכיחץ אותו אסור להלבין
הלבינה את פניו של יהודה.
את פניו ,ק״ו אדם כשר מישראל שלא
הלבנת פנים ,עי״ש .וכ״כ גם בהלכות דעות

בשעת תוכחה עד כמה צריך להזהר שלא
הנה יש לדק האם יש בזה מדת חסידות

לגרום לו הלבנת פנים.

בלבד או שמא יש איסור ממש
בהלבנת פני חבירו ,ומה מקורו.

כ .בספר החינוך (מציה של״ס) כתב שהאיסור
להלבין פני אדם מישראל נובע

כדברי הראשונים

מצינו

ב׳

מקורות

לאיסור זה.

מן האיסור של אונאת דברים ,דבכלל
אונאת דברים גם יש איסור לגרום צער

בדרך כל שהוא לאדם מישראל ,והלא

א .הרמב״ם

בספר המצוות

<ל״ם

ש״ס כתב

הלבנת פנים היא אופן מסויים של צער.

שיש לאו שלא להלבין פני

אדם מישראל בפרשת התוכחה "הוכח
תוכיח את עמיתך ,ולא תשא עליו חטא"

הצד

השוה שביניהם שמדובר באיסור
המוגדר כאחד מן הלאוים שבתורה.
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"נח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל
יחלל שם שמים בפרהסיא" וכ״ה בשבת
(ליו ע״ב) "נח לו לאותו צדיק שיהא שמש
לדבר אחר" ודו״ק].
ואכן כך מבואר במאירי ,דבברכות
כתב "דרך צחות אמרו נח לו
לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים" ,וכך גם בסוטה
<י׳ פ״ש כתב "דרך הערה אמרו חז״ל נח לו
לאדם וכו"׳[ ,ובמק״א הבאתי שכך כתב
המאירי בשבת (קל״׳גע״א) בסוגיא של הידור
מצוה "דרך הערה אמרו שראוי לו לאדם
להדר במצוות" .וכונת לשון זה שאין בזה
חיוב גמור אלא נאמר בדרך צחות

ובך משמע לכאורה גם בדברי רבינו יונה
בשערי תשובה (שפר ג׳ אות יןל״ז קל״נס ,שם
כתב דגם אביזרייהו דע״ז וגילוי עריות דינם
יהרג ואל יעבור ,ושם (אות קל״ס) ,דן
באביזרייהו דרציחה וכולל בה הלבנת
פנים דכשם שאמרו יהרג ואל יעבור כך
אמרו נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.

<מ״ג)

אך מכיון שלענ״ד קשה עד למאד לומר
דהלבנת פנים יש בה דק יהרג ואל
יעבור ,נראה לדחוק במה דמשמע מפשטות
לשונם ,ונראה בדעת התוס׳ דמכיק שאינה
מפורשת בקרא לכן אין דינה יהרג ואל
יעבור ,וכשאמרו דלא נקטו הלבנת פגים
בהדי ג׳ עבירות חמורות כונתם דאכן אין
מקומה בהדייהו דבאמת אין דינה יהרג
ואל יעבור.
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שדט

מנחת

סימן נג

אשר

וגם בדברי רבינו יונה נראה דעל אף
אריכות לשונו לא כתב להדיא (ג&ום
קל״ט> שיש דק יהרג ואל יעבור ממש
בהלבנת פנים ,דו״ק היטב בלשונו שם.

ממש בהלבנת פנים ,ויש לתמוה דהרי
אפילו אם יהיבנא ליה שכך משמע מדברי
התום׳ הנ״ל ,מ״מ לא מצינו הלכה זו לא
ברמב״ם ולא בשו״ע ,ואין לו שום סמך
בדברי הפוסקים ,אך באמת נלענ״ד דגם
אק זו בונת התוס׳ כמבואר.

עריות שהם ביהרג ואל יעבוו תולדות
כיוצא בהן וכו׳ כן תולדות רציחה שהיא
כיהרג ואל יעבור היא ההלבנה" הרי להדיא
דס״ל דהוי ביהרג ואל יעבור ממש וצ״ע.

וראיתי בקובץ הר המור ז׳ נדפס מכת״י
של הגאק האדר״ת ששאלו את
הגא1ק ר׳ יהושע ליב דיסקק זצ״ל אם יש
דין יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים ,וענה
בפשיטות שלא יתכן דבר כזה ,ואף על
פי שחז״ל אמרו דהוי כשפיכת דמים,
מ״מ לא שייך בזה הסברא דיהרג ואל
יעבור ד״מאי חזית דדמי דידך סמי?
טפי דלמא דמי דידיה סומק טפי"
שהרי אותו אדם שמלבינים את פניו
ישאר בחיים משא״ב זה שיהרג ,ומה
דחז"? 1אמרו נח לו לאדם וכו׳ אק זה
אלא בדרך הפלגה ולגוזמא אמרו ,ותמר
נהגה לפנים משורת הדק במסרה נפשה
שלא להלבין פני יהודה ,ושוב הראו
לגאון ר׳ יהושע ליב דיסקק את דברי
התום׳ בסוטה שם והשתומם איך נעלמו
מעיניו דברי התום׳ המפורשים ואף על סי
כץ עמד על שלו שלא יתכן לומר כן,
ושוב שאלו גם להגדש״ז מלובלין וגם
הוא לא ידע פשר דברי התום׳ עי״ש,
והנלענ״ד כתבתי.

ולכן תמה אני על מה שכתב בשו״ת בנין
ציק לבעל הערוך לנר (ס״א סי׳
קע״נ-ג׳) שיש דין של יהרג ואל יעבור

ובאמת שאלת המהרי״ל דיסקק שאלה
גדולה היא ,דמה שייך לומר מאי
חזית לגבי הלבנת פנים ,ואף שהארכתי

אמנם במגן אבות לרשב״ץ על אבות
מי״א> כתב "וכמו שיש בעבו״ז וגלוי
<פ״ג

ובאמת קשה מאוד לענ״ד לומר דיש דק
יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים
דאם המלבין הוי כרוצח יהא לו גם דק
רודף ואטו חייבין להרוג אח הבא
להלבין פני חבידו ברכים ,והלא כל
האומר כן למשוגע יחשב ,ואטו מותר
לחלל שבת להציל אדם מהלבנח אדם כגון
המלבין פני חבירו ברבים וכי מותר לכבות
את הנר כדי שלא יתבזה לעק הרואה ,ועוד
דהרי שם בב״מ אמרו גם "נוח לו לאדם
שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פגי
חבירו ברבים" ואטו גם זו הלכה פסוקה
שספק ערוה הותרה כדי למנוע הלבנת
פנים ,וע״כ שבדרך הפלגה אמרו כן ולא
להלכה ,וכמו שמצינו שלשק הרע שקול

כנגד ג׳ עבירות חמורות שבתורה ואפ״ה
אק בלשק הרע דין של יהרג ואל יעבור.
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החכמה

מנחת

וישב

אשד

שמה

מכמה

"דרכיה דרכי נועם" ,ונחד_אנן וכי על

מקורות רגם מן הסברא ,דגם כשאין

אבר אפשר לומר הסברא של מאי חדת,

הסברא של מאי חדת אדם לא צריך

ודאי שלא ,וא״כ אם אינו צריך להפסיד

למסור את נפשו כדי להציל חיי חבירו,

אבר כדי להציל נפש ,טריפה יצטרך לתת

<מצוה

כל החיים שלו ,וכי החיים שלו פחותים

מ״ס לגבי סיעה של בנ״א שאמרו להם תנו

מאבר של אדם .וק״ו בן בנו של ק״ו דאין

אחד מכם ונהרגנו וכו׳ שאם אחד מהם

האדם חייב ליהרג שלא להלבין פני

טריפה מוציאין אותו כדי להציל את

חבירו ואף החולקים על הרדב״ז נראה

השאר משום שבטריפה לא שייך מאי

דיודו בטריפה ואכמ״ל.

חדת ,דבאמח דמי דידיה סומק טפי מדמי

ואף דבכל הנ״ל אין הוא עושה מעשה

דידך ,כי טרפה הוא ולא בר קיימא ,ואם

להרוג חבירו אלא נמנע מלהצילו

כן הטריפה צריך למסור את עצמו כדי

בנפשו משא״ב במלבין פני חבירו מ״מ

להציל את אחרים ,ואף שכדבריו מבואר

נראה פשוט דהלבנת פנים נדחית מפני

במאירי סנהדרק (ין ע״ג> ,לענ״ד נראה

איבוד נפש ממש שאין לה תמורה.

לבאר במנחת אשר

(פסמים סי׳ נ״ס

דוגמא לדבר ,הנה כתב המנחת חינוך

דלאו פשיטותא היא ובאמת אין הורגין
טריפה להציל שלם כי אמנם בנ״א שלמים

יש להם יותר חיות ממנו אבל מבחינתו

וככר הארכנו לדחות את חידושו הגדול
של ר׳ שלמה קלוגר

(סו״מ סי׳ סנ״ס

זה כל החיים שלו ,וגדולה מזו מצינו

שזקן ואינו לפי כבודו פטור מלהציל את

נ״ס שנשאל בגוי

הנפש( ,עיין בענין השבת גופו פרשת כי

שאומר ליהודי הנח שיקטעו לך יד ואם

תצא) וברור כשמש דאף ברבים אין לו

לא נהרוג את סלוני ,האם הוא צריך

פטור מלהציל חבירו ,ואם חייב אדם

להפקיר אבר כדי להציל אחרים או לא,

להלבין פני עצמו להציל את חבירו

וכתב שאינו חייב וביאר שם כמה טעמים,

איך יתחייב להמית את עצמו כדי לא

א׳ שלפעמים קטיעת יד יכולה להיות

להלבין פני חבירו והרי זה תרתי דסתרי,

סכנה גמורה משום איבוד דם ,ועוד דאף

אלא ע״כ מכל הטעמים הנ״ל נראה

לולי סכנה אין אדם צריך לתת אבר כדי

שרחוק לומר שהלבנת פנים יש בה דין

בשו״ת הרדב״ז

להציל

מנחת אשר  -א

חבירו

(סי׳ אלן

משום

(בראשית) :וייס ,א|

שבתורה

כתיב

יהרג ואל יעבור.
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שמו

מנחת

סימן גג

אש

ג
אף לפי״ז צריך ביאור במעשה דתמר איך
מסרה נפשה להריגה כדי לא להלבק
פניו של יהודה ,דהלא רש״י ותרם׳ בב״מ
ובברכות כתבו דתמר כבר היתה קרובה
לאש ואם יהודה לא היה מודה היתה
נשרפת ממש ,ואיך הותר לה לעשות כץ,
ומש״ב שם בשם המהרי״ל דיסקין שתמר
החמירה על עצמה כדרך החסידים ,תמוה
והלא נחלקו הראשונים אם מותר להחמיר
ולהיהרג כשאין החן יהרג ואל יעבור,
לשיטת הדמב״ם ס״ה סיסוס״ש) אסור לעשות
כן אבל לשיטת התום׳ והרא״ש בעבו״ז (ג"!
ע״א> מותר ,וא״כ איך יפרש הרמב״ם סוגיא
חהודה ותמר ,ועוד דהלכה פשוטה דרק
כשכופק את האדם להעבירו על הדת ניתנה
רשות להחסיר וליהרג אף כאשר הדין הוא
יעבור ואל יהרג אבל כשאין העברה על
הדת אסור להחמיר וכמ״ש הרדב״ז (ס״ג סי׳
סמ״ד> ואף שמצינו במשך הדורות צדיקים
מופלגים שמסרו נפשם אפי׳ על דברים
שמעיקר החן אסור להם למסור את הנפש
וכמ״ש בשעח עבודה לרבינו יונה ועיין מה
שנתבאר בזה לקמן בפושת וארא ,אבל כאן
תמר מסרה גם ב׳ עובחם שבמעיה ומי
התיר לה זאת ,וכי ואוי להחמיר לפגים
משורת החן ולסכן ב׳ נפשות ובפרט בב״נ
שנהרגין על העובחן ועיין בחלקת יואב (קבא
דקש״פא קושיא י״ס> שמקשה באמת דהלא מדובר
בבני נח לפני מתן תורה ,ובני נח נהרגים על
העובחס ,ויש בהם איסור של לא תרצח

ומיתת בי״ד ,וא״כ איך תמר סיכנה את ב׳
עוברים שבמעיה ,הח החגת עובר אצל בני
נח דינה מיתה.
אלא נראה ביאור הדבר לענ״ד ,דיש
לחסידים וצחקים ההולכים תמיד
בצלא דמהימנותא לסמוך על הקב״ה שלא

יאונה להם בל און ולהתפלל אליו להצילם
מן הנסיון ומן המכשול והקב״ה מקבל

תפלתם ומצילם בדרך פלאי ,וכך עשתה
תמר ,והתפללה אל הקב״ה וכמבואר
בתרגום יונתן <ל״ש כ״הן "תלא עינהא
לשמי מרומא וכן אמרת בבעו ברחמין
מן קדמך ה׳ עני יתי בהדא שעתא" וכו׳

והשליכה יהבה אל ה׳ וסמכה על יושר
לבבו של יהודה שיודה על האמת ולא
יוציאנה להורג.
וכעי״ז כתב החזון איש בחושן משפט סי׳
נ״ה) בסוגיא של שבע ק בכח
דמסופר בירושלמי (פ״ס מסווסוס ה״ד> שר׳
יהושע בן לוי נדרש להוציא את עולא בר
קשבי שברח לתוך העיר כדי להציל את
עצמו והגויים דרשו מבני העיר להוציא
אותו ואם לא יהרגו את כולם ור׳ יהושע בן
לוי הוציא אותו ,ואליהו הנביא לא חבר
אתו שלושים יום והקשו שם "והלא ,משנה
היא" ותירצו "וכי משנת חסידים היא ,ותמה
החזו״א (סו״מסימןנ״ה)מה השאלה וכי משנת

חסידים היא ,הח מה היה עליו לעשות וכי
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ממל1

וישג

היה עדיף להרוג את כולם כאשר ההלכה

הפסוקה שמוציאין אחד ,ומבאר החזו״א
"שאין הקב״ה מזמין דבר כזה לחסידיו ואם
נזדמן לחסיד דבר כזה ,צריך להתפלל
שיצילהו ה׳ ,ותפלתו ודאי תקובל" והדברים
מתוקים וראויים למי שאמרם ,וכך נראה גם

אשר

שמז

בנפשו כמבואר בסנהדרין <ע״צ ע״ט ,ואם
חייבין להרגו ק״ו שחייבין להלבין פניו
כדי להציל את הנרדף ,וע״כ צ״ל דתמר
התפללה להקב״ה וסמכה על צדקת הצדיק
גור אריה יהודה שהקב״ה רגלי חסידיו
ישמור כמבואר.

בני״ד כמבואר.

והנה
וע״ב צ״ל כדברנו דאל״ה קשה דהלא
יהודה לכאורה היה רודף כיון שהוא
בא להרוג את תמר שלא כדק וניתן להצילו

בנפשו דאף רודף בשגגה ניתן להצילו
בנפשו דכשאי אפשר להתרותו רודף אין
צריך התראה וגם קטן הרודף ניתן להצילו

והנה שאלה להלכה בסוגיא זו נשאלתי
פעם בעובד שנחשד בגניבה ע״י
בעל מפעל ,האם מותר לפשפש בכליו אף
שעלול הוא להתבזות בכך ,ורב אחד אמר
שעדיף לפטרו ללא הסבר ולא להלבין פניו
ע״י חיפוש בכליו ,ולעג״ד ברור דעדיף
לבדוק בכליו של אדם ולא לשבור את מטה

לחמו ולקפח פרנסתו לגמרי דנראה פשוט
דבשיש חשש סביר לגניבה אין איסור כלל
במלבין פני חבירו ,דכי אסור לעצור גנב
ברה״ר ולהציל עשוק מידי עושקו ,כדי
שלא להלבין פניו ,וכי הצלת ממון דוחה
שפיכות דמים והלא הלבנת פנים כשפיכות
דמים היא ,וע״כ דכל החיוני לעשיית הצדק
אין בו שמץ עוון דהלבנת פנים וכל הנתבע

שיטה פלאית מצעו בפי׳ הטור
ובספר מושב זקנים בשם רבי

יהודה החסיד דיהודה כלל לא התכוין
לשרוף את תמר אלא לשרוף לה בין עיניה
לסימן ,ולשיטתם צריך לומר דלאו דוקא
אמרו נוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן
האש וכו׳.

לדין יש בו הלבנת פנים והתירתו תורה
ומותר לתובעו לדין אפי׳ בטענת שמא אף
שהוא מתבייש בכך( .ובמק״א הארכתי
לבאר דגם איסור לפנ״ע ליכא כשאדם
מציל ממונו וזכויותיו מיד עושקו ולכן
מותר להשביע אדם אף אם הוא יודע
שישבע לשקר) ,סו״ד נראה פשוט דכשיש
חשד מבוסס מותר לבדוק בכליו של אדם,
אך צריך לדקדק למעט בושתו ,כגק לבדוק
בכליהם של כל העובדים ,ולעשותו בצנעא
וכדו׳ ,אך כשא״א אק בזה חטא כלל ,ולכן
פשוט דעדיף לעשות כן מלקפח פרנסתו
ולפטרו מעבודתו.
וראיה לדבר מב״מ <נ״ד ע״א> במר זוטרא
שנגנב כסא דכספא מאושפיזיה
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שמח

מנחת

סימן גג

אשר

והתבונן באורחים שנמצאים שם ,וראה
אחד שנגב את ידיו בבגד של חבירו ,אמר
מר זוטרא שמי שיכול לנגב ידיו בבגד של
חבירו הוא הגנב ,וכפתו אותו עד שהודה
שהוא אכן גנב את הכסא דכספא.

אומדנא דמוכח שאחד ממשרתי הבית
גנב האם מותר למסרו לערכאות ולענותו
עד שיודה וכתב דאין למסרו לנכרים
מחשש שיהרגוהו אך מותר לענותו
וליסרו אם יש אומדנא חזקה והביא
מעשה שהש״ך הפקיד ביד הג״ר העשיל
שלשלת זהב וחשדו במשרת שבבית

ברורה דהרי לא היו שם עדים
מ״מ כפתו אותו ,וברא״ש כתב דהכהו עד
שהודה ומן הסתם התבזה ומשמע שאכן

שגנבו ומסרו אותו וזה מעשה רב עי״ש
באריכות דבריו ,וק״ו דכשיש אומדנא
דמותר לפשפש בכליו של עובד וזה

מותר לגרום הלבנת פנים כאשר יש
אומדנא חזקה שפלוני הוא הגנב ,ובדברי
רש״י שם מבואר דהכוס ענב מאחד מבני
האושפיזי דהיינו אחד מן האורחים ,והעיר
המהר״ץ חיות מנין לקח רש״י שהכוס
נגנב מאחד האורחים ולא ממר זוטרא
מיי׳י׳ע!*?!;ממנו היה הוא נוגע
אכן ענב
ומבאר דאם
י
בדבר ולא היה לו לכפות אדם ע״פ
אומדנא ,אבל מכיון שלא ענב ממנו היה
הוא הדיין ובתור דיין יש סמכות בידו לדון
גם ע״פ אומדנא.

פשוט וברור.

ומוכח

מזה דאע״פ שלא היה לו ראיה

והגר״י עמדין בהגהותיו שם כתב קצת
בסגנון אחר ,דאילו היה זה נעב
ממנו ממדת חסידות היה מוותר כדי שלא
להלבין פנים ,אבל מכיק שזה לא ענב
ממנו לא ניתן לו רשות לנהוג במדת
חסידות ,ומכל מקום למדנו מדבריהם
שהם הבינו שאכן היה במעשיו צער
והלבנת פנים ואעפ״כ מותר היה מכח
האומרנא וכדברינו.
ויעויין ערד בשו״ת פנים מאירות (ח״ג סי׳
קנ״ית שנשאל במקרה שיש

ונתישבתי עוד לגבי שאלה זו האם עדיף
לפטרו מעבודתו או לפשפש
בכליו דבאמת נחלקו בגם׳ אם צערא
דגופיה עדיף או בדיון ,דהנה בב״ב (<ד ע״א)
א״ר הונא בודקק למזונות ואק בודקין
לכסות דהמחוסר בגדים מתבזה ובזיון
עדיף מצער ור׳ יהודה סבר בודקין לכסות
ולא למזונות דהחסר מזון מצטער וצערא
עדיף ,והלכה כר״י כמבואר ביו״ד (סי׳ ת״א
סעיף י׳) הרי דצערא עדיפא וא״כ פשוט
דעדיף לפשפש בכליו (ובאמת אין בזה
בזיון כ״כ בהכרח) ולא לפגוע בפרנסתו
כמבואר ,ועי״ש בגליוני הש״ס להג״ר
יוסף עעיל.

ובסנהדרין <מ״ה ע״א) נחלקו תנאי אם אשה
נסקלת ערומה ובגט׳ שם
אמרו ברור לו מיתה יפה" מר סבר
בזיונא דאיניש ניח״ל טפי מניחא דגופא
(ואינה נסקלת ערומה כדי שלא תתבזה אף
שאינה מתה מהר> ומר סבר ניחא דגופא
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החכמה

מנחת

אשר

ויישב

שמט

עדיפא מבזיונא (ונסקלת ערומה) ובזה

שם ,ומ״מ סוגיא דב״ב קרוב יותר לעניננו

קיי״ל כר׳ יהודה דבזיונא עדיפא ואינה

ודו״ק כי קצרתי.

נסקלת ערומה כמבואר בסנהדרין (ס״ן ע״א)

ושדר

שכבר דן בשאלה זו הגרשז״א זצ״ל

ולכאורה יש בזה סתירה דש לחלק בזה

במנחת שלמה (ס״נ סימן קל״ג ומוצאה

טובא בין צער מיתה לצער רעב ומן בזיון

אסרס ס״ג סימן ק״ה) ולא קבע בזה מסמרות

לבזיון ועיין בזה באור שמח בהל׳ סנהדרין

נטועים ,והנלענ״ד כתבתי והבוחר יבחר.
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רעד

יסודות בחינוך

חנוך לנער

ר1ו
הוספות לההגאה שלישית

רעה

מרביץ לחברים" ,וכו׳ וכו? תהי׳ תשובת התלמיד :אסור לבייש תלמיד ברבים...
והכל יהי׳ הפקר ח״ו ,מכיון שאסור לגעור בהם ברבים .ופשוט שחייבים לגעור

ולהוכיח אפילו ברבים לתלמידם בכל הדרכים ,וזה לטובתם של התלמידים
להדריכם ולחנכם בתויר׳ש ובמידות ,וע״מ כן שולחים אותם ההורים ,וגם

א .כדין "מלכיו פני תכירו" כקטן ובתלמידים
שאלה:

נשאלתי ע״י כמה מחנכים דאיך אפשר לטפל בתלמיד שאינו

מתנהג טוב ,או תלמיד שאינו לומד ואינו מקשיב כלל ,ובמצב כזה שאי

התלמידים מודעים שזה לטובתם .וכמעט שאין תלמיד שאינו מקבל לפעמים
איזה הערה ,והוא כעין "צרת הרבים" ...וכמובן לא להגזים בצעקות ובדברי

תוכחה ,ולא להשפילם ולשבור אותם וצריך לדעת מתי ואיך להכלים .ויש
להתפלל לס״ד בזה שלא להרוס תלמיד.

אפשר בלי גערה^יתה ,והה מלבין פני חבירו ברבים הוא חמור מאוד?

סיפר״לי

ומסתמא דאין חילוק בזה בין קטן לגדול ,וגם קטן אסור לביישו ברבים.

הלבנת קטן

תשובה :א.

בוודאי שאיסור הלבנת פנים הוא גם בקטן ,ומפורש הוא

הגה״ק מרן הגו״׳ח קניבסקי שליט״א שבחדר שלמד בקטנותו

הי׳ תלמיד טוב מאוד ובגלל איזה התנהגות לא טוב השפילו אותו ויצא

לתרבות רעה עד היום הזה רח״ל.
[ומובא זה גם להלן במכתבו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א].

ברמב״ם פ״ו דעות הלכה ח׳ וז״ל :כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו

ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש

ומצאתי

חבירו ברבים בין קטן בין גדול וכו? במה דברים אמורים בדברים שבין

לרגוז ולהכלים תלמידם ,ולא רק ש׳מותר׳ אלא "חייב" וז״ל :אבל אם

אדם לחבירו .אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו

ניכר לרב שהם מתרשלין בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו

ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד

חייב לרגוז עליהן ולהכלימן בדברים כד לחדדם עכ״ל עי״ש .וכן פסקו

שיחזור למוטב נמו שעשו כל הנביאים בישראל .וכן כתב החינוך (מציה

הטור השו״ע ערוך השולחן ביור׳ד סימן רמ״ו ע״ש.

מפורש כן ברמב״ם בפ״ד מהלכות ת״ת הלכה ה׳ שהרב "חייב"

שאח} :שאסור לצער אפילו קטנים ,ואפילו בניו ע״ש .ולעיל (בעמוד מא) הבאתי

ג .תנה

דברי החינוך ע״ש.

דברים ברורים ומפורשין ברמב״ם שחייבין להכלים תלמידם[ ,ובודאי

כוונתו כשלא עזר בסתר ובשקט] .והביאור כרל שזוהי חובתינו לחנכם בכל

הלבנת תלמידים

ב .הנה

גם זה ברור שצריך להעיר ולעורר לכל תלמיד ותלמיד עבור כל

הדרכים האפשריות וזהו לטובת התלמידם וההורים וכמשרת .הנה דברים
מפורשים ברמב״ם:

התרשלות בהקשבה ובהתנהגות .וזוהי חובתינו לעמוד על המשמר שילמד טוב

ולהתנהג טוב .וכן בדקדוק המצוות ,ומקודם יש לשוחח ע״ז בשקט ובסתר

א.

ולא ברבים ,אבל אם לא עוזר כלום והתלמיד ממשיך בשלו ,בוודאי ובוודאי

ברבים ,כשאין אפשרות אחרת .ועיין ב״קרית מלו׳ שמביא מקורות לשני

שמותר להכלימו אפילו ברבים כדי שילמד להתנהג כדן .שאם לא כן לא מצאנו

הדברים ע״ש .והגהי׳ק מרן רבינו חיים קנייבסקי שליט״א הוסיף לי ע״ז

ידנו ורגלנו בחינוך הבנים והתלמידם ...ומה שנומר לתלמיד "למה אתה לא

בזה הלשון :דאפי׳ ביתומים דחמור מאד לענות אותם ,וכמבואר ברמב״ם

מקשיב"" ,למה אתה לא לומד כלום"" ,למה אינך מתפלל טוב? "למה אתה

(דעות פ״ו ה״י) ובכל זאת כותב שם הרמב״ם בזה״ל :אבל עינה אותם הרב
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שדן "מלבין" הוא גם בקטן.

ב.

לתלמידם חייבים אפילו להכלימן
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דעו

חנוך לנער

כדי ללמדן תורה וכו׳ הרי זה מותר ,עכ״ל .ויש לציין בזה דבסתם תלמידים
כתב הרמב״ם "חייב" וכרל ,וביתומים כותב הרמב״ם "מותר׳ ,ומשמע דאין
חיוב ביתומים.

זיומי

1

0

וצ״ב בהרמב״ם הנ״ל במש״כ "כדי לחדדם" דלכאורה צריך לכתוב כדי
שילמדו ולא להתרשל בדברי תורה .וצ״ב .וכן הוא הלשון בטור בשו״ע,

ערוך השולחן הל׳ל ע׳ש .וכן הוא בשו״ע הרב סוף הלכות ת״ת.
וכבר הי׳ מעשה בתלמיד שקיבל צעקות מהרב ,ובגדלותו הודה להרב

ע״ז .ואמר להרב :חבל שלא קיבלתי יותר צעקות...
וכן הי׳ מעשה באחד מגדולי ישראל שהי׳ עומד על המשמר

שהתלמידים יבואו בזמן וכו׳ ,ולפעמים צעק ,ובערב יום הכיפורים ביקש
מחילה מהתלמידים והתלמידים חשבו שמבקש מחילה על הצעקות ,אבל

מיד ביאר דבריו שכוונתו על שלא צעק יותר ...ולא על מה שצעק ,וכנ״ל
שצריך ס״ד לדעת "מתי׳ "אין*׳ "ומה" לצעוק...

★★★

•-
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שד

בין אדם להכירו

לעוברי מצותיו ,וזה מש״כ באבות
פר״א

משנה

הפורענות",

ז׳ "אל
ואין

תתיאש

מן

ב״מעשי למלך" אות ג׳ שני סיפורים
נוראים בזה ע״ש.

יודעים

בזמן המאבק נגד "שרות לאומי"

חשבונותיו של הקב״ה מתי יעניש ,רק

לבנות דתיות ,התבטא מרן החזון איש
זצוק״ל על איזה "רב" שהיה לו

אנו

צריך אמונה גם בעונש שמים ,ולא רק
בשכר שמים.

ועיין בחפץ חיים על התורה
פרשת משפטים עמוד קכ״א בפסוק:

השפעה ולא יצא כדבעי ללחום נגד

״שרות לאומי״  -בזה״ל :אין לו
אמונה ביראת העונש...

"כל אלמנה ויתום לא תענון" ,ושם

זאת התורה אדם כי ימות באהל אפילו בשעת מיתה
תהא עוסק בתורה (שבת פ״ג ע״ב) והלבנת פנים כמיתה
(מכתב לשואל מחו״ל שיש לו חברותא  4שעות יום יום ובריתחא דאורייתא
צועק ומביישו ברבים ,האם להפסיק ללמוד אתו או להמשיך בכ״ז)
כס״ד ,לסדר "ויצר לו" תשנ״ב

באמת א״א ליעץ לאף אחד בד״ב

לטע״ב ידי״ג הרג הגאון שליט״א.

ללמוד עם מישהו בחשש הלבנת פנים,

באמת השאלה חמורה ,כי אעפ״י
שאנו מצווים להפך בזכותו של כ״א,

שהוא באמת בלתי נסבל ,אבל לידי״ג

שליט״א אשר אש אהבת התורה בוערת
בקרבו באופן היותר נעלה שאינו מצוי

ובפרט של ת״ח עצום כמוהו שליט״א
ואפילו אם אין לנו שום לימוד זכות

כלל וכלל אצל אחריני ,בזה אני אומר

הלא אמרו אם ראית וכו׳ אל תהרהר

דשאני ,שהרי התועלת מהחברותא הן

אחריו וכו׳ ,מ״מ בנד״ז לא יועיל כל
לימוד זכות שבעולם ,כי הרי מה

בידיעת

התורה,

והן

בהבנתה

והן

בשקידה בכל המצבים שזהו דבר גדול

חיורא"

מאד ,והלא אמרו חז״ל בשבת פ״ג

מחמת

ע״ב שחיוב ת״ת הוא גם בשעת מיתה,

האיסור (שע״ז מהני לימוד זכות) ,אלא
מחמת מציאות הפגיעה ,ואמרו עבירות

והן אמת דודאי האופן היותר רצוי הוא
כשהוא בחסד ,שהוא הארת פנים של

שבין אדם לחבירו אין יוהכ״פ מכפר,

הקב״ה וכמו שאנו אומרים בתפילה

אעפ״כ אילו הייתי נשאל ע״ז ממישהו

"כי באור פניך נתת לנו ה׳ א׳ תורת

"דאזיל

סומקא

כשהלבינוהו

ברבים

אחר הייתי משתמט

ואתי
אינו

מלהשיבו ,כי

חיים

ואהבת

חסד".
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מ״מ

כשאינו

כץ אדם לחכירו

שח

מזדמן אפ״ה יש לאחוז בחוזק בלימוד

שידי״נ שליט״א לכשיתבונן בהדברים

התורה לשמה ,וזהו בבחינת "בשעת

ידע את אשר לפניו.

מיתה" כי ענין הלבנת פנים הוא לתא
דרציחה,

וא״א לשער גודל

השכר

"לפום צערא" ,ולעת״ל הלא לא יהיה
שום מקום לא לשנאה ולא לקנאה ולא

ובאמת ענין הלבנת פנים הוא
חמור

מאד

מאד,

ראשונים הוא
כרציחה ממש.

ולשיטות

ביהרג

ואל

כמה

יעבור

נתן איינפלד.

לחשבונות רבים ,ואין עומדת לאדם
אלא תורתו שלמד באף .וכמדומני

דמעות של גדול בישראל על הלבנת פנים
מעשה באחד מגדולי ישראל
שראוהו בוכה באמצע היום בשעת סדר

־הלימוד בישיבתו ,וזה לא היה רגיל
אצלו כלל ,ומישהו שאל אותו מה
הדמעות האלו? ומה הבכיה הלזו? ענה

לו" :תביא בבקשה מסכת ב״מ ,והנה

כך כתבו בדף נ״ח ע״ב" :כל המלבין
פני חברו ברבים כאילו שופך דמים",
ושם נ״ט :נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו

ברבים ,עוד שם :המלבין פני חברו

ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,ונפסק כן

סומקא ואתי חוורא" ,ואיך לא אבכה,
איך?? והרי ראיתי מעשה רציחה-
הריגת יהודי!! 1

דמה בנפשך ,אם חזית במו עיניך
כיצד ראובן היהודי לוקח סכין ותוקע
אל תוך לבו של שמעון והדם היהודי
מפרפר ויוצא עם נשמתו ונפשו של
שמעון ,לא היו זולפים עיניך מעיין של
דמעות?? ,כן הוא ממש "הלבנת פנים
בחז״ל הקדושים".

הנה

סיפור

נורא

איך

שגדול

לעוה״ב.

בישראל התרגש עד דמעות על הלבנת

ברמב״ם פ״ו דעות הל״ח ,פ״ג חובל

פנים כרציחה ממש .ובזמנינו ראיתי
בחוגים שונים שלא מתרגשים כלל

להלכה

שאין

לו

חלק

ומזיק הל״ז ,פ״ג תשובה הלי״ד ,בטור
ושו״ע חו״מ סימן ת״כ סעיף ל״ט,
ובמג״א סימן קנ״ו סק״א".
והנה היום ראיתי איך ראובן
שופך דמו של שמעון ומחרף ומגדף

אותו ברבים ,ודמו יוצא ובא ,פניו
מתאדמים והדם מפרפר ומסתלק "אזיל

וכלל מזה ,הרבה פעמים ראיתי מלבין
חברו ברבים ואין פוצה פה למחות ע״ז
ועובר בשתיקה מוחלטת.

ואציין מקרה לאחד שהתנפל על
חברו ברבים בגדופים נוראים מתוך
שנאת חינם ,וככה המשיך יום יום כמה
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סז

בין אדם לחכירו

אתו והוא רודף אותו יום יום...והכחיש
מכל וכל שהוא רודף אותו ,ממש מסכן

שנים בביהכ״ג וברחוב ללא כל גוזמא,
ממש יום יום כשפגשו השמיצו חרפו
וגדפו לרבות בליל יום הכיפורים!!!

נורא...

והנרדף סבל נוראות מזה ,והראה
כוחות הנפש באופן נפלא ,ואף פעם

וכשנודע להנרדף שהרודף מפחד
מאשתו ,בקש מידיד :עשה לי טובה

לא ענה לו ע״ז כלל ,אבל בלבו פנימה
כאב לו מאד ונפל למשכב כמה

הרי אתה ראית מהתחלה שהוא רודף
אותי ולא עוזב אותי יום יום ,ונודע לי
שהוא מאד מפחד מאשתו ,תטלפן לה

על הפשע הגדול הזה של הרודף.

ותספר לה את כל הספור שראית ושאני

פעמים ,ואין פוצה פה ומצפצף למחות
ועוד יותר ,הרודף הפושע פחד
מאד מאשתו ,וכששמעה אשתו מזה
.שאלה אותו למה אתה עושה ככה?
והרי לא עשה לך כלום ,ומה אתה
רוצה ממנו ?־-והרודף השקרן אמר לה

לא עניתי לו כלל אף פעם ,ואתפטר
מהנגע הצרעת הלזה ,והרי אתה עובר
על לא תעמוד על דם רעך ,ולא רצה
לעשות זה ...עד כדי כך התרגלו
לשפיכות דמים רח״ל ,ה׳ ירחם.

לא פחות ולא יותר ,שהנרדף התחיל

כהן המלבין פני חגרו ברכים אם ישא בפיו
בתג המחבר (או״ח סימן קכ״ח
סעיף ל״ה)" :כהן שהרג את הנפש,
אפילו בשוגג ,לא ישא את כפיו אפילו

עשה תשובה" .והרמ״א מקל אם עשה
תשובה ,ע״ש .ובביאור הלכה (שם,

ד״ה

"אפילו")

נשאר בצ״ע

לדינא

במזיד ,אפילו עשה תשובה ,ע״ש.
וכ״פ הרמ״א (סימן נ״ג) לגבי שליח
ציבור ,ע״ש.

והנה שיטת התוספות (סוטה י,
ד״ה נוח) וכן שיטת הרבינו יונה
בשערי תשובה (שער שלישי אות
קל״ט) דיש דין במלבין פני חברו

ברבים "יהרג ואל יעבור" ,ע״ש( .ועיין

גם באורחות צדיקים שער הבושת

עמוד ל״ט).

וכפרי חדש על הרמב״ם (פרק ה׳
מהלכות

יסודי

התורה

הלכה

ב׳,

בהגהות מים חיים) נוקט כן גם בשיטת
הרמב״ם ,ע״ש .ובמנחת שלמה (עמוד

נ״ה) דן בזה אם מותר להרוג את
הרודף להלבין כמו ברציחה .ואם מותר
לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים

ע״ש( .ועיין להלן אות י״א מש״כ

בזה).

וראיתי

לעורר

לשיטת

התום׳

והרב״י ,דהלבנת פנים הוא כרוצח

מנחת נתן  -אגדה :אינפלד ,נתן חיים ( }94 ()63עמוד מס313הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

עיז

כץ אדם לחכירו

^מש ,דה״ה בנשיאת כפים ,דכהן
שהלבין חברו ברבים שאסור לעלות

לדוכן ,ואפילו בעשה תשובה ,וה״ה

ס״ק ל״ז) בזה״ל" :אבל כהן שהציבור
שונאים אותו ,או הוא שונא את

הציבור ,סכנה הוא לכהן אם ישא כפיו

דאסור להיות ש״צ ,כמו ברוצח.
מעשה
ונתעוררתי לזה ע״י
* ׳* י י
שראיתי בימים אלו בביהכ״ג ,באחד
שרמז לש״צ באצבעו שלא ירוץ וימהר

כ״כ ,ועשה

וכמבואר במשנה ברורה (סימן קכ״ח

כך פעם אחת בשקט

ובעדינות ,ואחר התפלה התנפל עליו
אחד שהוא כהן "הדיוט" ,וחרפו וגדפו

(ולכן יצא מבית הכנסת קודם רצה ,אם
אינו יכול לכוף את יצרו ולהסיר
השנאה

מלבו) ,וע״ז תקנו

בברכה

לברך את עמו ישראל באהבה" ,עכ״ל,
ע״ש( .ולכאורה דה״ה אם שונא יחיד,

ולאו דווקא ציבור) .

ברבים לעיני כל המתפללים בצעקות

וצריך לפרסם הלכה זו ברבים,
בגודל האיסור בכלל של מלבין,

וכ״ז משנאת חנם הכבושה אצל אותו

ובכהנים ושליח ציבור בפרט.

גדולות :מחוצף שכמותך וכו׳ וכר,

כהן ,אשר זה למעלה מארבעים שנה

שאינו אומר אפילו שלום ל״נתקף".

נדהמתי

לראות את המחזה הלזה,

את ההתנפלות הזאת בעיניים רצחניות
עם כל כך הרבה שנאה ,ועבור מה?

על שרמז לש״צ שלא ירוץ בתפלה

ולכאורה פשוט הוא שכהן כזה
אסור לו לעלות לדוכן ,לשיטות הנ״ל

שמלבין פני חברו ברבים דינו כרוצח
ממש .ובעשה תשובה צ״ע לפי הביאור

הלכה הנ״ל .ובמקרה זה אינו חושב
כלל לחזור בתשובה ,מפני שהדבר
נובע משנאת חנם המפעפעת בקרבו זה
למעלה מארבעים שנה.

וגם בלא הלבנת הפנים ברבים,
אסור לכהן כזה לשאת את כפיו מפני
השנאה

כפים ,דהרי הוא ממש רציחה ושפיכות
דמים להנ״ל והוא בכלל "ידיכם דמים
מלאו" .וכן הסכימו לזה כמה ת״ח,
דיש להחמיר שהכהן יצא לפני רצה,

ובסרט אם לא עשה תשובה ולא ביקש
מחילה כלל דיש להחמיר.

במהירות כה רבה.

הגדולה

ולכאורה

פשוט הוא גם בנשיאת

הכבושה

בלבו,

ושוב

מצאתי בשו״ת בנין ציון,

מבעל הערוך לנר(,סימן קע״ב עמוד

רי״ט) שמביא שיטת התוס׳ והרבינו
יונה להלכה למעשה ,שאסור לבייש
חבירו כדי להציל עצמו ממיתה .ח״ל
שם בהשאלה" :אם מותר להציל עצמו

ממיתה ע״י שמבייש חבירו?" וכותב
שם תשובה ארוכה בזה ,ומסכם את
התשובה בזה״ל" :ויצא לנו לפ״ז דאם

יכול להציל עצמו ממיתה ע״י שיבייש
גדול או קטן דמרגיש בבושה בפני שני
ישראלים .חייב למסור עצמו למיתה
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שוח

כין אדם להכירו
יביישו,

ולא

וכו /כנלענ״ד,

עכ״ל,

דמים כמים ועובר בשתיקה ,ולהיפך,
יש עוד כאלה שנהנים מזה רח״ל...

ע״ש.

הנה ,פסק דין נורא דאסור להציל

אבל

פשוט

הוא

דאין

לענ״ד

עצמו ממיתה ע״י הלבנת פני חברו

הדברים דומים כלל ,דאיסור השחתה

בפני שנים ,מכיון דהלבנת פנים בפני

בתער

אדם

שנים היא בגדר רציחה ממש" ,ומאי

למקום,

חזית דדמך סומק טפי" ,וממילא נראה

לרציחה ושפיכות דמים לא יתכן לומר

דה״ה שכהן המלבין פני חברו לא ישא

בזה שלא ידע שהוא כל כך חמור

כפיו כדין רוצח.

דסוף סוף הרי הוא רוצח ושופך דמים

ועיין בתשובות רבי עקיבא איגר

(סימן צ״ו) שדן בענין פסולי עדות

הוא

מן הדברים
הלבנת

אבל

שבין

פנים

הדומה

ממש ,והרי פשוט הוא שלא נאמר

באדם

שהרג

את

הנפש

שלא

ידע

בזה "ל:

שרציחה חיא איסור חמור כל כך.

"דהשחתה בתער דנתפשט בעוונותינו

ועוד דברציחה ,אפילו בשוגג ,לכל

הרבים אצל הרבה ,לא חשב שזהו

השיטות לא ישא כפיו אם לא עשה

איסור כ״כ דלא משמע להו לאינשי

תשובה ,וכג״ל.

למגלחין

בתער,

וכותב

דאסור" עכ״ל ע״ש-..ןודבריו הובאו
בפתחי תשובה אבן העזר ,סימן מ״ב
אות י״ח ,ובחושן משפט סימן ל״ר

אות ט/ע״ש].

[את

הדברים

הללו כתבתי

רק

לעורר על חומרת איסור הלבנת פנים
שהותרה ברבים ,ואין פוצה פה על כך,

בשעה שיש לדון בכהן שהלבין פנים

לענינינו

אם יכול לשאת את כפיו על כל פנים

דיש לדון להקל ,מכיון שבעונותינו

אם עשה זאת במזיד ולא עשה תשובה,

כהיתר

הוא רציחה ממש לפי שיטת התום׳

גמור ,ואדרבה ,הדבר נחשב לקנאות

והרכינו יונה ,ופסק כן להלכה למעשה

ולכאורה

נראה

דה״ה

הרבים נעשתה הלבנת

רח״ל ,ומעשים

פנים

בכל יום

ששופכים

בבנין ציון ,וכנ״ל].
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כין אדם לחבירו

שם

מכתב מהגאון והפוסק הגדול בעל שכט_הלוי שליט״א
כבוד ידידנו הרב הגאון המסואר ר׳ נתן

סניגור והפוסקים באו״ח שם העתיקו

איינפלד שליט״א .אחדשה״ט וש״ת

טעם זה ,וכ״ז לא שייך במלבין פני

טש״ב כב׳ בענין הלבנת פנים

החמור מאד .והביא מתום׳ סוטה י׳
ד״ה נוח דיש דין בעלבון חברו ברבים

חברו דלא הרגו בידיו ,ולומר כאן

דהרגו בפיו לא יברך ברכת כהנים בפיו
מנ״ל חידוש כזה.

יהרג ואל יעבר ,והביא מתשובת "בני

ולדברי כב׳ הי׳ יותר להעיר למה

ציון" ם׳ קע״ב דאסור להציל עצמו

דאיתא בנדה רכל המוציא ז״ל שנקרא

ושפט

שופך דמים ,ואם הוא מן המנאפים
בידיים א״כ יש לו דמיון לידיכם דמים

ממיתה

בהלבנת

פני

חברו,

כבודו מזה דאסור לישא כפיו כרוצח
המבואר בשו״ע או״ח ם׳ קכ״ח סל״ה
ולי״א אפילו עשה תשובה ,ועוד האריך

בחומר העניין.
הנה כל מש״כ בחומר האיסור עד
כדי דמיון לרציחה המבואר בכמה
ראשונים הוא אמת ונכון ומאד צריך
למחות ולעמוד בפרץ בזה.

איברא מש״כ דפסול מן הדין

לישא כפיו כרוצח ממש לא יראה
לענ״ד דלא מבעיא למש״כ חוס׳ יבמות

מלאו -,אבל גם זה לדיגא צ״ע.
אבל מש״כ כב׳ בנדון די״ל דמצד
שנאה לא ישא כפיו זה יתכן כמש״כ

במ״ב קכ״ח ס״ק ל״ז ,וכן להרחיקו
מדין קנס ונזיפה אם הוא רגיל בכך
ולא עשה תשובה ג״כ אמת לדינא,
אבל לפסלו מדין רוצח שופך דמים
ממש לענ״ד לא יראה כן.
הריני דוש״ת כידידות
מצפה לרחמי ה׳ שטואל הלוי ואזנר

ז׳ ע״א בתי׳ קמא דהא דלא ישא רוצח

בס״ד עש״ק וער״דו תמוז תש״ן

כפיו חומרא בעלמא היא דמן הדין
אפילו רוצח כשר לעבודה א״כ מנ״ל

החיים השלום וכפד׳ם

להחמיר במלבין פני חברו ,אלא אפילו
למשמעות הרמב״ם פט״ו מתפילה
ופשטות השו״ע דהוא מעיקר הדין

היינו רוצח באדם כמש״כ תוס׳ ביבמות
שם בתוס׳ בתי׳ שני לפי שהרגו בידים

ואין ידים הללו שהם קטיגור נעשו

לכבוד אכ״ד ופרא דאתרא הדין הגאון
והפוסק הגדול בעל שבט הלוי שליט״א

אחדשוש״ת הנני להעיר ולפלפל
בדבריו היקרים כדרכה של תורה.
א .טש״ב לחלק בין "מלבין"
לרוצח ע״פ התום׳ ביבמות דף ז׳ ע״א,
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סד

בין אדם להגידו

לפי שהרגו בידו ,הנה הרמב״ם הטור
הב״י והשו״ע לא הביאו ולא הזכירו
זה כלל להלכה .ומה שהזכירו בזה
"אק קטיגור נעשה סניגור" (יעיין
במ״ב באות קכ״ט ובשעה״צ אות ק׳),
צ״ל דאין הכוונה על הידיים דווקא
אלא על הכהן ,דהרי לא הזכירו כלל
ידים בזה.
ובאמת שאיני מבין כוונת התום׳
בזה ,דלמה דווקא בהרגו בידו ,אבל
בהרגו ברגלו או בדחיפת הגוף ישא
כפיו ,דהרי בגמרא כתוב בסתם "כהן
שהרג הנפש" ,ומפשטות הגמרא משמע
דאין חילוק איך הרגו ,דגם בזה שייך
אין קטיגור (הכהן) נעשה סניגור ,ולא
רק בידיים.

שאין בזה יהרג ואל יעבור.
ומשמע לכאורה בדבריו ,ראם
היה ממש כשפיכות דממז הי׳ פסול
לישא כפיו ,ומכ״ש במלבין פני חברו
דלשיטת כמה ראשונים הוא ממש
רציחה ושפיכות דמים דהוא ביהרג

ואל יעבר.
ויותר מזה רוצה לומר בחידושי
מהרי״ו על הטור או״ח סימן קכ״ח
דמלוה בריבית לא ישא כפיו ,דבגמרא
ב״מ דף ם "א ע״ב הוקשו לשופכי
דמים יעו״ש שנשאר בזה בצ״ע ,ולפ״ז

הרי במלבין הוי יותר שופך דמים,
וכמשנ״ת.
ומאד אבקש לשמוע חוו״ד בזה,
ובביאור התוס׳.

הדו״ש וש״ת

וגם צל״ע דהרי עכ״ם שיטת
התוספות הוא דדווקא בהרגו בידו לא
ישא כפיו ,ולמה לא הזכירו זה כלל
בפוסקים ,הרבה חפשתב ולא ראיתי
לאחד מהפוסקים שיביאו שיטת
התוספות בזה .ויתכן שאין זה כוונת
התוס׳ כלל ,דדוקא הרגו בידו דהריגה
ע״י האדם בכל צורה נקרא בידו ,וכן
אמר לי ג״א שליט״א שאין כוונת
התום׳ דוקא הריגה בידו .וצ״ב.

השאלה שם בגלל הפלת עובר ,ולא דן

ב .ומש״ב כ״ת להעיר מהגמרא
בנדה "המנאפים בידים" שהוא שופך
דמים ,כבר העיר בזה במור וקציעה
או״ח סימן קכ״ח בדף נ״ד ,וכתב דאין
כוונת הגמרא דהוא ממש שופך דמים,
אלא להפליג בחומר האיסור יעו״ש.
וכ״כ בחזו״א יור״ד סימן ק״ד בסופו

כלל שיאסר משום שביזה הרבה אנשים
ברבים ע״ש ,אבל יתכן שהרלב״ח אינו
סובר כהתוס׳ והרב״י שהוא ממש
רציחה והוא דין שיהרג ואל יעבור,
וכל דברינו לשיטת התום׳ והרב״י הנ״ל
דהוא רציחה ממש והוא ביהרג ואל
יעבור.
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נתן איינפלד

ועיין עוד בזה בשו״ת "להורות
נתן" חלק שמיני סימן ב׳ שכותב
אריכות בזה ,ומביא משו״ת הרלב״ח
סימן קי״ז בכהן שהכה אשה מעוברת
והפילה ,וגם ביזה כמה אנשים ,ומסיק
שם שאין לפוסלו לישא כפיו ,וכל

זע״י תכנת אוצר החכמת (

שיז

כין אדם להכירו

גבורי הרוח השולטין ביצרם שליטה

מכירת בנו לשטן ליצה״ר לרחוב שהוא

מליאה ,וכ״ז למה שלומדין תורה,

דור המבול בעוה״ר.

אשרי הזוכה לזה לבנים שלומדים

בכל

הנ״ל

נתעוררתי

למדתי

תורה ,ואוי לזה שדואג לבנו ל״תכלית",

והבנתי מדברי מרן בעל השפת אמת

ושולחו להביא כמה פרוטות שחוקק

הקדוש בפרשה זו עמוד  10ע״ש בד״ה

שלא ישאר אחריו כלום ,זה ממש

ברש״י.

המלכק פגי הכירו ברכים יש כזה דק
"יהרג ואל יעכור" לשיטת התום ,והרכינו יונה
הנה

נתבאר לעיל

רכל

גלות

מצרים הי׳ ע״י החטאים של בין אדם

שהמלבין פני חבירו ברבים אין לו

לחבירו.

אמר

לי

אחד

דודינו

מגדולי

שליט״א שידוע לו בבירור בשם מרן

החזו״א

זצוק״ל

האיומה

שהשואה

שהי׳ במלחמת העולם השני׳ ,ושבו
נהרגו

במיתות

משונות

ואכזריות

כששה מליון מאחינו בנ״י אנשים נשים

וטף ,עזרה בגלל הדברים הנוראים
שהי׳

ועלינו להזהיר ע״ז מאד ,דהרי
הוא גמרא מפורשת בב״מ דף נ״ט ע״א

באירופא

לחבירו.וכן

בענק

אמר

קרלגשטיק שליט״א

לי

בין
הרב

חלק לעוה״ב ע״ש ,ונפסק כן להלכה
ברמב״ם פ״ו דיעות הל״ח ,פ״ג תשובה
הלי״ד ,פ״ג חובל ומזיק הל״ז .בטור

ושו״ע וחו״ט סימן ת״כ סעיף ל״ט,
במג״א סימן קנ״ו סק״א ע״ש( ,ובמ״ב

סימן קנ״ו צע״ק ,שמעתיק הדינים שם

מהמג״א ומשמיט זה דאין לו חלק

לעוה״ב ע״ש .וצ״ע).

אדם
ראובן

ששמע ממקור

מוסמך שמרן החזו״א אמר לו כן.

וז״ל הרבינו יונה בשערי תשובה

שער שלישי אות קל״ט :והנה אבק
הרציחה הלבנת פנים ,כי פניו יחוירו

ונס מראה האדם ודומה אל הרציחה,

וכן שמעתי בשם גאון וקדוש
אחד ,שאמר בתחילת המלחמה על

וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה (ב״מ
נ״ח ב׳) והשנית ,כי צער ההלבנה מר

בימ״ד גדול באירופא ,והי׳ מלא וגדוש

ממות ,על כן אמרו רבותינו זכרונם
לברכה כתובות (ס״ז ב׳) לעולם יפיל

בגלל ענינים שבין אדם לחבירו שלא

אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני

נזהרו כ״ב שם.

חבירו ברבים ולא אמרו כץ בשאר

בתורה ועבודת ה׳ לאלפים שנחרב
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שיח

בין אדם לחכידד

עבירות חמורות אכן דימו
הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו ,כי
אבק

יהרג ולא ירצח ,ודומה לזה אמרו,

ואין זה רק מלבק חבירו-יחיד ,אלא

עשרות מבני המשפחות ,והוא טחטא
כפול ומכופל מסתם מלבין יחיד .וע״ז

שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין

מכה
"ארור
גם
נאמר
בסתר״.ובוודאי שכל העושים זאת ,אין

תמר וכו׳ עכ״ל ע״ש.

להם חלק לעוה״ב .וגם ,בוודאי שכאלו
אינם מאמינים כלל בשכר ועונש .שאם

פני חבירו ברבים ,ולמדו זה מענין

ומשמע מפשטות הרבינו יונה,

דיש במלבין פני חבירו יהרג ואל

רעהו

היו מאמינים לא היו עושין דברים אלו.

וז״ל

יעבור( .ועיין גם באורחות צדיקים

בפ״י בפירוש המשניות בסוף ד״ה

שער הבושת עמוד ל״ט (הוצאת
אשכול) שכותב ככל הלשון (כמעט)

ועתה:

של השע״ת ע״ש).

והקורא

הנה דברים חמורים ונוראים
במלבין פני חברו ברבים .א .שאין לו

חלק לעוה״ב ,ב .צער ההלבנה הוא מר
מרציחה .ג .שיש בזה (להשע״ת) דין

יהרג ואל יעבוד.
וכ״ב התום׳ בסוטה דף י׳ ע״ב
ד״ה נוח לו דיש דין יהרג ואל יעבור

בזה ע״ש (ועיין גם במאירי ובשפ״א

שם בסוטה ,ובפנ״י בב״מ נ״ט ע״ש).

הרמב״ם במסכת סנהדרין

המלבין

פני

לחבירו

חבירו ברבים,

בכינוי,

והמתכבד

בקלון חבירו ,לפי שלא יעשה מעשה
מאלה ואע״ם שהם עבירות קלות "כפי

מחשבת החושב" אלא בעל נפש גרועה
שאין בה שלימות ואינה ראויה לעולם

הבא

עכ״ל ע״ש.

הנה

כבר

כתב

הרמב״ם שהם "עבירות קלות" כפי
מחשבת בנ״א ,והוא "בעל נפש גרועה"
שפשוט אינה ראויה לעולם הבא.

אבי

מורי ע״ה היה אומר לנו

תמיד בזה״ל  :העבירות שלנו בבין
אדם לחבירו והשפיכות דמים שיש

ובעוה״ר הותרה הרצועה בזה
לגמרי וכבר נדמה כי הן מעבירות

אצלנו

הקלות ביותר שופכין דם כמים ,מאות

מהחייבי מיתות וחייבי כריתות של

"פשקוילין" ראיתי בשנים אלו ,שנדפסו
ונשלחו ע״י זדים על אנשים כשרים
ויקרים ,וכמובן שאין בהם קורטוב של

אחינו החילונים בחילול שב״ק וכו׳.
ובזמנו לא הבנתי את זה כ״כ ,האם עד
כדי כך? יותר חמור מחייבי מיתת ב״ד
כחילול שבת עריות וכו׳ ,אבל כן הוא

אמת ,והם מלאים עלילות נוראות
שקרים וכזבים ,ואין פוצה פה ,וכהיתר
גמור נעשה הדבר .ולא חשין כלל
בבזיון כל המשפחות הנכבדות מסביב,

הם

יותר

גרועין

וחמורין

האמת וכנ״ל שאין לו חלק לעוה״ב,
ולשיטת התום׳ והרכינו יונה יש בזה
דין של יהרג ואל יעבור .והוא ממש
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שיט

בין אדם לחבית

כדין רציחה .ובאמת היא גמרא
מפורשת בב״מ נ״ט ע״א שהמלבין
יותר חמוד מאיסור א״א דז״ל הגמרא
שם :הבא על אשת איש וכו׳ מיתתו
בחנק

חש לו חלק

לעוה״ב אבל

המלבין את פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעוה״ב עכ״ל הגמרא ,הנה

רשאי לעשות דין לעצמו ,ובפרט בחשד
דחשד ,שע״פ רוב הם עלילות ושקרים.

הנה

רואים אנו בקורח

שיצא

במרד על משה רבינו בחוצפה נוראה
לעיני כל ישראל ,ולכאורה יפלא,

דלמה לא היה קנאי אחד בין כל עדת

ישראל לעשעז בו שפטים שירעד
ויפחד ,והאמנם לא היה למשה רבנו

מפורש הוא בגט׳ שהמלבין חמור
מאיסור א״א ,והוא נורא ממש.

נאמן אחד לכה״פ? אבל התשובה היא

ועיין בפרי חדש בהלכות יסודי

פשוטה מאד :יש דין בישראל ,צריך

התורה פ״ה הל״ב שכתב בהרמב״ם
דה״ה נמי הלבנת פנים דיש דין יהרג

עצבים וסבלנות ,וא״א ואסור סתם ככה
ללכת ולהרביץ לעשות "פשקויליך

ואל יעבור ומביא התום׳ בסוטה הנ״ל

ע״ס העצבים ובוודאי שקיבל ענשו מן

ע״ש בהגהות מים חיים על הרמב״ם.
ולכאורה צ״ע לומר זה גם בשיטת
הרמב״ם ,דהרי אין שום רמז ע״ז
בהרמב״ם.

השמים כדת וכדין .יותר מאשר אנ״ש
של משה רבינו היו עושין לו.

שליט״א ראש ישיבת באר יעקב שצעק

ועיין במנחת שלמה עמוד נ״ה
שדן שם לשיטת התוס׳ והרכינו יונה
דיש דין יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים

עד זה בכנסיה הגדולה בשנת תש״מ
בירושלים (לרגל מקרה שקרה במחנינו
אז ששפכו דמו של מישהו ע״פ השערה

שיהא מותר להרוג את הרודף להלבין

וחשד בעלמא ,ואח״ב נתברר שהיה

פני חבירו כמו שמותר להרוג את
הרודף אחר חבירו להרגו ,וכן נשאר

שקר ודמיון) :יש דין תורה בישראל,
ואם יש משהו עד מישהו ,צריך ללכת

בצ״ע דמ״ט לא יהא מותר לחלל שבת

לב״ד עם עדים כשרים ,ולא להתנפל

כדי למנוע הלבנת פנים ע״ש.

סתם ובקלות ע״פ חשדא בעלמא.

והדבר בזמנינו נעשה הפקר על
כל חשד דחשד שופכין דם נקיים,

ועיין בשם משמואל פרשת מצורע
עמוד רל״ט בד״ה בטור בשם אביו
הגה״ק בעל האבני נזר זצוק״ל,

(ולפעמים גם במכות) .וזה נהפך
ל״קנאות" שהוא דין רק בבועל ארמית,

חש להרעיש עולמות עד זה ,ולדבר
ע״ז עם צעירי הצאן בכל אתר ואתר

שיש דין תורה בישראל ואין אף אחד

נזכר

אני

שהגרמ״ש

שפירא

שהסביר למה לא הרעיש ברעם הגה״ק
בעל החידושי הרי״ם במחלקת בקוצק

מפני שחשש שמא יש איזה עירוב של
קנאה ח״ו ,וקנאות צריך רק לש״ש
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ש3

כין אדם לחכירו

נקיה וז״ל שם :וכמו שאמר אאדמו״ר

עליו בזעם :למה אינך עומד? והיושב

שהרבי
הטעם
זצוקללה״ה זי״ע
זצללה״ה מגור לא הרעיש ברעם בעת

מתנצל בשקט ובעדינות :אין לי כח
כואב לי הרגלים ,ושוב משיב לו

המחלקת הידועה ,מחמת שירא לנפשו

התוקף בחירוף וגידוף באופן נורא,

פן יהיה בו בהתרעמו איוה עירוב של

והלה שוב מתנצל שמעיקר הדין אק

קנאה ח״ו עכל״ק ע״ש.

חייבין לעמוד כלל וכמבואר במשנה

וכהיום כל ילד וכל פרא לוקח
קנאות בידו בלי כל בירור ושופך דמים

עבור חשדא דחשדא וגורמים בזה

אסונות בישראל ,וכידוע על מקרים

ואסונות נוראים שקרו בזמנינו ,ומי
יודע מה עוד יכול להיות רח״ל עבור
עבירות החמורות האלו .ה׳ ירחם.

ברורה בסימן קכ״ח אות נא מהמגן
אברהם ובשו״ע הרב אינו מביא כלל
אפילו בתורת מנהג שיש לעמוד ,אלא

כותב ־שהציבור רשאק לישב ע״ש
בסעיף כ״ג ועכ״ם אין איסור מעיקר
הדין ,ובפרט כשאינו מרגיש בטוב
כ״כ ,בוודאי ובוודאי שמותר לישב
בשעת ברכת כהנים .וכ״ז לא הועיל

וכבר היה מעשה בעסקן אחד
שצנח ברחוב ומת ל״ע משבץ לב,

כלום ,ביישוהו ברבים והתוקף צעק
עוד יותר :אל תבלבל עם ההלכות

ובכיסו מצאו פשקוויל נורא שקיבל
“ באותו יום...

שלך  ..כולם עומדים אתה גם חייב

ובלם יודעים את החז״ל הנ״ל :
המבייש פני חבירו ברבים אק לו חלק
לעוה״ב ואעפ״כ יש שפיכות דמים

ברבים .וזה עובר בקלות וללא כל זעזוע.
אציק רק שתי מקרים שראיתי
בב״ש ששפכו דם ברבים בימים

הנוראים,

ועבור כלום

בשתיקה.

היה

מעשה

ממש

בעצם

לעמוד ...בקיצור ביישוהו ברבים עד
כדי שפיכות דמים ממש ,וכלם שתקו
ולא קם אחד נגד המחרף .אוי לו מיום

הדין .ואני רוצה לציין שהמחרף ישב
כל הזמן ודיבר בחזרת הש״ץ של
מוסף ...עבירה יותר חמורה פי כו״כ

מישיבה בברכת כהנים.

ועבר

עוד מקרה ראיתי בב״ש בעצם

יום

יום הושענא רבה ,שאחד חירף וגידף

הכיפורים ,באחד שעמד בתפילה כמעט
כל תפילת מוסף ,עד שלבסוף התפילה
כאבו לו הרגלים ,ולא הרגיש כ״כ
בטוב ,והלך והתיישב בסוף תפילת

מוסף לפני "מודים" ולא היה לו כוח
לעמוד בברכת כהנים ,התנפל אחד
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ברבים

למי

שלקח

מחבירו

אתרוג

מהודר ביותר לעשות עוד פעם נענוע,

והמחרף

התנפל

עליו

עם

עיניים

רצחניות ובצעקה גדולה :צבוע ,זה
מעשה צביעות לנענע עוד פעם...
וכשמישהו העיר לו וכי מה איכפת לך
ס ע״י תכנת אוצר החכמה

כין אדם לחכירו

ע״ז ,האם זה פוגע במישהו ,וגם רבים
רגילין לעשות עוד נענועין עם אתרוגין

שכא

ב״ש תשובה מעניינת בחתם סופר,

והנ״ל נפגע עמוקות מזה ,כמה לילות

מהודרין ,והוא בשלו :זה צביעות".

לא

ולכאורה יחשוב הקורא שהמדובר
כמטורפים ובלתי שפויים הזקוקין

בכבוד התורה ועל שעבר בשתיקת

לאישפוזך־אבל אטו בשופטני עסקינן?

המדובר בכאלו התופסים מקום כביכול

ויתכן

שמקבלין

גם

"שישי"

או

"שלישי" וגם כל הרואין והשומעין לא
פצו פה ע״ז ,והרי הוא דין של יהרג

ואל יעבור לשיטת התום׳ והרב״י,
וכמשנ״ת .ובוודאי שבימים הנוראים

על

ישנתי

עצם

הדבר פגיעה

הציבור .והרי אפילו באיסור דאורייתא
צריך

להוכיח

בלי

לבייש.

ובפרט

בת״ח גדול ביותר ,שהרי אמרו חז״ל
בסנהדרין צ״ט ע״ב שהמבזה ת״ח
דינו כאפיקורס ועיין בשיחות חיים

במאמר "דעת תורה" בחומרת ביזוי
ת״ח ע״ש .והיה עוד כאלו שניסו

לחפות ע״ז

או להקטין

קצת

את

השפיכות דמים .וכבר אמרו חז״ל

החטא הוא נורא ביותר .ובשני המקרים
הנ״ל ,הנתקף הסמיק והחוויר ולא צעק

בשבועות

על התוקף כלל וכלל ,וקיים במלואו

"ושמתי אני את פני באיש ההוא

הנעלבין ואינם עולבים וכו׳ .ורק נסה
להתנצל וכנ״ל .ולשאלתי מה חשב

ובמשפחתו" :אמר ר׳ שמעון אם הוא

חטא משפחתו מה חטאת לומר לך

בשעת ששפכנ״דמיו ברבים ועל כלום

אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין

ממש ,אמר :ב״ה שאיני השופך דמים,
אלא דמי נשפך צבור שנאת חינם

כולה מוכסין ושיש בה ליסטין שאין
כולה ליסטיץ מפני שמחפין עליו עכ״ל

ושותק ,ואיני מקנא כלל להצד השני

הגמרא ע״ש .הנה רואין אנו עונש

אין העולם הפקר ,יש דין ודיין
בישראל ,ואוי לו למי שהולך בדרכים

חמור ביותר על המחפין.
ועד כמה ראינו אצל גדולי ישראל

כאלו ,ואוי להם למי שבידם למחות

הזהירות בענין בין אדם לחבירו שאין

ולמנוע ,ושותקין על שפיכות דמים
ברבים .כי זה ממש חבר לאיש
משחית-ומושחת עכ״ל.

דף

ל״ט

ע״א

בפסוק

לשער כלל ,ועד כמה רעדו ממש אפילו

על חשש פגיעה במישהו .סיפר מו״ר
מק בעל ה״חזון יחזקאל" שפעם ראה

את מרן הגר״ח מבריסק שהיה עצוב

עוד מקרה נורא שהוא יותר
משתי הנ״ל ראיתי שפיכות דמים של
צדיק וגדול בישראל שביישוהו ברבים
בפני יותר ממאה איש על שהראה

בשמחה ,אמר לו :היום היה אצלי

למישהו באמצע "פסוקי דזמרה" לפני

מישהו והתחיל להתבדח אתי .ועניתי לו

ודאגה גדולה ניכר על פניו ,ושאלוהו
ע״ז מכיון שהי׳ רגיל לראותו תמיד
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שכב

כץ אדם להכירו

קצת בחזרה דברים שהיה בהם משום

והוא

מעשה נורא

מרבנו

רבי

חשש פגיעה בו ,ורציתי לחפשו ולבקש

אהרן הגדול זצוק״ל מישהו מבייש

ממנו מחילה ,ונודע לי שהוא שוטה ל״ע,

אוחו ברבים עבור כלום ממש ,ולקראת

ושוטה לאו בן מחילה הוא ,הוא ,ולכן

ראש השנה מבקש רבי אהרן ממנו

אני מאד מודאג ואיני יודע מה לעשות

סליחה ...עד כדי כך הזהירות בבין

כדי שיהיה לי מחילה גמורה ...הנה

אדם לחברו.

סיפור נורא על חשש פגיעה .ואצלינו
שופכין דמים ברבים ,ולא חולמין לבקש

סליחה כלל וכלל .ה׳ ירחם.

עוד שמעתי בשם מק הגר״א

קוטלר זצוק״ל למה נגזר על ראשי
הישיבות להסתובב בעולם כמו בגלות

סייפר לי ידידי היקר הרב הגאון

להחזקת הישיבות .ואשר אין לשער

ראש

ואין לתאר גודל סבלם בזה ,והרי

מרן

הרבה דרכים למקום ללא צורך ללכת

הגר״א קוטלר זצוק״ל ,ושזכה לשמשו

ולצאת לגלות ,אלא מכיוון שלפעמים

כמה שנים ,פעם שלח רבי אהרן מברק

נכשלין בשוגג בהלבנת איזה תלמיד

בקשת סליחה לפני ראש השנה לאחד

שלא כדין ,והלבנת פנים הוא כמו

מרבני ^ריקה ,ותלמידיו שאלו אותו

רציחה וכנ״ל ,ולכן בשוגג חייבים

יעקב

הרב

הכולל

הירשמן

בטורונטו

שליט״א

תלמידו של

רואים

אנו

על מה בקשת הסליחה ,ענה להם

גלות.

בזה״ל :לא עשיתי לו כלום ,אלא פעם

הזהירות אצל גדולי ישראל בזה ,ועד

אחד

בייש

אותי

ברבים...

ואחד

התלמידים אמר לו :למה הראש ישיבה
מבקש ממנו מחילה ,והלא הוא בייש

את הראש ישיבה ברבים ,והוא צריך
מחילה וכפרה כדין מבזה ת״ח ,חזר

כמה

שידוע

הנה
נכשלים

לכל

עד

אנשים

כזה,

חומר

הדבר,

כמה
למרות

ולכן

תלמידים ,עלינו להתחזק מאוד מאוד
בבין אדם לחבירו ,ולדעת שלשיטת
כמה ראשונים הוא דין ביהרג ואל

יעבור ,והוא רציחה ממש ועוד יותר

ואמר :לא עשיתי לו כלום אבל...

מזה .ועיין בשיחות מוסר תשל״א

ולמדו מדברי קדשו שהביאור הוא

זכירת מעשה מרים ,ותשל״ב שיחת

שאם הוא בייש את רבי אהרן מסתמא

יום הכיפורים דברים נוראים ומבהילין

הרגיש עצמו אי פעם נפגע ממנו וע״ז

בחומר

לחברו,

בקשת הסליחה ...עד כדי כך הזהירות

שאפילו בכוונה לש״ש ובגרמא דגרמא

ב״בין אדם לחבירו".

העונש חמור ומבהיל עד למאד ע״ש.

הדין

בבין

★ ★ ★
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אדם

ספר

מנחת סוטה
שיטה על מסכת סוטה

מעשה ידי הגאון הגדול שבחו מי ימלל

רב מופלא בדורו ומרביץ תורה לרבים

החכם השלם והכולל צדיק וחסיד

המקובל האלהי

כמוהר״ר

אברהם אבן מוסה

זצוק״ל

מגאוני מתא במרוקו ,ומאריה דאתרא בתוניס

בשנים תכ-תצג

יוצא לאור לראשונה על פי כמה כתבי יד

עם הוספות רבות ויקרות
על ידי המכון להוצאת ספרים וכתבי יד

"אהבת שלום"
פעה״ק ירושלים ת״ו
שנת תשנ״ט לפ״ק

דף י׳ ע״ב

סה

ויקריא .שנית דמנא ליה לריש לקיש לומר שעמדו

הכי קאי בויקריא .ומאי דקאמר תלת זמני הודו

לברכו דהא לא משמע מקרא אלא שהיה אומר

ושבחו וברכו איפשר שרמז לשלש ברכות של

להם שיודו לה׳ חסדו שנותן לחם לכל בשר .ותו

ברכת המזון ,כי הרביעית דרבנן ועדיין לא נתקנה.
אך קצת קשה אמאי לא הוה אמר להו שיברכו

לאברהם ולא לזן את העולם בטובו ,דלאו

ברכה ראשונה שהיא ברכת המוציא .וי״ל לפי

בשופטני עסקינן .ותו רביעית אמאי היה מאריך
בלשונו לומר וכי משלי אכלתם וכר ,סגי ליה

שאינה כתובה בתורה בהדיא ועיין ברכות ריש

שלישית היאך היה עולה על דעתם לברך

למימרא הודו לה׳ כי טוב שאמר והיה העולם.
האמנם נראה שריש לקיש אגב אורחיה דקדק

פרק ו׳ .א״נ משום שהיה חושש שמא יברכו
באונס מחמת רעבון ,משא״ב לאחר שאכלו שהם

מברכים ברצונם והשלמת דעתם.

מה שכתוב אל עולם שהוא יתור נפיש וסגי

1

לכתוב בשם ה׳ מדוע כינה אותו כאן בשם אל
עולם ,אלא כאן גילה לנו קרא הויכוח אשר היה
בין אברהם ובין חכמי האורחים האוכלים את

עוד שם גמרא נביאים דכתיב חזון ישעיהו בן
אמוץ ואמר רבי לוי דבר זה מסורת וכו׳ עד אחים
הוו אח״כ מלכים מדוד היא מוצאת וכו׳ .כצ״ל.

פת בגו ,והנה הוא שהאורחים לא נעלם מהם כי
ה׳ אלהי השמים ואלהי הארץ ובורא את הכל,

עוד שם גמרא אמר רבי אלעזר לאחר שנמצאו

אלא דס״ל כי האיש אשר נטע כרם או זרע שדה

סימניה וכו׳ .יש לדקדק דמניץ לו שנאבדו זה

אשר ברכו ה׳ והצליח לו ,ראוי להלל למי שאמר

פעמים עד אשר יאמר לאחר שנמצאו בא ס׳׳מ

והיה העולם דהא משלחן גבוה קא זכי ,כי קנה

וריחקן ובא גבריאל וקרבן .וי״ל שדקדק אומרו

בברכות כמ״ש בש״ס [ברכות לה ע׳׳א] (ז״ל) [י׳

מוצאת לשון הווה דמשמע מוצאת והולכת

לוי] רמי וכו׳ כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה,

פעמים רבות ומעוט רבים זה פעמים וק״ל.

אמנם מי שנהנה מן האיש ההוא לא מחייב

לברוכי ליה לקב״ה כי האיש ההוא כבר זכה

עוד שם גמרא נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו׳.

בשלו ,והשתא מיהא ברשותיה קאי ולו נאה לברך
כי נתן מלחמו לדל ,ומשום הכי עמדו לברכו כי

קשה דמאי רבים איכא הכא שהרי אין כאן כי
אם יהודה והשליח אשר שלחה אל חמיה .וי״ל

חשבו כי הדין כך ,והוא לא כן ידמה ולבבו לא

דרבים לאו דוקא והוא הדין בפני אחד איכא

כן יחשוב ,אלא דאוקמינן מלתא אעיקרא שאע״פ
שזכה בו מ׳׳מ ממנו הכל ולא נאה לברך אלא

הלבנה ולא אמרו רבים אלא למעוטי בינו לבין
עצמו~דלא מכסיף כי שניהם יודעים הדבר.

לו ,ולפיכך אמר להם וכי משלי אכלתם כמו

ואיפשר דמפני כך השמיט רש״י ז״ל תיבת ברבים

שאתם סוברים שכבר זכיתי בו ומשלי הוא ,אין

והבליעה בנעימה בד״ה ואל ילבין וכו׳ ואל

הדבר כן כי כל הדברים חוזרים לשורשם והוא

תלבין פניו ע״כ ולא אמר ברבים .אך קשה א״כ

שורש הכל אשר ברא השמים לתת טל ומטר

תלך היא ותאמר לו וליכא הלבנה ,וליכא למימר

לברכה על כל פני האדמה ,ורוקע הארץ על המים

דמשום בושתה עשתה ,כי זה חסידות של שטות
האם תמסור נפשה למות בעבור בושתה

וממציא ומצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת
האדם ,ולו נאה לברך ,וזהו שאמר משל אלהי

ופגימתה .לכך נ״ל שרבים היו עמו ממתינים

עולם אכלתם ,ר״ל שאילולא הוא ברא את העולם

לדעת מה יעשה בה ,וכן מוכח ממאי דקאמר

מאין לי בשר לתת לכל העם הזה ,אז הודו ולא

לקמן שקדש שם שמים בפרהסיא.92

בושו שהדין עמו .והיינו מאי דכתיב ויקריא ומאי
דכתיב ויקרא ,ר״ל למעוטי מאי דסלקא דעתא
דאורחין דמאן דקאי בויקרא אינו בויקריא אלא

עוד שם גמרא הכר נא אמר ר׳ חמא בחבר בישר
וכו׳ אין נא אלא לשון בקשה וכו׳ .נראה שהוקשה

אע״ג שהוא כבר הודה וזכה וקאי בויקרא אפילו

לו שאומרו הכר נא מיותר וסגי למימר לאיש

 .92לפי״ד רבינו במסקנא נראה שחזר בו ממש״כ בתחילה
דרבים לאו דוקא ואף בפני אחד לבד מיקרי רבים לדין

הלבנת פנים .ולמסקנא אין הכרח לזה ,די״ל דבתמר היו
שם רבים .וע״ע בס׳ כרם נטע כאן שנסתפק בזה ,אי רבים

סו

מנחת סוטה

אשר החותמת והפתילים האלה (אשר) [לו] אנכי

נכונה .94תימה אמאי אצטריך למימר דאמוץ היה

הרה ,ומשום הכי דרש ר׳ חמא שרוח הקודש
נצנצה בה וניבאה ולא ידעה מה ניבאה לתת

נביא מאי דלא קאמר הכא הש״ס ,דבלאו הכי

לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו .אך קשה חדא ועוד

חרא דלדרוש נמי בנא בישר ובנא בישרוהו והכי
הוה ליה למימר בהכר נא בישר ובהכר נא

בישרוהו .ועוד דהא לקמן דריש אין נא אלא

מוכחא מלתין מדישעיהו בן אמוץ שהיה נביא

והוא מזרע דוד ,נהי דאקושטא קאי שכן אמרינן
בש״ס 95שבכל מקום שנזכר בנביא שמו ושם
אביו שניהם נביאים ,אך אין אנו צריכים לזה
פה .וי״ל שדקדק מה שאמר נביאים ומעוט רבים

לשון בקשה הכר נא את בוראך אלמא לגופיה

שנים להכי קאמר דתרתי נינהו אמוץ וישעיהו

אצטריך וכונה היתה לה בדבריה ואינו כמו שאמר

בנו.96

בהכר בישר .ותו קשה דאי מיותרת נא דריש ליה
לשון בקשה מה יעשה בהכר נא הכתונת בנך
היא דלא שייך למדרש שם לשון בקשה .ונ״ל
דהני תרי דרשות אגדות חלוקות הן ומאן דדריש

כונתם להחזיק קושיתם אשר עליה תירצו ,ונראה

הא לא דריש הא ,דר׳ חמא דריש בהכר נא בישר

האי דלא חשיב ,דאע״ג דמהכא תקשה מדאמרינן

ובהכר נא בישרוהו ומאי דנקט הכר לחוד לאו

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש אלמא

דוקא אלא רישא דקרא נקט וממילא קא משתמע,

שיהרג ואל יעבור תתחזק הקושיא מהני תרי

ודיקא נמי דקאמר בראיתו הכר נא הכתונת הכר
נא למי ,וסתמא דתלמודא דריש דרשא אחריתי

דפרק הזהב ,כי יש לדוחה לדחות דלא אתיא
דרב זוטרא אלא כרבי חנינא או כרבה בר בר

כי אין נא אלא לשון בקשה ואמרה הכר נא

חנה דהשוכר ודוק ,אי מהאי דאמר דהמלבין

לבוראך ,ומיותרת הכר דריש נא לשון בקשה,

אינו עולה והתם לא חשיב עבודה זרה וגילוי

משא״כ בהכר נא דגבי יעקב דהכר לא אייתר

עריות סתם ושפיכות דמים ואפילו הכי אין
עומדים בפני פקוח נפש ,וכל שכן המלבין דחשיב

וק״ל .ורוח אחרת היתה עמי בפירוש הסוגיא

ליה בהדי יורדין ואין עולין ,ואי מהאי דאמרן

ולא ישרה בעיני.

נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש וכו׳ שמע

והכי קאמר אין נא האמור כאן אלא לשון בקשה

מינה דחמיר מספק אשת איש ,אלמא הוה ליה

עוד שם גמרא זכה ונקרא כולו וכו׳ .דאי משום

כודאי אשת איש ואשת איש בכלל גילוי עריות

שאמרה הפעם אודה את ה׳ היה לה לקרות את

הוא דאין דוחה פקוח נפש ,וא״כ אמאי לא חשיב
ליה בהדי הני .ובעיקר קושיתם יש לתרץ דהני
שלש דקא חשיב היינו לענין יהרג ע״י מלכות

שמו הודאה ,אלא שמאת ה׳ היתה זאת ונצנצה
בה רוח הקודש וקראתו על העתיד לבא.93

ואל יעבור והני שייכי במלכות שלפעמים רוצה

עוד שם גמרא כיון שהודה וכו׳ יצאת בת קול

להעביר על דת יהודית ,בעבודה זרה או כדי

וכו׳ .לא ידעתי מנין לו ,ושמא דהכי גמירי לה,

להתפאר בעיני כל שריו ועבדיו או לזכות

ועיין רש״י ע״א ד״ה צדקיה בעיניו.

לתחתית שאול ,ובגילוי עריות נמי ירצה כדי

להוליד אליו כיוצא בו מידי דהוה אשמשון ,גם
רש״י ז״ל ד״ה אמוץ .אביו של ישעיהו וכו׳

בשפיכות דמים לפעמים יעלה אף המלך וחמתו

ואמוץ אחיו נביא היה אלמא וכו׳ .ומצאתי נוסח

בערה בו באיש המורד בו ,ואם המצא ימצא
לפניו איש יהודי יאמר לו הרוג את פלוני מהרה

הוי שלשה או דוקא עשרה .אמנם הפמ״ג בם׳ מתן שכרן
של מצוות חקירה ה׳ ,כתב לדבר פשוט דכל שיש שלשה
היינו המבייש והמתבייש ועוד אחד ,נקרא רבים לענין זה
ע״ש .וכ״ב בס׳ מצות הלבבות הל׳ הלבנת פנים סעיף ג׳.
וע״ע מש׳׳כ בס׳ מגדים חדשים עמ״ס ברכות מג ע״ב.

 .93וכן כתב המהרש״א ע״ש.

אחר שאין כתוב בה נביא היה והיא גירסא

 .94כ״ה בדפוס וינציח.

 .95מגילה טו ע״א.
 .96וכ״כ הטורי אבן במגילה י׳ ע״ב בכוונת הגט׳ ,ולא
הביא דברי רש״י כאן.

1

דף י״א ע״א

סז

חושה להשיב חמתו מהשחית ,אך גבי הלבנה
לא משכחת לה אשר יאמר המלך הלבן פני פלוני

רבא וכו׳ .פי׳ דאביי אמר דוכן דקתני מתני׳ לא
קאי אשלפניו אלא אמה שלאחריו קאי דקאמר

שאין זה מחוק המלכות ,ומשום דמלבין לא דמי

מרים המתינה וכו׳ ,והכי פירושו וכן כמו אשר
אומר אליך הוא לענין הטובה אבל אינו כאשר

בכלל שפיכות דמים הוא ,כי כן אמרו הקדמונים

אמרתי לך ,א״ל רבא והא וכן קתני ,ר״ל דא״כ

שהמלבין פני חברו ברבים משום שפיכות דמים
נגעו בה דאזיל סומקא ואתי חיורא ,והכי איתא

תיבת וכן יתירה וטפלה והיה לו לומר ולענין

להו לא חשיב ליה בהדייהו .א״נ י״ל דמלבין

בפרק הזהב דף נ״ח [ע״ב] תני תנא המלבין פני

נ חברו ברבים כאילו שופך דמים ע״ש.

הטובה מרים המתינה וכו׳ וק״ל .אך קשה לאביי
ורבא דאמרי תרוייהו דמתני׳ במרובה מרה טובה

---------- -

מתפרשא דאימא סיפא יוסף זכה וכו׳ משה זכה
וכו׳ דמשמע דהוי מרה במרה וכמ״ש רש״י ז״ל,

ד״ה דקריב רישא לגבי גופא .תימה רבי מאיר

ומאי דתנן וכן לענין הטובה אכל מאי דתני בתר

דאמר ובו׳ וא״ב אמאי לא חשיב ובו׳ .פי׳ וקשיא

הכי קאי .ואין לומר דמשה לגבי יוסף מרה
מרובה הוי וכן קב״ה לגבי משה ,דמאי דתנן
ואין בישראל גדול ממנו ימאן זה ,וצ״ע ודוק.

דרבי מאיר אדרבי מאיר ודוק.
ד״ה דאייתיה לעלמא דאתי ובו׳ .דומיא דיהויקים

ובו׳ ונפרע ממנו לאחר מיתה .פי׳ ובמקום הפרעון
לאחר מיתה גבי אבשלום היתה תפילת אביו

ועוד בה גמרא ותתצב אחותו מרחוק אמר רב
יצחק פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר וכו׳.

וק״ל.

הוקשה להם שמה שכתוב מרחוק יתור נפיש
דמאי נפקא מינה אם היה מרחוק או מקרוב .גם
מאי דכתיב לדעה מה יעשה לו קשה דמי לא

דף י" א ע" א .גמרא כי אמר אין לי בן ולא
הוו ליה בנין ובו׳ .קשה ראשונה דמאי קא קשיא
ליה ואימא דמאי דכתיב כי אמר אין לי בן לאו
דלא הוו ליה כלל אלא דהוו ליה ומיתו ,וממילא

ידע שכונתה לדעה מה יעשה לו .גם מאי דכתיב
ותתצב קשה למה לא כתב ותעמוד .גם קשה
מדוע לא כתב מרים סתם ומדוע הזכירה בשם
אחותו .ולכן דרש ר׳ יצחק שהפסוק כולו על

יקשה לרב יצחק בר אבדימי אמאי לא משני

שם שכינה נאמר ,וידוע תדע כי משה רבינו ע״ה
הוא בעלה דמטרוניתא מלכות דאצילות הנקראת

למימר גמירי כל השורף וכד ,ובלאו האי גמירי

שכינה בכל מקום ,ונודע מה שהולך בדרך כל

מכח רומית קראי נימא שלא הניח בן .וי״ל

הארץ כי איש אשר יהיה בדוחק ובצער אם בעל

דהוקשה להם כי כמו דאשכחן דטרח קרא
לאשמועינן דנולדו לו שלשה בנים וטרח טירחא
יתירה שלא לצורך לאשמועינן שנולדה לו בת,

אשה הוא ויצאה אשתו לפקח על עסקיו ולדעת

מה זה ועל מה זה ,אוף הכי שכינה היא אשר
נצטערה עליו .והנה המלכות היא בת תשע

אמאי לא טרח נמי לאשמועינן שנולדו ומתו

ספירות כנודע כי מלכות אין לה בגלוי כי כולה

בחייו אלא שמע מינה לא מתו .ומשני שלא הניח

מלכות .והנה נודע בשערים כי בכל פרצוף

בן ממלא מקומו .ורב חסדא פליג אמאן דמקשה

ופרצוף שלש ראשונות נחשבות לאחת והוו לה

וא״ל לעולם דהוו ליה ומיתו ומאי קשיא לך
למה לא נזכרה מיתתם ,תדע לך דגמירי שכל

התשע שבעה והם שבעה היכלות המלכות כנודע

הכי .ותו קשה לרב חסדא אמאי אצטריך ליה

השורף תבואת חברו אינו מניח בן ,ומשום הכי

כנגד שבע תיבות שבפסוק זה .והיינו דקאמר
ותתצב דכתיב ויבא ה׳ ויתיצב שהם שלש

לא אצטריך קרא למכתב מיתת בניו דכיון דכתב

ראשונות שמהם מתפשט השפע בכל הגוף שלה

ששרף תבואת יואב שמע מינה שמתו בניו ,דהכי
גמירי ואטרוחי בכדי לא מטרחינן.

ובהם קמה וגם נצבה ,ובהעדר אורם נפלאת
ונכסת ונפלה ולא תוסיף קום עד יחזרו המוחין

ושם נאמר גמרא וכן לענין הטובה וכו׳ מי דמי
וכו׳ אמר אביי וכו׳ א״ל רבא וכו׳ אלא אמר

למקום שהיו כי הם הנקראים חיי הגוף ומעמדו
ומצבו כנודע .אחותו (דכתיב ותתצב אחותו)
היינו חסד כדכתיב [משלי ז ,ד] אמור לחכמה

רנח

מנחת סולת

לא מעמול למטרח ואגורי ש "מ דבלא״הל״ב להוציא ממון
ע״ש שפשוט להו דליכא כאן לאו דלא תעמוד דאל״כ גס כן
ימחייכ למטרת ואגורי כמו כגופו של חכרו ומכ״ש כנפשו
וע״כ דסוכרי שכנפשו שמועיל חשוכה ל״ה כגופו לאם
יטכע כנהר הוי מעוות שלא יוכל לתקן אמנם עיין במ״כ
כקרא דלא מעמוד שאמר דה״ה הרודף אחרי הזכר ואחר
נערה המאורסה ככלל דלא תעמוד וכן מכואר כרמכ״ם
פ״א מ״ה רוצח הט״ו ולכאורה אינו מוכן להא ל״ה
ריעותא לגוף וע״כ שגס לעכירה הוי ככלל אמנם יש לדחות
כיון דרחמנא הקישה הני לרוצח כדאמרינן כסנהדרין דף
ע״ג לכן יש כהו הלאו משוס הפגם וכן מכואר ברדב״ז חלק
ה׳ סי׳ אלף ותקפ״ב וכן כחב המנ״ח נמצוה מר״א נעצמו
ויש עוד הכרח דלא כדכריהס דאל״כ למה אמר ר״ג
נפסחיס כ״ב לאסור להושיט כוס יין לנזיר מכח ל״ע ח״ל
מלא מעמוד על דם רעך ואס נאמר דכמאכד עצמו לדעת
ליכא ל״ח כמ״ש כקומץ מנחה למצוה רל״ז בלא״ה ליכא
כתוכחה לאו זה ודע דמ״ש מהריו שס נתשוכה עוד הוכחה
מדכחנה רחמנא ככל מאדך בע״ז ש״מ שכשאר דברים ל״צ
לפזר כל ממונו חמוה הא ככל לאו מחויכין לפזר כמ״ש
נאו״ח סי׳ תרנ״ו ועיין בב״ח שם כאו״ח שהרגיש נאמת

למ״ל כל מאדך הא בכל לאוין כן וע״ע בכפ״ח ליומא לדף
פ״ב בד״ה חניא שחידש שלמי שממון מכיב מגופו מומר
לעכור על הלאו בשביל ממון וזה ג״כ תמוה וע״ע בגור
ארי׳ על התורה בקרא מה שפירש הוא בכוונת זה הקרא
ושוב אין ראי׳ כלל והבן

והנה בהגהות הגרי״ס על הרמנ״ס פ״ו מ״ה דיעות
ה״ז פירש מ״ש רבינו שם ויאמר לו אינו שומע הוא
וא״י המחלקת והיינו או שיאמר לו איני שומע ע״ש ולפ״ז
כהני ל״צ הכאה רק אם משיב לו ל״צ יותר לזה להוכיחו חה
דין חדש ואם נאמר דרכינו פוסק כר׳ יוחנן כדי נזיפה
וסובר לזה מקרי כדי נזיפה ומ״ש הכאה כדי לאשמעינן
לאס רוצה להחמיר טהונחן יהי׳ עד או ואס לא סגי נכדי
נזיפה ג״כ הי׳ ניחא אבל כל הקדמונים הבינו דרכינו פוסק
כלי הכאה דוקא ושוב פלא איך מועיל אם אמר איני שומע
יוחר מנזיפה וקללה דל״מ לדידי׳ ועיין בשער אפרים סי׳
ס״ה פלפול עצום בזה בענין מצות חוכחה ועיין בשו״ח
מהרש״ל סי׳ נ״ה מ״ש בענין זה ומוכח ממנו שסובר שסגי
על קרוב להכאה ולא ממש ועיין בספר חסידים סי׳ תי״ג
שכתב לין חדש בתוכחה ומובא במג״א סי׳ תר״ח אוח ג׳

י״מ

1

יל'

שלא להלבין פני אדם מישראל
הנה המו״ס כסוטה דף יו״ד ע״ב כחנו טעם דלא חשוב
הלננח פנים בג" עכירות שאין עומדין כפני פ״נ
משוס דעכירוח דהלננח פנים אינו מפורש כמורה ולא נקט
"אלא המפורשים כתורה ע״ש ולכאורה יל״ע למה לא כתכו
התו״ס יוחל לפמ״ש בב״מ דף נ״ח ע״ב כל המלבין כאלו
שופד למים א״כ הוי נכלל שפ״ד ולא צריך למימשכי׳ כפ״ע
וצ״ל דהחו״ס סוברים דנהי דהוי כאלו שופך דמים מ״מ
ל״ה שפ״ד ממש וראי׳ לאין חיינין מימה ע״ז כמו בשפ״ד
וכן מצאחי בשו״ח שכוח יעקב ח״א סי׳ קס״ד דאע״ג דהוי
כמו שפ״ד מ״מ אין ב״נ מצוי ע״ז וא״כ שסיר הרגישו
דהו״ל למיחשב בפ״ע וז״ס/והנה לדעתי אע״ג שתו״ס
סוכרים שזה אין עומד בפני פקו״ג וכן העתיק הסר״ח
בהגהומיו על הרמב״ם ס״ה מ״ה יסודי התורה ה״ב ע״ש
מ״מ לדעחי יל״ע נזה דהרי הרמב״ס לא הכיא כלל זה
המאמר דמונא שם כסוטה דנוח לו לאלם שיפול עצמו
למוך כבשן האש ואל ילבין פני חכרו כרכים אע״ג דמובא
כמה פעמים בש״ס ש״מ לסובר רבינו לזה הוי תחת סוג
מילחא דאגדחא דאין "למדין ממנו ומה גם כבר כתבו

התו״ס במו״ק דף כ׳ דה מה מג דאין למלין מקודם מ״ת
ומה גם גוף הדבר חמוה טון דב״נ לא מצוין על הלכנח
פנים איר היתה תמר מוחרח להניח להפיל למוך בבשן האש
ולא מגלה כלל דהא בפשטא דמילמא אז הימה דינם כמו
נ״ג כמו שמוכח בחולין דף צ״א וא״כ ל״ה האיסור בה ומה

גס עיין בחו״ס בסנהדרין ריש דף ע״ה ע״א במו״ס
דמסקינן דב״נ אין מצוי על קידוש השם וא״כ איך הימה
מוחרח להפיל א״ע לתוך כבשן האש הן אמת שהפרשח
דרטם בדרך האיחריס דרוש שני כחב לעל שפ״ל ב״נ מצוי׳

על קידוש השם טון דזה הוי מסברא מאי חזית מ׳׳מ
בהלבנת פנים אין זו סברא כלל בזה ומה גם גוף דברי
הפר״ד לא נ״ל דהא בכל ז״מ דב״נ לא מבואר בחורה שיש
חיוב מימה רק ילפו משפ״ד בסנהדרין נ״ז ע״א ואס״ד
כדעתו מנ״ל הא שם חמור דבעי למסור נפשו ע״ז ולא
בהני וע״כ דאין סילוק בזה שגס בזה א״צ למסור נפשו

וא״כ בודאי קשה ויותר קשה הא הימה מעוברת וב״נ מצוי
על עוברין כדאמרינן שם בסנהדרין שם נ״ז ע״ב וא״כ איך
לא חששה שגס המה ימותו ועיין במהר״ס שיף בנ״מ דף
נ״ט ובכתובות ס״ז היטב ,ובאמת בכחובוח שם בלא״ה
תמוה דמר עוקבא ל״ה הגורס שיתבייש רק הוא גרם
לעצמו ואפילו בשפ״ד ל״ה מחיוב למסור נפש בכה״גדלא

עביד מעשה וע״כ לשם כוון רק דהוי איסור ממור ע״ש
בריטב״א ובשטמ״ק שם היטב וא״כ י״ל דכ׳׳מ כוונו חז״ל
לאיים ולהגדיל האיסור וסמכו על עובדא דחמר אבל לא
להלכה ולמעשה,ובאמת גם אם לא נאמר כן ג״כ לא נוכל
לילף דמחיוב ־למסור נפשו ע״ז טון דחז״ל לא אמרו ע״ז
צריך אדם להפיל עצמו ואל ילבין רק אמרו נח לו לאדם
דהיינו שזה טוב לו יותר ממה שיעשה איסור זה אבל אינו
מחיוב ע״ז לעשוח כן ולא עבר על שוס דבק ובאמת נראה
מהרמב״ם פ״ג מ״ה משובה ה״ו ששס״ד אין לו חלק
לעוה״ב ובהי״ד במלטן כמב שהרגיל בהן אין לו חלק
לעוה״ב הרי דקיל משפ״ד ופליאה על הפני יהושע בב״מ
דף נ״ט ע״ב ד״ה דאר״ח דמלטן חמור משפ״ד דמלטן
לחברו אין לו חלק לעוה״ב ולא בשפ״ד ע״ש ולא ראה דברי
רבינו שהם ממש להיפוך ובאמח נראה מדברי רבינו דעימר
שאתז״ל דמלבין אין לו חלק משום דבנ״א פרוצים נזה ולא

מנחת סולת  -ג ומאן ,דוד טבל צבי בן אליקי□ גצל עמוד מס 257הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מנחת סולת
מסתכלים ע״ז לכן החמירו תז״ל בזה ונשברת החו״ס בע״ז
כו" ע״א ל״ה הרועים וכן כאן כוונו כלי לאיים עליהם שלא
יעברו ועיין בפהמ״ש להרמב״ס פ״ע במשנה הבא על
הזכור שכתב באמצע לשונו הקלוש והאריכו לשרן לאיים
ולהשחיל וכ" וכן כוון כאן ב״ה תשובה וכלאי הן להתרחק
מהן והיינו שמש״ה אחז״ל כן כלי שיתרחק מהן ויזהר בזה
והנה ראייתי בעיר הצלק על הסמ״ג במל״ת ו׳ שהרגיש
בזה שציין הסמ״ג לב״מ לף נ״כו לאמרינן כל
המלבין אין לו חלק לעוה״ב ותמה למה לא צק יותרלמשנה
ערוכה באבות פ״ג ע״ש וללעתי י״ל להסמ״ג סובר
למאבות י״ל לרק במרגיל וכהרמב״ס אבל בב״מ משמע
לאפי׳ בפעם אחת מלאמר לחמור מא״א לחייב חנק
מפ״א וק מאבות י״ל להוי רק להוראת שעה וככל מילחא
לאגלמא עק בספרי קב זהב י״ב ע״ב אבל מב״מ משמע
לממיר מא״א לשם לא יש חשש שיבוא לזה זה לאין לו חלק
לעוה״ב אס ילונו בחנק אבל שם באס ירגיל יבוא לילי זה

1והנה נראה לבכל מלבין מועיל מחילה שלא מיבעי ללעח
הסוברים שגס בת״ח מועיל מחילה על בזיונו וגס על הכאת
וקללת אביו עק בלימולי ל׳ לימול נ״ז בולאיי ה״ה ע״ז
מהני מסילה וגס אס נאמר לשם ל״מ מ״מ כאן מהני
ועכ״פ להקל העונש וגס אפי׳ לתו״ס שצריכין למסור נפש
מ״מ אס חברו מסכים שילבין פניו ל״צ למסור נפשו לל״מ
אס נאמר לאלם רשאי לבייש עצמו בולאי אי הוי חברו
מסכים שילבין פניו ל״צ למסור נפשו אלא אפי׳ אם $
נאמר ק עיין בב״ק צ״א ע״ב היטב מ״מ להציל חברו
ממיתה בולאי מוסר להרי לעת הירושלמי מובא לעיל
במצוה רל״ז לצרין להביא עצמו לילי סכ״נ כלי להציל סברו

רנט

מולאי ואפי׳ לא נאמר כן מ״מ בבזיון ולאי מחיוב וכמו
שהשגתי שם על הח״ש שכתב להיפוך וא״כ שוב מחיוב כאן ה
/}/אר.
להניח לבזות עצמו כלי להציל עצמו ממיתה וכמו שעשה
באמת יהולה שהולה צלקה ממני ולא הסתכל על בזיון כלי
להציל אותה וה״ה כ״א מחיוב לזה|ומעתה נראה לאפי׳ לא
רוצה להסכים לזה מ״מ כופין אותו ע״ז שיסכים ולא יהרג כ !?•\
חברו ובאמת מסברא נראה לאפי׳ לא מסכים מ״מ לא
"יאוו
מחיוב להניח להרוג עצמו טון לע״ס לחוה״ק מחיוב ח3רו
להסטס ע״ז ואם לא עושה כן אז עובר על ל״ת ושוב אינו
מחיוב להניח להרוג עצמו בשטל איש מה ולברי החו״ס
צע״גןוהנה הקינון כתב כאן לבעבירות שבין אלם לחברו
לא יבזוהו אפי׳ אינו שומע בצינעא ובין אלם למקום יבזוהו
אח״כ ועיין בעיר הצלק מ״ש הכוונה בזה ונסתפקתי אס
זה הוי מלא״ו מחיוב או ללמא טון לאינו שומע בצנעא לא
מחיוב יותר מלא״ו להוטחו רק שמלרבנן ומלברי נביאים
יוטחו גם את״כווהנה המנ״ח כתב כאן לבעבירות שבין
אלם אחר הוי ממש כמו בין אלם למקום ולבריו נמנים לזה
הוי ג״כ כמו בין אלם למקום ורק בעצמו צריך למחול על
בזיונו כמ״ש חז״ל הגעלבין ואינן עולבין עיין ביומא לף כ״ג
ולא באתר/והנה בקומז מנחה מסופק כאן אי באיסור
לרבנן מותר לבזוחו"ברבים ע״ש וללעחי ברור שמותר כמו
שחז״ל התירו להכות מכת מרלות על לבריהס אע״ג שיש
איסור חובל מלא״ו מ״מ טון להוי לטובתו מותר וה״ה
לביישו מותר כלי שישיב ולא יתבייש בעלמא לאתי
כלאמרינן בקילושין לף פ״א ע״ש בר״ע חסילא וז״פ/יפק
בספר חסילים סי׳ תתשכ״ה שאס רבים חוטאים מותר
לבזותם ברבים ומצאתי בנחל אשכול על האשכול ב״ה מילה
מה שהרגיש ב&ויזד הערות

מצדה רמ״א
שלא לנקום
הנה במצוה זו כבר הלפסתי בספט קב זהב מלף י״ל
והלאה ואציג אחו הערות מה שהרגשתי שם על
הרמב״ס פ״ז מ״ה ת״ת הי״ג שמחלק בין בצנעא שימחול
וטן בפהרסיא ,ללא ימחול למה לא כתב לגס נפהרסיא לא
ישיב רק ינקוט בלבו כמ״ש ביומא כ״ג ע״ש היטב עתה
מצאתי בב״ח בטור יו״ל סי׳ של״ל שפירש מ״ש רטנו
מקולס ולא ישית עליהם לב קאי אפי׳ על פרהסיא ורק
לענין מחילה מחלק בינייהו ע״ש היטב ולפ״ז ניחא לשפיר
מבואר בלבטו הן חילוקא ול״צ לסלסול שכתבתי אז והנה
בב״ח שם סובר לנפהרסיא מקט בפני ב׳ עלים ולא ילעתי
מנ״ל למסברא לא נקרא סהלסיא רק בפני עשרה
כלאמטנן בסנהלטן ע״ל ע״ב או עכ״ס בפני ג׳ כלאמטנן
בערטן לף ט״ז אבל בפני ב׳ נ״ל למקט בצנעא וצ״ע בזה
והנה מ״ש הרמב״ס לבפהרסיא אסור לו למחול על כבולו
ע״ש נב״י כתב שרטנו פירש מ״ש ביומא שם מפני מה
נענש שאול מפני שמחל על כבולו ואר״י כל ת״ח וכ" והיינו
טון להי׳ מ״ח ומחל לכן נענש ועיין בלח״מ כאן שהביאו
והשיג עליו מנ״ל הא י״ל למלן שאני לאין מולו מחול אבל
בח״ח י״ל שמותר ע״ש וללעמי י״ל לע״ש טומא לף כ״ב
סוף לף כ״ב ברש״י שפירש שהוא מכח המסקנא למילמא

שאמרו ישראל מי האומר שאול ימלוך עלינו וכ" ונמיתם
והוא אמר לא יומת איש היום הזה ולכאורה קשה לפ״מ
שמוכח ברמב״ס ה׳ מלטם ס "ג ה״ח שתלוי ברצון המלך
לאס רוצה להמיתו ימיתו ואם רצה למחול רשאי וכן כתב
המנ״ח במצוה חצ״ז וכן כתב בספר באר מים חיים עה״ת
פ׳ וישב והוכיח בן משמעי וע״כ מחלו ליוסף בזה וכן כתב
בח״ס חא״ע סי׳ קנ״א ועיין בסר״ל לרוש י״ג לאין רשות
ביל שום איש להורגו סן ימחול המלך והניח בתמוה הסוגיא
בסנהלטן לף מ״ט ביואב שהשיב על עמשא שמורל
במלכות ומה זה תשובה הא לול לא צוה להרגו ע״ש הן
אמת שכולם לא ראו תשובת מהט״ו סימן קי״ל שמבואר
שאסור למלך למחול ע״ז וכבר ציינתי ע״ז בספט קב זהב
לף ע״ח ע״ב על הח״ס בזה ובאמת לסמ״ש הח״ס
בחאו״ח סי׳ ר״ח להטעם שמלך יכול להרוג הוא מקרא כל
חרס מות יומת ובימי יהושע החטמו ע״ז ושוב בולאי ל״מ
מחילה אמנם עכ״ס אגו רואים מלשון רטנו שמוכח של״ס
כן וא״כ שוב למה נענש שאול הא על מימה מהני מחילה
וע״כ מוכרחין לומר כסירש הב״י הנ״ל שלבט ר׳ יוחק
קאי למעלה והיינו מכח שהי׳ ח״ת לכן ל״מ מחילה ורק
במלך שאינו ת״ח תלוי ברצונו ולא במ״ח ואולי גס קו"
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הרב אליהו ברוך פיגקל
ר״מ בישיבת מיר
ירושלים

בענין מלבין פני חבירו ברבים ,ושאר עבירות שאין להם חלק לעוה״ב*
רמב״ם הל' תשובה פרק ג הלכה ו:

מבואר דהר״ט הביא שני מנינים נפרדים של

ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא ,אלא

אלו שאין להם חלק לעוה״ב ,וחילק ביניהם בדינם

נכרתים ועובדין ונידונין 1על גודל רשעם וחטאתם

ובגדרם ,דבה״ו הדגיש הר״מ את חומר העבירות

לעולם ולעולמי עולמים ,המינים והאפיקורוסין,

וכמו שב' גודל רשעם וחטאתם וגם שעונשם

והכופרים בתורה ,והכופרים בתחיית המתים ' חמור עד מאד ,שאובדים ונדונים לעולם ולעולמי
ומחטיאי הרבים,

עולמים .ואילו בהל י״ד מ הר״מ שהן עבירות

והפורשים מדרכי צבור ,והעושה עבירות ביד רמה

קלות ואעפ״כ אמרו חכמים שהרגיל בהן אין לו

בפרהסיא כיהויקים ,2והמוסרים ומטילי אימה על

חלק לעוה“ב ,ולא נקט הר״מ דעונשם חמור בג'

הצבור שלא לשם שמים ,ושופכי דמים ,3ובעלי

מדריגות של כרת ,ושנדונין לעד ולעולמי עולמים,

לשון הרע ,4והמושך ערלתה

אלא רק הזכיר דכדאי להזהר ולהתרחק מהן ,והיינו

ובביאת הגואל,

המורדים,

כנתינת עצה בעלמא .וכן ילה“ע דבהי״ד כ' דרק

רמב״ם הל* תשובה פרק ג הלכה יד:

הרגיל בהן אין לו חלק לעוה״ב ,ובהל' ו' לא הצריך

ויש עבירות קלות מאלו ,ואעפ״ב אמרו

שיהא רגיל בהן חוץ מבעלי לה״ר ,ואולי גם שופכי

חכמים שהרגילבהן אין להם חלק לעוה״ב וכדאי

דמים ,וצ״ב גדר החילוק שבין שני המגינים הללו

הן להתרחק מהן ולהזהר מהן ,ואלו הן ,המכנה שם

שאין להם חלק לעוה״ב.

לחבירו ,והקורא לחבירו בכינויו ,והמלבין פני

ובאמת דהרמב״ם נסמך בדבריו על מה דמצינו

חבירו ברבים ,והמתכבד בקלון חבירו ,והמבזה

דהנך ב' מנינים נסדרו בב' משגיות חלוקות ,דעיקר

תלמידי חכמים והמבזה רבותיו ,והמבזה את

דינם של אלו שאין להם חלק לעוה״ב שהביאן

המועדות והמחלל את הקדשים.

הר“מ בהל' ו' ,שנינו במשנה בסנהדרין ר״פ חלק

נראה דהר״ט כלל בזה שלושה סוגי כריתות ,כמש״ב

הר״מ באן ,נכרתים [מעוה״ז] ,ואובדין [לעוה״ב כלשון הפסוק

ברמב״ן בספר תורת האדם בשער הגמול [חלק מדבריי הובאו

והאבדתי את הנפש ההיא] ,ונדונים לעולם ולעולמי עולמים

בכס״ם להלן רפ״ח מתשובה] .א׳ כרת בגופו בעוה״ז ,כדאיתא

[עד שהגיהנום כלה והוא אינו כלה] ,ומקור לזה הוא בגט׳ ראש

במו״ק כ״ח ,מת בחמישים שנה זהו מיתת כרת ,ונרמז בתורה

השנה י״ז.

1

 2זהו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ,לדעת הר״מ,

ונכרת האיש ההוא מעמיו ,ובאופן שזכיותיו רבו ,אינו יורד
לגיהנום אלא לגן עדן .ב׳ כרת בעוה״ב שנכרת מחיי גן עדן,

וכמבואר להלן הל׳ י״א.

והיינו אלו שעוונותיהם מרובים ונדונים לי״ב חודש בגיהנום,

וגופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי

 3בשע״ת לר״י פליג בזה על הר״מ ,וסבר דלא מצינו

בשופכי דמים שאין להם חלק לעוה״ב ,עיין להלן.

הצדיקים ,וזה נרמז בפסוק והאבדתי את הנפש ההיא .ג׳ שנפשו

 4במרכה״מ הביא מהכס״מ פ״ז דיעות ה״א דהיינו רק במי

נכרתת מחיי העוה״ב ונדון בגיהנום לעד ולעולמי עולמים,

שרגיל בלשה״ר ,ולא מי שעבר על לשון הרע פעם אחת על דרך

עד שהגיהנום כלה והוא אינו כלה ,ודרשו עלה חז״ל הכרת

מקרה ,וכן הוא בח״ח כלל א׳ סי׳ ב׳ ובבאר מים חיים שם.

בעוה״ז תכרת בעוה״ב ,יעו״ש .ושלושה עונשים האלו מרמז
* מתוך ספר על רמב״ם הל׳ תשובה העומד לצאת לאור.
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הרב אליהו ברוך פינקל

פד

כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב ואלו שאין להם

רחוק מן התשובה ,עכ“ל ,עכ״פ מבואר בד' רבינו

חלק לעוה״ב וכו' ,ואילו הנך שהביא הר״מ בהל'

יונה ,דהטעם בהא דמלבין פני חבירו ברבים שאין

י“ד סידרן רבינו הקדוש במסכת אבות פ״ג משנה

לג חלק לעוה״ב ,הוא מחמת גודל החטא.

!אוצרה חכמה;

י״א ,ר' אליעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים

אכן מצינו בפיה“ט להר״מ בהקדמה לפ' חלק

והמבזה את המועדות והמלבין פני חבירו ברבים

לפני היסוד הראשון ,דב' טעם אחר בהנך דאין

וכר אין לו חלק לעוה״ב .אכן בזה גופא יל״ע,

להם חלק לעוה“ב ,וז״ל המלבין פני חבירו ברבים,

דאמאי חילקם התנא דמתני' לב' משניות ,וסידרן

והקורא לחבירו בכנוי ,והמתכבד בקלון חבירו

רבינו הקדוש בשתי מסכתות ,ולא תני להו בחדא

[שאין להם חלק לעוה״ב] לפי שלא יעשה מעשה

מחתא ,וצ״ב.

מאלה ,ואע״פ שהם עבירות קלות כפי מחשבת

והנראה בזה ,דהנה מצינו מחלוקת הראשונים

החושב ,אלא בעל נפש גרועה שאין בה שלימות

ביסוד הטעם דמלבין פני חבירו ברבים אין לו

ואינה ראויה לעוה“ב ,עכ“ל ,ועיי“ש בפיה״ט לעיל

חלק לעוה״ב ,דברבינו יונה באבות פ״ג משנה

מיני' ,שרק ע״י המדות הטובות מבדילו מן הבהמה

י״א כ' שהוא מחמת חומר העבירה שהיא ביהרג

להיות אדם השלם שיש לו חלק לעוה״ב ,אבל

ואל יעבור ,ומפני חומר העבירה דינו ג״כ שאין

במדות גרועות ומושחתות הרי הוא כבהמה שאינה

לו חלק לעוה״ב ,והיינו משום דמלבין פני חבירו

ראויה לעוה“ב ,ע״ב .ומצאתי בתחילת ספר מעשה

ברבים הוא תולדה דרציחה ,כיון דאזיל סומקא

רוקח ,שהביא מכתבי ר' אברהם בן הרמב“ם ,וז״ל,

ואתי חיורא ,דהיינו שדמו בורח ,ולכך במלבין!. .אעתיק מפי אבא מארי דבר שלא כתב בחבורו,
״וז1^4.5*7.ו
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פני חבירו ברבים נמי איכא דין דיהרג ואל יעבור,

והוא שהסיבה באמרם ז״ל באלו המדות המגונות

וה״ה שאין לו חלק לעוה“ב .וכ״כ בשע“ת לר״י

[כגון מלבין פני חבירו וכו'] שהעושה אותם אין

[שער ג' אות קל״ט ,ק״מ ,קמ״א] דאבק הרציחה

לו חלק לעוה״ב ,הוא שהנפש שיהיה מדותיה אחת

היא הלבנת פנים ,כי פניו יחוורו ונס מראה האדם,

מאלו המדות המגונות אין לה תקנה שיגיע לה דבר

ודומה אל הרציחה ,ולכך אמרי' דכמו דאיכא דין

[כלומר שלימות] שתזכה בה לחיי העוה״ב .וכ״ה

דיהרג ואל ירצח ,ה״ה דיהרג ואל ילבין פני חבירו

במאירי בריש פרק חלק בסוף ביאורו למשנה,

ברבים ,ומהאי טעמא המלבין פני חבירו ברבים

וז“ל ,ובמקום אחר [ר״ל אבות פ“ג מי״א] הזכירו

אין לו חלק לעוה״ב .ובאמת דר״י הק' שם [באות

בקצת דברים קלים שאין להם חלק לעוה״ב ,וכללו

קמ״א] דהלא ברציחה גופא לא אמרו שאין לו חלק

בזה המכנה שם לחבירו והקוראו בכנוי והמלבין

לעוה“ב ,וא״כ היאך יתכן דמה שהוא רק תולדה

פני חבירו ברבים והמתכבד בקלון חבירו .והביאור

דרציחה ודומה לרציחה יהיה חמור מרציחה עצמה

באלו ,שהם דברים יורו על פחיתותם ושאינו ראוי

[וק' ,דהא להדיא איתא בתוספתא ריש פיאה

להמנות עם נוחלי העוה“ב ,עכ“ל ,וכ״כ המאירי

דרוצח נמי אין לו חלק לעוה“ב ,והביאו הר״מ

בב“מ נ“ח ב /ובחבור התשובה מאמר א' סופ“ו ז־״ה

הנ“ל פ״ג מתשובה ה״ו ,וצ״ע] ותי' בשערי תשובה

וכבר.

כי המלבין פני חבירו אינו מכיר גודל חטאו ,ואין

ומבואר בדבריהם ,דהטעם דמלבין פני חבירו

נפשו מרה לו על עוונו כמו הרוצח ,על כן הוא

ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,אינו משום לתא דעונש

קובץ תורניס { }47עמוד מס  80הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

צדיקים יבאו נו

השער לה׳

ספר
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מנחת ירושלם

====
...

חלק ראשו!
הנקיא

1

_====

ל

מנחה חריכה

והוא כילל הארות וחידושים בגפ״ת וביאורי סוגיות ו״גינים שונים ובוללים
השייכים ומסתעפים על בל

.......מסכת סוטה.....-
וערכה לה׳ מנח־ יהודה דרושלם (מלאכי גי)
נאמד בעולת בהמה אשד ,ריח ניחוח וכוי ובמנחה אשה ריח.נ־חוה לומד ל
אחד הסרב ד,ואחד המסעים ומלבד שיכוון לכי לשמיב
משנה פו? מכהות <ק־י עיא) ומדיר פי ויקרא.
ירישלמי נמיר .פי׳ד הל' ני מה הים הזה בין נל גדול לנל גדול גלים קנוניה כך כי; כל
ודיבור דקדוקיה ואותותיה של תורה עכ׳ל.

אשר הבינותי בעניי בעזר צורי וקובי
זעירא דמן חברייא׳ טמרתא דשופרייא

פנחס עפשטיין
בן מ־,ירי אדאמו״ר הרב הגאון הצדיק המפורסם דני ישעיהו

יאמי החשיבה מגברת מרת

?<סרתר

ע*ה.
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זצ׳יל

מנחה

פרל,

סוטך,

ובודאי יכיל ׳לתבוע הפרעק:

ולבנין המאכילים באכסנאית ובתי משקאות
שאינם ניטלים ידיהם ואין מברכים מ"; בשו״ת
תירת חשד ם,׳ ה' ,ובשו״ת ביתי יצחק שמעלקיס באור״ח
סי' כ״ט יעי"ש:
דבר אחר מכתם שהיתה מכתו חמה שנולד כשהוא
מהול עיין פרש" /עיין במהרש״א ז׳ל שהרגיש
בקישיא נחמדה מהא דאמרינן פ׳ התכלת (דף מ״ד)
בדוד כיון שנסתכל במילה שבבשרו נתישבה רעתו וכי׳
למ״ד בנולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממט דס ברית
ניחא ,ולמ״ד דאין צריך להטיף וכי' מ״ח שמת שלא היה
ערל גם כי לא נתקיים בו בקוס ועשה פכ״ל ,והנה
חשבתי לומר דאף למ״ד אין צריך להטיף מ״מ אס
הטיף הוי מצוה דז״פ למ״ד צריך להטיף הוא מדאורייתא
וכן מצאתי במח״נ מלית מילה גס מחללין פלה שבת
ועיין שאג״א סי נ״ד ואף שאין מברכי! בשעת הטפה
לאלה

ש□

כמש״פ הרמב״ס פ״ז ובשי״ע ס׳ רס״ה שם מטעמא
אחרינא עיי; בכ״מ שס ובאה'ג שם ,וא״כ למ״ד אין
צריך ,הייני שאינו חיוב אבל מ״מ אם רצה מקיים מציה,
'אף שדוד נולד בשבת מדמת בשבת והקב״ה ממלא שנותיהן
של צדיקים מיום ליום כדאמרינן גבי משה רביני ע״ה,

מ״מ עבוד הטפה אח"! או שהוא בעצמו כשהגדיל הטיף
כעצמו ,ובוה ניחא יוקר מה שהעירו דהלא מצות מילה
אביו עשאו ולא הוא ,ולפי הנ׳יל ניחא ,אך כמובן אין
לי שוס מקיר כלל לחדש דבר מעתה ,גם זה אין לימר דאף
חם אין צריך להטיף מ״מ לענין ששח יתרימה היי פרל
זה אינו דמביאר ביבמות ע׳א להיפך דאמר לאהייא נולד
מהול וכו׳ עיי׳ש ,גם יש ליישב קלת עפ״י חקירת הט״ז
ביור״ד ם׳ רס״ד סיף סק״ט באם נילד מהול ואח״ב מכח
שמנו נתרבה ונמשך העיר למעלה ולא נראה כל העטרה
אי נימא שצריך לחתיך העור באיזמל וכו׳ דמ״מ החיוב
בא עליו אח״כ מן התורה א״ד דשאני הכא דמה״ת אין
חיוב רק הערלה בתולדה ולא מה שנמשך אח״כ אבל אס
היה נילד מהול קלת פשיטא לי שאח״כ אס נמשך העור
שצריך לחתוך אותו כיון שלא נמול שוס פעם כראוי עדיין
עכ״ל וא״כ י׳ל דמיירי דנולד מהול קלת ,ואף שלשון מכתם
לא משמע כן וכפרש" /מ״מ י״ל כאופן הראשון דאח״כ
נמשך מרוב שמנו והיה צריך לחתוך וע״כ שמח מאד
בקיום מצות מילה בקו״ע ,ולא בשוע׳־ח ,אלא שהשאג״א
חולק עליו כמו שמובא בפ״ת שם ומה״ת א״צ למולו
וקצרתי ועיין בשי״ח בית הלוי חלק שני ס' מ״ז אות ד׳
־ס״ל להטור דמצות מילה נמשכח על האדם כל ימי חייו

ראשון

חריע;

וכמו בציצית למ״ד כלי קיפסא חייבין בציצית וכי׳ כמו
כ; במילה ס״ל להטיר דמלבד דמעשה עצמה של המילה
דהיינו חתיכת הערלה דהוי מציה עוד זאת נמשכת היא
לעילם דס״ל דהמצוה הוי על ישראל שיהי׳ נימולים יעש״ה,
ופלא שלא העיר דעל פי סירתו יתיישב היטב בהא דשמח
דוד במצות מילה אע״פ שהוא לא עשאה ,וגם כבר
נחתכה מכבר ,אך עפ״י מש״כ הבית הלוי א״ש מאד
וקצרתי:

שוב מצאתי שכוונתי לדעת אדם קדמאה ה״ה בשו״ת
מהר״ח אור זרוע בסי' י״א שכתב באמת כן
דהמצוה היא שיחי׳ נימול והביא ראיה מגמ' דמנחות הנ״ל,
דאם לא היה מצות המילה אלא העשייה ",למה שמח עליה
יותר מראשי וזרועו וכל גופו שקיים בהם מצות תפילין
וציצית וכמה מצית אלא מילה היא מצוה בכל עת כתפילין
המינחין בראשו וציצית בבגדו עכ״ל ,והוה בהעלם עין
מהבית הלוי ז״ל .ועוד יש מה להעיר אלא שאין כאן
המקים לקבל אריך וד׳ שמתיני יאריך:
ומבטל מלא הרועים בהגהותיו ליבמות דף ע״א
שהקשה מעצמו כזה דמשכהת לה לר״א דס״ל
גיל־ כשהוא מהול א״צ להטיף ממנו דם ברית ,אך אם
אח״כ נמשכה ערלתו ודאי דצריך למולו מדאורייתא עיין
לקמן דע״ב א׳ בתים' ד״ה מדבריהם ,וא״כ משכחת לה
בקט; שנילד כשהוא מהול ונמשכה ערלתו אחי• עשיית
הפסת קודם זמן אכילה עכ״ל ,נעלם ממנו דברי דוד
הט״ז ז״ל ודברי השאג״א סי' נ"ה הנ״ל( ,ויל״ע בספר
עריך לנר ובנהורא דשרנא) ועכ״פ סעייתה למש״כ דהדין
הכי היא שצריך לחתוך ולמולו מדאורייתא עיד הפעם אבל
— בלא זק קיא ערל ואסיר באכילת הפסת ותרומה - ■-
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ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמר ,עיי;
בתים׳ ד״ה יכו׳ הא דלא חשיב ליה בהדי ג' עבירות
וכו' משום דעבירות הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה
יע״ש ואפשר עוד לדייק מדקאמר מח לו לאדם ולא
קאמר בלשיןחיוב ע״כ דחייב ליכא ,והתם איכא חיוב
למסור עצמו על שלש עבירות אלו ,וא״כ לא דמי כלל
הדדי ,ועיין כתובית ם״ז במעשה דמר עוקבא ויל״ע,
גם יש לומר ,דזה בכלל שפיכת דמים כמו דאמרינן המלבין
פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים ,וכן ראיתי בעיון
;עקב שכתב להסביר כן הא דנוח לו לאדם ,משום דסברח
הוא מי ימר דדמא דידך סומק טפי יע״ש ולא כתב
להעיר מקושית התום׳ ז״ל ,ועיין בפני יהושע בב״מ שם
דף נ״ט שהאריך בעני[ זה אי חייב למסור נפשו וכנראה
לא הזכיר בדברי התום׳ דכא! עיי״ש וקצרתי וכן מצאתי

סך£ך)

פרק

ראמין

חריבה

נא

(לבטל עיון יטקב שכתב בחידושיו לב״מ שם דנ״ט וז״ל
 1מיחתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב אע״ג דא״א חמיר שהרי במס׳ סוטה משמע הכי דמסיק דאמרה לו יתומה אני
| יהרג ואל יעביר משא-״ה במלבין רק שאמרינין בסמוך נח י פנוי׳ אני ? ונ״ל בבית אביה קרי נמי לאחר מיתת אביה,
| שיפיל טצמו ולא שיהא מחויב להרוג טצמו מ״מ טונשס וכן כתבו התום׳ בקדושין (ה׳ ע״א) בד׳ה על מנת וכו׳
! דא״א לעוה״ב אינו חמיר כ״כ לפי שבא״א מים גנובים וי״ל דבית אביה קרוים כל יוצאי חלליו של אביה אע״ג
 /ימחקו וכו׳ את״ד אמנם לא זכר דברי התום׳ דשמטתין שמח כדכתיב גבי תמר שבי אלמנה בית הביך אע׳־פ שמת
 /דס״ל איפכא ומיין בש״ת לרבינו יונה ז״ל ^ומצאתי כמה אביה כדמוכחי קראי עכ״ל ,ובסוכה (כ״ד ע״ב) פירשו
הטרות שכתבתי לטיל ובמה .שיבוחר לקמן לרבותינו בטלי ייתר״כראשכחן גבי ממר שהיתה בתו של שם'וכו׳ יע״ש:
התוספות >״ל וטובה צפרנן של ראשונים ,וימן כי חביבים
צדקה ממני ,פי׳ כתרגומו ממני הרה ותימה
עלי וטל כל ישראל מחזיקי התורה דבריהם של חכמי לרפת
דאדרבה זנות גדול הוא לזנות מחמיה וי״ל שכך
ז״ל ט״כ אטתיק דה״ק ,בפ׳ וישב בפ׳ ותאמר אס חתן היו דרכן כי כאשר לא הי׳ אחים למת היה הקרוב יותר
ערבין ,י״משבא טליה בקדושין וכן מפרשים מהחתן לי מייבם וכו׳ ובשעה שאמר יהודה לדקה ממני אמר לו
כי •תבוא אלי כלומר במה הקדשני ויאמר אנכי אשלח גדי
הקב״ה אתה הצלח ארבע נפשות וכו׳ (יל״ע דלא הביאו
עזים וכו׳ פי׳ טבעתך שאתה חיתם בה וקדשה בטבעת כ״ז משמה דגמרא ואליבי׳ דרב אשי) ד״א צדקה ממני
ותימה להר׳ משה וכי מה הועילו הקדושין הרי צריכין עדים ממני היא הרה ובקדושין באתי עליה כדפרישיה לעיל ולא
ואפי׳ שניהם מודים ,וי״ל דמסתמא אדם חשוב כיהודה לא בזנות ,וקשה להרב משה הרי אין קדושין תופשי; בכלתו ,י
היה יוצא לדרך בלא שנים רעהו ואחר עמו וכו' ,וא״ה ולפי מאי דמסיק במם׳ סוטה יתומה אני ופרש״י וקדושי;
אכתי האיך הועילו הקדו&ין והלא לא מסר לה הטבעת אלא
בנך אינן קדושין ניחא כי אפי׳ ממאנת בו עתה ונמלא שלא

והרי כשתחשוב שנותיו של

שם תמלא שכבר מה,׳ והתם

ובד"ף,

בתורת משכון ואמרינן בקדושין דבמשכון אינה מקודשת,
יי״ל שהקנה לה הטבעת באותה שעה לגמרי ,אמנם לאחר
מכן התנה עמה שאם שולח גדי עזים שתחזור לו הטבעת
כנ״ל ,וכן כדברים האלה כתוב בחדושי הריב״א על התורה
שקדשה במשכון ובפני שני עדים אלא דהמשכין שמסר לה

תחת הגדי לא היה רק שתתרצה וכרי שלא יעשה בב״ז,
קדשה אחרי כן בכסף וכו׳ לפני שני עדים את״ר ,ולפי
דברי התום׳ ניחא שלא היה גזל בידה שלא קיימה את
התנאי ,משוס שבאמת הקנה לה לגמרי וט״כ לא נתבטל
הדבר בביטול התנאי שבא אח'כ ,וז״ם ,ועיין בקדושין
(ח' ע״ב) ובתום׳ שם ובריטב״א ותום׳ רי״ד ורמב״ן
שם יבשו״ע אהע״ז סי' כ״ט סעיף ו׳ ברמ״א ובאב״מ

ובפסוק

שם ס״ק י״א וק״ל וקצרתי:

זנתה תמר כלתך ,כתבו .דלמה הוצרך לומר
אח״כ וגס הנה הרה לזנונים (והיא הערת
המפרשים שאזכור לקמן) ושמא י״ל שלא היה דנין באותה

פרק בזנות בלא הריון

ד״א שלא היו דנין אלא כשמזנה

לשני בני אדם טכ׳ל וכוונת דבריהם הוא

כיון דאין אשה

מתעברת מב״ר ע'כ משני .בנ״א היא וצע״ק :

בד״ה

של שם

הוציאוה והשרף אמר אפרים וכו׳ בתו
1
היחה וכו׳ ותימה שלא הי׳ עדים והתראה בדבר,
ותירץ הר״י מארן ישראל דדור פרוץ היה לכך חייבוה כדי
לעשות סייג לחורה וכו׳ ומיהו קשיא כיון דבתו של שם
היתה א״כ מאי האי דכתיב לעיל שבי אלמנה בית אבין

היתה כלתו ולהא ניחא נחי דברי המפרשים ולא יסף
עוד לדעתה לא פסק מלבוא עליה ,ונ׳ל דהך שיטה אתיא
כמ״ד אפילו בנה מורכב טל כתפה יכילה למאן ,ד״א
צדקה ממני אפי׳ אס היחה מעוברת לא .נהחייבה כדין
בת כהן דב״ר של שם גזרו דוקא על עכו״ס הבא על בת
ישראל ולא על ישראל הבא על ב״י וכו׳ עכ״ל וכן בריב״א

שם הקשה כה״ג ותירץ נ״כ כה״ג יעש״ה:
ש□ הכר נא אר״ח בר חנינא בהכר בישר לאביו בהכר
בהכר בשרהו וכו' עיין בתוה״ק שהביא בשם החמרת
שלמה חאהע״ז סי' ל״א שהוכיח מכאן מדאמר יהודה לדקה
ממני ע״י הכרתו החפצים וכן יעקב בהכרתו כתונת
בנו החליט בטרוף יוסף משמע מזה דלא חיישינן לשאלה
ומכירה ע״ש יהנ״ל דזה רמזה לו בהכר נא דאי; לך לומר
דמזונה אחרת קבלתי החפצים דא״כ איך אמרת לאביך
הכר נא הכתונת בנך שיהא מונח מזה שטרוף יוסף ע־י״ש :
ובה״ג כתב בעיון יעקב במאי דאמרינן לקמן ראמרה
ליה בבקשה ממך הכר פני בוראך ואל תעלים
עינך ממני ,פירוש דאף שיש בידו לומר שאיני מכיר
הסימנים בט׳ע מ'מ דבר המסור ללב נאמר בו ויראת
מאלקיך לה״ק אל תעלם עינך ממני לומר לדקה ממני
עכ״ל ,וכ״כ כן המהרש״א אכן יקשה לפי״ז מאי דקא
יליף מבאן ר״ש ב״י דנות לו לאדם וכו׳ מתמר ,הלא שמא
יראתה שיכחיש הסימנין ויכול להכחיש לה ולכך לא יהי׳
לה תועלת כלל מהלבנת הפנים ,אדרבה יחזיקו איתה
לשקרנית
כך

בענין מלבין פני חבירו ברבים ,ושאר עבירות שאין להם חלק לעוה״ב

9ה

על חומר העבירה ,ואדרבה הם עבירות קלות,

אולם בהל ,ר לא כ' הר״מ הרגיל בהם ,זולת מה

עכ״פ לפי מחשבת החושב ,אלא הטעם שאין לו

שדקדק במרכה“מ לגבי שופך דמים ובעלי לה״ר,

חלק לעוה״ב הוא משום דהוי נפש גרועה ופחותה

וכן בהל ,ט ,לגבי מומר לדבר אחד שהזכיר הר״מ

שאין בה שלימות ,ואין ראוי שיהיה לו מקום

שהורגל בה ,דבדנך באמת אע״פ דאיכא תנאי של

בעוה״ב ,והיינו כמו בהמה שאין לה שום שייכות

הורגל ,אך מ“מ מה שאין להם חלק לעוה״ב הרי

לעוה״ב ,אף שלא בתורת עונש .וע“ע בלשון הר״מ

זה מגודל החטא ,דהא מנה אותם הר״מ בהל ,י״ד

פ״ג דחובל ומזיק ה״ז דכ ,וז״ל ,ואינו מחרף ומגדף

בחדא מחתא גם למבזה רבותיו ומחלל את הקדשים

לעם ומביישן אלא ׳רשע שוטה /ואמרו חכמים

ומבזה את המועדות ,ש״מ דאף בהנך דמזלזלי בכל

הראשונים שכל המלבין פני אדם כשר מישראל

דבר שבקדושה ,איכא בהו משום מדות הרעות.

ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,עכ״ל .ומדברי

וי״ל עוד דכשמבזה את הקדשים ואת המועדות

הר“מ הללו משמע נמי שאי״ז משום עונש על

ואת רבותיו ,הרי הוא מראה בזה שאין לו שייכות
]אה״ וז !1234567

העבירה ,אלא מחמת חסרון השלימות שבגברא,

לעניני רוחניות ,ולכן אינו ראוי לעוה״ב.
ויש לדקדק אמאי לא הביא הר״מ הכא בהי״ד

,או־צר_החכמו£רשע ושוטה.
שהוא אדם
ולפי“ז א“ש היטב מה דפלגינהו הר״מ לתרתי,

נמי לדין רוצח שאין לו חלק לעוה״ב ,דהא רוצח

שהרי הם חלוקים ביסודם ובעיקר דינם ,דבהל“ ר

ודאי הוי נפש גרועה ומושחתת .ונראה דלעולם

הביא הר“מ את כל אלו שאין להם חלק לעוה״ב

אה״נ דרוצח אץ לו חלק לעוה״ב ,גם מצד הדין

מחמת גודל חטאם ,שלכן עונשם חמור כפול

השנוי כאן בהל ,י״ד ,ומ“מ כיון שהביאה הר״מ

ומשולש ,שנכרתין [בעוה“ז] ואובדין [לעוה״ב]

בהל ,ו /וסגי בהא דמהתם שמעי ,בפעם אחת

ונדונים ביסורים ושריפה בגיהנם לעד ולעולמי

דאין לו חלק לעוה״ב ,וכמו״כ מבואר התם העונש

עולמים .אולם בהל י“ד הביא הר״מ עוד מנין של

החמור דאית להו שנכרתין ואובדין ונדונים

אלו שאין להם חלק לעוה״ב ,וביניהם המכנה שם

לעולמי עולמים ,תו ל״צ להביא מה דאית ליה נמי

לחבית ,והקורא לחבית בכינויו ,והמלבין פני

דין שאינו ראוי לעוה״ב מצד נפש גרועה .וכצ״ל

חבית ברבים וכו /ובהנך כ־ הר“מ דאע״פ שהן

עמשה״ק הכס“מ אמאי לא מנה הר״מ בהי״ד נמי

עבירות קלות [ובפיה״מ ,לפי מחשבת החושב] אין

להא דמגלה פנים בתורה שלא כהלכה השנוי ג״כ

להם חלק לעוה“ב ,והיינו משום דאי״ז מחמת חומר

במשנה דאבות ,וצ“ל דכיון דכבר מנה הר“מ בה״ו

העבירה ,אלא משום שהיא נפש גרועה שאינה

את דין העושה עבירות ביד רמה ,ובהי״א פי ,שזהו

ראויה לעוה“ב ,וכמו שביאר בפיה״ט .ולכך לא

המגלה פנים בתורה ,הרי שוב א“צ למנותו ג״כ

הזכיר כאן הר״מ את שלוש הדרגות של העונשים

בהי״ד .וכעי“ז תי ,הכ0״מ שם לגבי מיפר ברית,

החמורים שאין להם חלק לעוה״ב ,וכ ,רק בלשון

יעו״ש .ועי ,בזה עוד להלן ענף ב.,

עצה שכדאי להתרחק ולהזהר מהן .וכן מדוייק מה

ולאור מש“נ בדעת הר״מ מבואר היטב נמי מאי

שהוסיף שהרגיל בהן אין לו חלק לעוה״ב ,כי אם

דפלגינהו רבי להנך תרתי מנינא בתרי מסכתא,

עבר על החטא בדרך מקרה פעם אחת או שתיים,

שהרי במסכת סנהדרין למדנו את העונשין על

לא סגי בזה לקבוע בנפשו שהיא נפש גרועה.

עבירות ,וכגון אלו הן הנחנקין ואלו הנשרפין

קובץ תורניס { }47עמוד מס  81הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פו

~

:אוצר החכמה:
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ן

הרב אליהו ברוך פינקל

ואלו הנסקלין ,וכן במס' מכות אלו הן הלוקין ואלו

באבות ,דאע“פ שיש בו תורה ומעש״ט אין לו חלק

הן הגולין ,ולכך קתני נמי ואלו שאין להם חלק

לעוה״ב כמוש״נ ,הוא עונש על חומר העבירה של

לעוה״ב דהוא ג״כ בתורת עונש על גודל החטא.

מלבין פני חבירו ברבים ,וכדמשמע מדבריהם שם

משא״ב מסכת אבות מלמדת את עניני שלימות

בב“מ נ״ח ב' ובסוטה י' ב' שהשוו הך דינא לדין

האדם וקנין המדות הטובות ,ולכך התם הובאה

דיהרג ואל יעבור שיש על מלבין פני חבירו .ועוד

משנתו של ר' אליעזר המודעי אלו שאין להם חלק

דהתו' בב“מ נ״ח ב' הק' מה ניתוסף בהך ברייתא

לעוה״ב מצד העדר שלימות ומדות רעות .ומה״ט

דמלבין פני חבירו ברבים ה״ה מהיורדים לגיהנום

אף הרמב״ם חילקם לב' מנינים נפרדים ,דבהל' ו'

ואינם עולים ,והא שנינו כן במשנה באבות ,ולכאו'

מנה את אלו שאין להם חלק לעוה״ב מצד העונש

יל״ע דהא בהך ברייתא שם נתחדש דאין להם חלק

על חומרת העבירה ,דמקורו הוא במשנה בסנהדרין

לעוה“ב מצד עונש על גודל החטא ,ונפק״מ בזה

ר״פ חלק ,דמקור דינם הוא במשנה באבות.

הוא כמש״כ ,ומשמע דהתום' נקטו כרבינו יונה,

אה"חזג2{45נוהנה בסיפא דמתני' שם באבות תנן ,אע״פ

שיש בו תורה ומעש“ט אין לו חלק לעוה״ב,

דאף מתני' דאבות דמלבין פני חבירו אין לו חלק
לעוה״ב הוא מצד העונש על העבירה החמורה,

ובביאור הדברים דנו התו' בב“מ נ“ח ב' סוה״ע,

ויתירה מזו חזינן דהתו' השוו עבירה זו דמלבין

ופירשו דקמ״ל בזה דמשום עבירה זו לבדה אין לו

פני חבירו ברבים לג' עבירות שדינם הוא ביהרג

חלק לעוה״ב ,ולאפוקי מבא על הכותית שאין לו

ואל יעבור שהן חמורות שבחמורות ,ואילו בר״מ

חלק לעוה״ב רק אם יש בידו עוד עבירות אחרות,

לא מצינו דאיכא דין יהרג ואל יעבור במלבין פני

יעו״ש ,ויש לדקדק דבמתני' דסנהדרין בפ' חלק

חבירו ברבים .וביותר ,דהרי הר״מ הנ“ל בהל' י״ד

לא מצינו הוספה זו דאע“פ שיש בו תורה ומעש״ט

כ' ודל ,ויש עבירות קלות מאלו וכו' והמלבין פני

אין לו חלק לעוה״ב .ונראה דלאור המתבאר בדעת

חבירו ברבים ,וכ“כ בפיה״מ שהן מהעבירות הקלות

הר״מ דקדוק זה מתבאר באר היטב ,דבשלמא בהנך

לפי מחשבתו ,ומשו“ה אזיל לטעמיה נמי בפיה״מ

דיסוד דינם שאין להם חלק לעוה״ב הוא בתורת

הנ״ל בטעמא דמלתא דמלבין פני חבירו ברבים אין

עונש על העבירה ,א“כ ליכא הו״א כלל דמי שיש

לו חלק לעוה״ב דהוא משום העדר שלימות ולא

בו תורה ומעש״ט ,שנפטרנו מהעונש המוטל עליו,

משום חומר העבירה ,ורק התו' לשיטתי' דסברי

דהא לא יעלה על הדעת בא' שנתחייב מלקות וכדו'

דמלבין פני חבירו ברבים הוא מהעבירות החמורות

שיהא הו“א לפוטרו משום שיש בו תורה ומעש״ט.

שבחמורות שדינם הוא ביהרג ואל יעבור ,משו״ה

אבל במשנה באבות דהתם שנינו לאלו שאין להם

סברי נמי דהדין דאין לו חלק לעוה״ב הוא מחמת

חלק לעוה“ב מצד העדר שלימות ,שפיר קס״ד התם

גודל החטא.

דמי שיש בידו תורה ומעש״ט יכולים הם להשוות

והנה התו' בסוטה ה' א' הק' אמאי לא חשיב

לו שלימות ,וקמ״ל דמי שמלבין פני חבירו ברבים

בפרק חלק אדם שיש בו גסות הרוח ,או ע״ה

וכדו' שהם נפש גרועה כזו שאין בה שלימות ,שוב

שאינו חי לעוה“ב ,והגה“ק ר' אלחנן זצוק״ל בסוף

לא יחנו ליה תורה ומעש״ט להשוות לו שלימות.

ספר קובץ הערות בביאורי אגדות סי' ד' תמה על

ובדעת התו' שמיאנו לפרש להך סיפא דמתני'

דבריהם ,דהא הנך תרי שאין להם חלק לעוה״ב
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בענין מלבין פני חבירו ברבים ,ושאר עבירות שאין להם חלק לעוה״ב

אי״ז מצד עונש על חטאתם ,אלא מטעמים אחרים,

ולא ידענא היכא מפיק לי' מקרא ,עכ״ל ,ולגי'

דע״ה הוא משום שאין לו אור תורה שיחייהו ,ומי

שלפנינו הא ילפי' לי' מהך קרא גם למלבין פני

שיש בו גסות הרוח הוא משום העדר שלימות והיא

חבירו ברבים ,וכל דרש“י ל״ג לה ,וכ“כ בתוי״ט

מדה מגונה או מתועבת של בעל גאווה ,וזה שייך

שם .ול דהרמב״ם נמי ל״ג לה ,דהרי לפי הגי'

רק במי שהוא רגיל בזה ,אבל אם עבר פעם אחת

שלפנינו נמצא דאף מלבין פני חבירו ברבים נלמד
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בלבד אינו בכלל זה ,ואינו שייך לאלו ששנינו

מהך קרא דדבר ד בזה האמור במינים ואפיקורסים

בפרחלק .וביותר יש לדקדק ,דלמה לא הק' התר

ובמגלה פנים בתורה שלא כהלכה ,דלכל אלו אין

:אוצר החכמה:
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י
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ז־ליתני להו במתני' פרק ג' דאבות ,ואי נימא דהתו'

חלק לעוה״ב משום לתא דסנהדרין ,כלומר משום

סברי כרבינו יונה ניחא קצת ,דהרי גם המלבין פני

עונש על גודל חטאם ,ומלבין פני חבירו להר״מ

חבירו וכדר השנויים שם ,יסוד דינם נמי מחמת

אינו משום עונש ,אלא משום שהוא נפש גרועה

חומר העבירה ,וא״כ מסתבר טפי דמקומם הוא

שאינה ראויה לעוה״ב.

במסכת אבות ,דעכ״פ שם יש מקום להביא גם

ונראה דלדעת הר“מ לא תיקשי קו' רש״י היכן

הדינים שלו אלו שאין להם חלק לעוה״ב מחמת

מפקי' לי' מקרא ,דהא לד' הר״מ הרי זה דבר פשוט

חסרון שלימות.

מסברא ואין אנו צריכים לזה מקור מקרא ,כיון

והנה בסנהדרין צ“ט ע״א שנינו ת״ר כי דבר ד'

דהיא נפש גרועה ופחותה שאינה ראויה לעוה״ב,

בזה זה אפיקורס ד״א זה המגלה פנים בתורה וכר

וה“נ במלבין פני חבירו שב' בפיה״מ דהוי כבהמה,

הכרת תכרת הכרת בעוה״ז תכרת לעוה״ב ,מכאן

וכמו בהמה דלא בעי' מקור להא דאין לה חלק

אמר ר״א המודעי המחלל את הקדשים והמבזה את

לעוה“ב אלא זה פשוט מסברא וא״צ לפנים ,וגם

המועדות והמפר בריתו של א״א ,והמגלה פנים

דבר זה גופא דמשוי ליה למלבין פני חבירו ברבים

בתורה שלא כהלכה ,והמלבין פני חבירו ברבים,

שהוא כבהמה ,הרי זה נמי מסברא ול״צ קרא לזה.

אע“פ שיש בו תורה ומעש״ט אין לו חלק לעוה״ב,

ועד כמה מדוקדקים הדברים בר“מ ,שבה״ו כ' ואלו

ע״כ ,ולגי' שלפנינו מבואר דאף מלבין פני חבירו

שאין להם חלק לעוה“ב וכו' ,ואילו בהל' י״ד כ'

הרי הוא בכלל כי דבר ד' בזה ,וצ״ל כמש״כ התוי״ט

אמרו חכמים וכו' ,וג' כי בהל' ו' הכל נלמד מקראי,

שם בפ“ג אבות מי״א ,דהוא משום דלחבירו יש

משא“ב בהל' י״ד חדשו חכמים מסברא לכן כ' אמרו

צלם אלוקים המיוחד שיש לישראל ,וכמו ששנינו

חכמים .ודש״י שהק' מנלן ,כנראה דהוא משום

באבות ,ועיין ברש״י סוף פ' יתרו ,חבירך שהוא

דסבר כרבינו יונה ,דהא דמלבין פני חבירו ברבים

כדמות יוצרך עאכ״ו [והיינו דדבר ד' בזה אינו ר״ל

אין לו חלק לעוה“ב הוא ג״כ משום לתא דעונש על

דוקא דבור של ד' ,אלא האיסור הוא מצד הזלזול

גודל חטאו ,ולכך הוזקק רש״י למקור מקרא.

בהשם שבו ,וכמו חילול ד' דהוי בכלל דבר ד' בזה,

ובדעת הר“מ יל״ע ,דאפי' אם לא גרס בברייתא

ופשוט] ,אכן ברש״י אבות פ״ג מי״א ,נ' דלא גרס

דסנהדרין צ״ט א' לדין מלבין פני חבירו ,אבל הא

הכא מלבין פני חבירו ברבים ,דברש״י שם בד״ה

מיהת גרם לחך דמחלל את הקדשים ומבזה את

מלבין פני חבירו כ' וז״ל ,לא כתיב התם במלתי'

המועדות ,והיינו משום דסבר דילפי' להו מהך קרא

דר״א המודעי בחלק [וכוונתו להך ברייתא],

דדבר ד' בזה האמור על מינים ואפיקורסים וכו',
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פח

הרב אליהו ברוך פינקל

ומבואר בזה דאף מבזה את הקדשים ומחלל את

שיהא מתכוין להכלימו כרש״י ,ולטעמי' נסיב,

המועדות משום לתא דעונש הוא ,וק' דא״כ אמאי

שאין לו חלק לעוה״ב כי המדות מורים עליו שאין

לא הביאם הר״מ בהל ו־ דאיירי בעונש אלא בהל'

לו חלק לעוה״ב ,ובשיטתו לעיל בכמה מקומות

י״ד ,דהתם לאו משום לתא דעונש הוא אלא מחסרון

כהר"מ ,דמה שאין לו חלק לעוה״ב הוא מחמת

המדות השלימות .וכן צ״ע בהא דהר״ט והמאירי

חסרון שלימות חמדות.

בפ' חלק הדגישו הטעם דאין להם חלק לעוה״ב

והנה יש לדקדק דרש״י ורבינו יונה באבות

משום נפש גרועה שאין בה שלימות שאינה ראויה

הדגישו גבי מלבין פני חבירו ברבים הא דאזיל

לעוה״ב ,רק במלבין פני חבירו ברבים וקורא

סומקא ואתי חיורא ,והר“מ בפיה״מ לא הדגיש

לחבירו בכנוי ומתכבד בקלון חבירו ,ולא כ' כן על

זאת ,וב' דרש״י ורבעו יונה לשיטתי' אזלי דמשום

מבזה קדשים ומחלל את המועדות ,וצע״ק.

לתא דעוון אתינן עלה דהיינו אבזריי' דרציחה,

' " ' והנה בב“מ נ“ח ל בסהו״ע מני שלושה שיורדין

ולכך יש בנותן טעם להדגיש דבר זה דאזיל סומקא

לגיהנם ואינן עולין [והיינו דאין להן חלק לעוה״ב],

ואתי חיורא ,דכיון שהדם בורח משו“ה הרי״ז

מלבין פני חבירו ברבים ומכנה שם לחבירו וכו',

מתולדות הרציחה ,אבל לדעת הר״מ דלאו משום

ופריך בגמ' והלא מכנה היינו מלבין ,ושוב אין

העוון של רציחה נגעו בי' ,א״ב אין מקום להדגיש

כאן שניים אלא אחד ,ומשני אע“ג דדש בי /ע״כ,

ענין זה.

ופירש״י כבר הורגל בכך שמכנין אותו כך ואין

אולם יש להעיר בכל זה ממש״ב הר"מ פ״ו

פניו מתלבנות ומ״מ זה להכלימו נתכוין עכ״ל,

ריעות ה“ח וז“ל ,אע״פ שהמכלים פני חבירו

ומבנ^ר ברש“י דהטעם שאין לו חלק לעוה״ב הוא

ברבים אינו לוקה ,עוון גדול הוא ,כך אמרו חכמים

משום דכוונתו להלבין את חבירו ,אולם בכס״מ

המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב,

פ“ג הי״ד דקדק מלשון הר״מ דפליג על רש״י

עכ״ל ,משמע דמצד גודל החטא הוא דאין לו חלק

בזה ,וס״ל דלדעת הר״מ הכוונה אינה מעלה ואינה

לעוה“ב ,וק' דהא בר“מ הנ“ל פ“ג תשובה הי״ד כ'

מורידה יעו“ש ,ונראה דרש“י לטעמי' אזיל ,דס״ל

דאע“פ שהן עבירות קלות אין לו חלק לעוה״ב,

דהמלבין פני חבירו שאין לו חלק לעוה״ב הרי זה

וכמש“ב בפיה“מ דהוי עבירות קלות ,ומ״מ הוי

מחמת העבירה שבו ,ולכך בעי' שיהא ג״כ מתכוין

נפש גרועה שאין בה שלימות ואינה ראויה לעוה״ב,

לעבירה ,דאל״ב הרי״ז כנתכוין לאכול בשר חזיר

ומבואר דלא חשיב להו אלא בעבירות קלות ,וא״כ

ועלה בידו בשר טלה ,אבל הר“מ דס״ל דזהו מחמת

אמאי בה' דיעות חשיב להו כעוון גדול .וגם ק' למה

חסרון שלימות המדות הטובות ,ובאופן שרגיל

לא הביא הר“מ בה״ו את מלבין פני חבירו שאין לו

לעשות כן כמש“כ הר״מ ,משו“ה ס״ל דאף באינו

חלק לעוה״ב מצד חומר האיסור ,כשאר העבירות

מתכוין נמי שייך דין זה .ועיין במאירי שם וז״ל,

החמורות שהביא שם.

ולעולם לא יזכיר את חבירו בכינויו ,ואפי' לא היה

ועיין בר“מ פ“ג חובו״מ ה״ז [שהבאנו לעיל],

חבירו קפיד בכך ,וכל העושה דברים אלו [דהיינו

דהתם נמי כתב בתחילת דבריו 'שהוא עוון גדול',

כשרגיל בזה] הוראה עליו שהוא מיורדי גיהנום

וצל“ע בזה .וכה“ג יל“ע בר“מ פ“ו ת“ת הי״א,

שאין לו חלק לעוה“ב ,עכ״ל ,הרי שלא הצריך

עוון גדול לבזות ת“ח וכר ,וכל המבזה ת״ח אין
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בענין מלבין פני חבירו ברבים ,ושאר עבירות שאין להם חלק לעוה״ב

פט

לו חלק לעוה“ב ,והרי״ז בכלל דבר ד' בזה ,ע״כ,

ולומר דאף שהן עבירות קלות אין לו חלק לעוה״ב

הרי להדיא דמבזה ת“ח אין לו חלק לעוה״ב משום

מצד מדות מגונות וכנ“ל ,וצ״ע.

שהוא עוון גדול ,ונלמד מקרא דדבר ר בזה ,וא״כ
היה להר“מ להביא דין זה בפ“ג ה״ו ,ולא בהל' י״ד,
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משנה

שט

הלכות

סימן שמו

סימן שמז

שרשה מדרבנן וז״ל וראי׳ לדבריהם על טעם הנזכר בתלמוד

כדגרסינן מ״ש כלומר למה חייבו לאלו חמשה לישבע בטענות

בענק העובר איפור דרבנן בשוגג
אי צריך כפרה

שמא ופריק משוס דמורו כלומר כל חד וחד מהני אומר
אישקול מפירות

ריוח

זה

מדישיה^קאכיל

וכו׳

ע״ש

דאנא

הנה

עסיקנא
כתב

וטרחנא

ותורא

אור ליום ה׳ תצוה התשכ״ט בנ״י יצו״א

כמו

שכתב

מע״ב האי צורב עוסק בחוקי חורב מופלא ומופלג וכו׳
הב׳ מתתי׳ וויינשטאק הי״ו תלמיד ישיבת נר ישראל

נמי

המרהמב״ב דתורא מדישיה קאכיל.

באלטימאר תו״א.

ורכיבי• בקודש נראה דשוב האיר ה׳ עיני ומצאתי דהמרדכי
הביא תשובת ר״ת עצמו מה שכתב בזה וז״ל תשובת

אהדשה״ט.

בתוס׳ שבת י״ב ב׳ ד״ה רבי נתן הקשו דר״י
אישתלי וטעים קודם הבדלה והא אין הקב״ה

ר״ת על מה שחייבתס שמעון שבועה שלא עכב מן הריוח מן

מביא תקלה על ידן ומשמע מכאן היפוך שיטת הנתיבות

העסקא כלום מכת שבועת השותפין הנשבעין שלא בטענה זו

המשפט ח״מ סי׳ רל״ד דבאיסור דרבנן בשעבר בשוגג אין

פליאה היא בעיני דבעסקא לא ינהג מנהג השותפין שהרי

צריך כפרה ע״כ.

חציו מלוה וחציו פקדון הוא ופירוש דמתני׳ הכי איתא אלו

לי^עין

שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא השותפין ששניהם

הנה

קושיא זו לאו חדתא היא וכבר דברו מינה האחרונים

עוןקין בדבר מורו היתר דסמכינן אהדדי והאריסין דמשתעבדי

ז״ל ובחי׳ למס׳ גיטין דף ז׳ ע״א כתבתי מזה אהא

למרי ארעא לאתויי ליה רעיא בלא שכר ידוע ומורי היתר

שכתבו התוס׳ שם השתא בהמתן של צדיקים וציינתי שם אהא

תורא מדישיה קא אכיל והאסוטרופא והאשה הנותנת ונושאת

דר׳ ירמיה בר אבא עיין נתיבות ח״מ סי׳ רל״ד דבאיסור

בתוך ביתו ובן הבית דמוציא פועלין ומכניס פועלין ומוציא

דרבנן בשוגג לא צריך כפרה ועיין בי״ש א״ח סי׳ פ״א אות

סירות ומכניס פירות ואין נוטלין שכר ידוע על אלו דברים

ב׳ ישוב לזה ,וכוונתי היתה דהבית שערים א״ח הנ״ל הקשה

דמורו היתרא והא דאמרינן פ׳ חזקת הבתים דשותסין נעשו

לו השואל קושיא זו והב״ש הוסיף להקשות לסי הקושיא דא״כ

ש״ש זה לזה מיניה מצינו למילף דלאו שכר גמור דאטו את

גופא דעובדא דבהמתן של צדיקים מיירי בדמאי שהוא דרבנן

מייתית קבא דכילתא ליה אבל עסקא דפקדון שכר גמור הוא

ותי׳ דלק״מ דנהי שא״צ כפרה בשוגג מ״מ תקלה איכא וגנאי

וצריך שכר ידוע הוה כשכיר יום או כשכיר חדש או שכיר

לצדיק שיאכל דבר איסור או שיתאכל דבר איסור על ידו והרי

שנה כמו אומן ומקבלי קבולת ואע״ג דהקילו בשכרן כגון

חלב נכרית מותר לגמרי ומ״מ לא יניקו תינוק מן הנכרית

טובל ציר מה בכך וכו׳ אבל שכר ידוע הוא ושם שומר שכר

וגם המינקת והתינוק לא יאכלו דברים אסורים אף דמותר

עליו וכו׳ וכל גומל חסד לא ישבע שא" כ אין לך אדם שמעביר

מדינא והאריך שם ע״ש .עוד חילק שם בין דבר שאסרו

עןת לחבירו ממקום למקום דלא תקינו רבנן שבועת ספק

חכמים משוס גזירה

ובין דבר שאסרו מפני חשש איסור

ת^ 1למלתא דשכיחא וליכא שכר קבוע וידוע דמתוך כך מורו

דאורייתא כדמאי ועיין ש״ך דיני ס״ס אות י״ז ותבין .ועיין

היתר ע״כ דברי ר״ת וקצרתים עכ״ל.

עוד מ״ש בספרי שו״ת משנה הלכות ח״ג סי׳ ק״י בדברי
הנתיבות הנ״ל ובתשובה אחרת הארכתי בדבריו.

הנה

דהמרדכי הביא העתק מתשו׳ ר״ת ממש ומבואר טעמו
המברכו בלב ונפש

מטעם המהר״ס ב״ב ואולי דזה ג״כ העתק תשובתו

מנשה הקטן

שכנראה כמעט ממש זה לשונו רק קצת שינויים ומבואר
החילוק בין אריסין שמקבלין אריסותן ולא שכר קבוע ובין

עסק למחצה שכר שמקבל שכר קבוע וכמ״ש

לעיל אלא

סימן שמח

דמבואר נמי דעת ר״ת דבכל מקום שמקבלים שכר דינא הכי
דאינו מורה היתר וכדעת כל הפוסקים ודלא כשו״ת הרמ״ע

מסאנו ז״ל שרצה לעשות כל הפוסקים טועים בדבר משנה
בדברי ר״ת והרשב״א ושהר״ת והרשב״א ואגודה והמרדכי
נמי מודו להרמב״ס ז״ל ודבריו הקדושים צ״ע לסענ״ד עכ״ס

לדידן הנה נתבאר לן טעם ר״ת ז״ל בס״ד.

ביאור ברמב״ם המלבין פגי חבירו אפילו ביחיד
אין לו חלעוה״ב
אור ליום ג׳ א״ך אדר א׳ התשל״ח בנ״י יצו״א

מע״ב ידידי צ״מ עוסק באורייתא כש״ת ברוך יעקב
וויינשטיין הי״ו.

אחדשה״ט
ובזה הנני ידי״ג קשור באהבתו בלו״ג

מנשה הקטן

ק

בידידות .בדבר שאלתו לבאר לו דברי הרמב״ס
ס״ג מהל׳ חובל ה״ז שכתב שהלבנת פני חבירו

שאין לו חלעוה״ב אפילו ביחיד ולא צריך רבים הנה באמת
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משנה

הלכות

חלק ט

כי ברמב״ס אינו מבואר אפילו ביחיד אלא מדיוקו דייק מע״כ

אחדשכת״ר

כן שכתב וז״ל אע״ס שהמבייש שאר העס בדברים פטור מן

שמא

בידידות .מכתבו היקר קבלתי והגס כי אני
טרוד עד מעלה ראש אמנם אהבה מקלקלת

התשלומין עון גדול הוא וכו׳ אמרו חכמים הראשונים שכל

את השורה ואמרתי להשתעשע בדבריו היקרים לי בדבר אשר

המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים אין לו חלעוה״ב ע״כ.

יצא לישב דברי הפסקי תשובה סי׳ רנ״ד שאס יש ביד אחד

ומדלא כתב שכל המלבין כו׳ ברבים דייק מע״כ דאפילו ביחיד

קיתון של מיס שאינו צריך לו ויש ב׳ בני אדם צמאים ואינו

כן .אמנם בפ״י מהל׳ דעות ה״ח כתב הרמב״ס ז״ל המוכיח

מספיק לשניהם ואס ישתו שניהם ימותו ואס ישתה אחד יגיע

אח חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא

לישוב דנראה לו שצריך לחלק לשניהם דלגבי אחרים לא שייך

תשא עליו חטא כו׳ מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכ״ש

טעם דחייך קודמין ותמהתי עליו בספריי משנה הלכות ח״ז

ברבים אע״ם שהמכלים את חבירו אינו לוקה עון גדול הוא כך

סי׳ מ״א דלגבי אחרים ודאי ליכא דין זה אלא כל מה שיכול

אמרו חכמים המלבין פגי חבירו ברבים אין לו חלעוה״ב לפיכך

להציל יציל וע״ז יצא מעכ״ת ליישב דבריו וחקר אי הא דר״ע

צריך ליזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול כו׳ הנה

דדרש חייך קודמין לחיי חברך אס הוא חובה או רשות דרק

נראה דהגס שכתב שאסור לאדם להכלים את ישראל וכ״ש ברבים

בא להתיר אס אינו רוצה ליתן לו אז הוא קודם דלא אמרינן

חזר ואמר דאין לו חלעוה״ב דוקא כשיכלימנו ברבים וחזר שנית

מנ״ל דדמא דהאי

לפיכך צריך ליזהר שלא לבייש חבירו ברבים נראה דביחיד ס״ל

במחלוקת הרמב״ס והתוס׳ במוסר עצמו למיתה בשאר עבי^

דאינו בכלל זה אלא כאיסור .ועל סתם ביוש הביא מקרא דלא

שאינו מצווה ליהרג דעת הרמב״ס ס״ה מהיסה״ת ה״א

תשא עליו חטא ועל מה שכתב וכ״ש ברבים אמר כך אמרו

דאסור והו״ל מאבד ע״ל והתוס׳ דף כ״ז דע״ז כתבו דמותר

חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלעוה״ב.

וה״נ לענין הא דר״ע לדעת הרמב״ס חובה הוא ולדעת

ובפ״ג

מהל׳ תשובה הי״ד נמי כתב אחר שמנה הכ״ד
דברים שאין לו חלעוה״ב חשב אחת מהם המלבין

פני חבירו ברבים הרי דג״כ חשב דוקא ברבים .וצ״ל דמה

שכתב הרמב״ס בהל׳ חובל ומזיק נמי לא כתב לומר דביחיד
נמי הלכה כן אלא דכיון דבהל׳ חובל ומזיק מיירי לענין
תשלומין וכיוצא בזה וכתב דהמבייש בדברים הגס שפטור
מתשלומין מ״מ עון גדול הוא וודאי מיירי נמי ברבים כמו

שהי׳ תשלומין בפני עדים וכיוצא בה שהוא ברבים וסמך על

מה שביאר כבר בדוכתיה שהוא בהל׳ דעות או בהל׳ תשובה

כנלפענ״ד .ולא אכחד מעטי מה שיש לדייק קצת בלשון רבינו

גברא

סומק טסי

ותלה תניא

בתניא

יי״התוס׳ רשות שאס רוצה ימסור שוב דחה לעצמו דבשס״ד גס
הרמב״ם מודה דרשאי למסור עצמו כדי להציל נפש חבירו
דאין בזה משוס וחי בהם דסוף סוף תהא נפש אחת מישראל

אבודה ואחת קיימת ולכן נפרש חייך קודם רשות ולא חובה.

והפסקי תשובה מביא ראיה לדבריו היכא דאין כאן דין דחייך
קודמין הדין כמו בן סטורא דימותו שניהם ולמה אין אחד
יכול לוותר חצי קיתון שלו כדי להציל חבירו אלא כיון שאין
דין חייך קודמין דאין לאחד מיס להציל עצמו הדין כמו ר״א

ב״ס דימותו שניהם ונפשט ממילא ספיקת הפס״ת כשיש לאחד

קיתון של מיס ויש ב׳ בנ״א הנוטים למות כיון דאין דין
דחייך קודמין הדין כמו ב״ס דימותו שניהם עכ״ל©.

הרמב״ס ז״ל שכתב בהל׳ חובל ומזיק הנ״ל אע״ם שהמבייש
•5-
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שאר העם בדברים פטור וכו׳ ואמרו חכמים הראשונים שכל

והנה

המבייש שאר העם וסיים במלבין אדם כשר מישראל התנה

אמרה לו לקיים המצוה אלא שא״א לו לקיימה אלא שימסור

באדם כשר ובגמ׳ הלשון פני חבירו גס בלשון הרמב״ס לעיל

עצמו למיתה ולזה לא צותה לו התורה למסור עצמו למיתה

פני חבירו וכאן כתב אדם כשר מישראל וצ״ע.

ואס מוסר עצמו למיתה נחלקו הרמב״ם והתוס׳ אבל בדידן

המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים הנה התחיל בלשון

ראשונה נלסעג״ד פשוט דהכא כ״ע מרדו דאסור לו
למסור עצמו למיתה ולא דמי לשאר מצוות דהתורה

דושה״ט בלב ונפש

הרי התורה אמרה לו חייך קודמין לחיי חברך א״כ התורה

מנשה הקטן

הורתה לו הוראה גמורה כדת מה לעשות שחייו קדמו לחיי
חברו ואס הוא מוסר עצמו למיתה בשביל שכירו הרי הוא

מאבד עצמו לדעת שהתורה אמרה שחייך קודמין והרי כל

סימן שמט

עיקר דאנן מסתפקין הוא משוס דמנא לן דדמא דהאי גברא

בהא דחייך קודמין לחיי חברך

סומק טסי אבל כיון דהתורה פסק דדמו סומק טסי משל

הוא חובה או רשות

חבירו א״כ שוב אין בידו לשגות ולומר שדמיו של שני סומק

א׳ לסדר אנכי נתן לפניכם ברכה התשל״ד בנ״י יצו״א

שהרי הופסק לו היפוך זה ואין בידו לשנות ולא מיבעיא אס

מע״כ ידי״ג הרב הגאון כש״ת מוה״ר שמואל אלימלך
טוירק שליט״א בעמ״ח ס׳ כרם צבי בראנקס נ״י.

ירצה לעשות כראב״ס וימותו שניהם שאז חייב על מאבד עצמו
לדעת ואולי גס על חבירו שאם היה נותן לו עכ״ס הוא היה
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משנה

הלכות

מדור התשובות ח "ט

סימן שטח

סימן שמט

ביאור ברמב״ם המלבין פני חבירו אפילו ביחיד אין לו
חלעוה״ב
אור ליום ג׳ א״ך אדד א׳

הוזשל״ח בנ״י יצו״א.

מע״ב ידידי צ״מ עוסק באורייתא כש״ת ברוך יעקב
וויינשטיין הי״ו.

אחדשה״ט

_

בהא דחייך קודמין לחיי חברך הוא חובה או דשות
א׳ לסדר אנכי נתן לפניכם ברכה התשל״ז בנ״י יצו״א.

מע״ב ידי״ג הרב הגאון כש״ת מוה״ר שמואל אלימלך
טוירק שליט״א בעמ״ח ס׳ כרם צבי בראנקס נ״י.

אדודשכת״ר

בידידוח.

קמח

בידידות.

מכתבו היקר קבלתי והגס כי אני טרוד עד מעלה ראש
אמנם אהבה מקלקלת את השורה ואמרתי להשחעשע בדבריו

כדבר שאלחו לבאר לו דברי הרמב״ס פ״ג מהל׳ חובל ה״ז
שכחב שהלבנת פני חבירו שאין לו חלעוה״ב אפילו ביחיד ולא

היקרים לי בדבר אשר יצא לישב דברי הפסקי חשובה סי׳ רנ״ד

צרייך רכים הנה כאמת כי כרמכ״ס אינו מכואר אפילו כיחיד

שאס יש ביד אחד קיתון של מיס שאינו צריך לו ויש ב׳ בני אדם

אלא מדיוקו דייק מע״כ כן שכתב וז״ל אע״פ שהמבייש שאר

צמאים ואינו מספיק לשניהם ואס ישמו שניהם ימותו ואס

העם בדברים פטור מן החשלומין עון גדול הוא וכו׳ אמרו

ישתה אחד יגיע לישוב דנראה לו שצריך לחלק לשניהם דלגבי
אחרים לא שייך טעם דחייך קודמין ותמהתי עליו בספרי משנה

(אה״ ח !1234567

"

י

חכמים הראשונים שכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים
/אין לו חלעוה״ב ע״כ .ומדלא כתב שכל המלבין כו׳ ברבים דייק

הלכות ח״ז סי׳ מ״ב דלגבי אחרים ודאי ליכא דין זה אלא כל מה
שיכול להציל יציל וע״ז יצא מעכ״ת ליישב דבריו וחקר אי הא

מע״כ דאפילו ביחיד כן .אמנם בפ״י מהל׳ דעוח ה״ח כחב
הרמב״ס ז״ל המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד

דר״ע דדרש חייך קודמין לחיי חברך אס הוא חובה או רשות

שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא כו׳ מכאן שאסור לאדם

דרק בא להתיר אס אינו רוצה ליתן לו אז הוא קודם דלא אמרינן

להכלים את ישראל וכ״ש ברבים אע״פ שהמכלים אח חבירו

מנ״ל דדמא דהאי גברא סומק טפי ותלה תניא בתניא

אינו לוקה עון גדול הוא כך אמרו תכמיס המלבין פני חבירו
ברבים אין לו תלעוה״ב לפיכך צריך ליזהר שלא לבייש חבירו

במחלוקת הרמב״ס והתוס׳ במוסר עצמו למיתה בשאר עבירות
שאינו מצווה ליהרג דעת הרמב״ס פ״ה מהיסה״ת ה״א
דאסור והו״ל מאבד ע״ל והחוס׳ דף כ״ז דע״ז כתבו דמותר

לאדם להכלים אח ישראל וכ״ש ברבים חזר ואמר דאין לו

וה״נ לענין הא דר״ע לדעת הרמב״ס חובה הוא ולדעח התוס׳

חלעוה״ב דוקא כשיכלימנו ברבים וחזר שנית לפיכך צריך ליזהר

רשות שאס רוצה ימסור שוב דחה לעצמו דבשפ״ד גס הרמב״ס

שלא לבייש חבירו ברבים נראה דביחיד ס״ל דאינו בכלל זה אלא

מודה דרשאי למסור עצמו כדי להציל נפש חבירו דאין בזה

באיסור .ועל סתם ביוש הביא מקרא דלא תשא עליו חטא ועל

משום וחי בהם דסוף סוף חהא נפש אחת מישראל אבודה ואחח
קיימת ולכן נפרש חייך קודם רשות ולא חובה .והפסקי תשובה
מביא ראיה לדבריו היכא דאין כאן דין דחייך קודמין הדין כמו

ברבים בין קטן בין גדול כו׳ הנה נראה דהגס שכחב שאסור

מה שכתב וכ״ש ברבים אמר כך אמרו חכמים המלבין פני
חבירו ברבים אין לו חלעוה״ב.

בן פטורא דימותו שניהם ולמה אין אחד יכול לוותר חצי קיתון

יב©״ג מהל׳ תשובה הי״ד נמי כתב אחר שמנה הכ״ד דברים
שאין לו חלעוה״ב חשב אחת מהם המלבין פני תבירו ברבים
הרי דג״כ חשב דוקא ברבים .וצ״ל דמה שכחב הרמב״ם בהל׳
חובל ומזיק נמי לא כתב לומר דביחיד נמי הלכה כן אלא דמון

שלו כדי להציל חבירו אלא טון שאין דין חייך קודמין דאין לאחד
מים להציל עצמו הדין כמו ר״א ב״ס דמותו שניהם ונפשט

ממילא ספיקת הפס״ח כשיש לאחד קיחון של מיס ויש ב׳ בנ״א

הנוטים למות טון דאין דין דחייך קודמין הדין כמו ב״ס

דבהל׳ חובל ומזיק מיירי לענין תשלומין וכיוצא בזה וכתב
דהמבייש בדברים הגס שפטור מתשלומין מ״מ עון גדול הוא

דמותו שניהם עכ״ל.

וודאי מיירי נמי ברבים כמו שהי׳ תשלומיך בפני עדים וכיוצא

בה שהוא ברבים וסמך על מה שביאר כבר בדוכתיה שהוא בהל׳

והנה ראשונה נלפענ״ד פשוט דהכא כ״ע מודו דאסור לו
למסור עצמו למיתה ולא דמי לשאר מצווח דהתורה אמרה לו

דעות או בהל׳ תשובה כנלפענ״ד .ולא אכחד מעטי מה שיש
לדייק קצת בלשון רבינו הרמב״ס ז״ל שכתב בהל׳ חובל ומזיק

לקיים המצוה אלא שא״א לו לקיימה אלא שימסור עצמו למיתה
ולזה לא צותה לו התורה למסור עצמו למיחה ואס מוסר עצמו

הנ״ל אע״פ שהמבייש שאר העם בדברים פטור וכו׳ ואמרו
חכמים הראשונים שכל המלבין פני אדם כשר מישראל בדברים

למיתה נחלקו הרמב״ס והתוס׳ אבל בדידן הרי התורה אמרה
לו חייך קודמין לחיי חברך א״כ התורה הורתה לו הוראה
גמורה כדת מה לעשות שחייו קדמו לחיי חברו ואס הוא מוסר

הנה התחיל בלשון המבייש שאר העם וסיים במלבין אדם כשר
מישראל התנה באדם כשר ובגמ׳ הלשון פני חבירו גס בלשון

עצמו למיחה בשביל חבירו הרי הוא מאבד עצמו לדעת שהתורה

הרמב״ס לעיל פני חבירו וכאן כתב אדם כשר מישראל וצ״ע.

אמרה שחייך קודמין והרי כל עיקר דאנן מסתפקין הוא משוס

דמנא לן דדמא דהאי גברא סומק טפי אבל טון דהתורה פסק

נ

דרשה "ט בלב ונפש
מנשה הקטן

דדמו סומק טפי משל חבירו א״כ שוב אין בידו לשנות ולומר
שדמיו של שני סומק שהרי הופסק לו היפוך זה ואין בידו לשנות

ט [קליין ,מנשה בן אליעזר זאב] עמוד מס  301הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משנת

שער ג" :יהרג ואל יעבור"

יהרגהו לא מרויח בזה מידי דסו״ס אין לו שטר ,אולם מ״מ יש

ה) ריש עוד להוסיף בזה תבלין ,דהבאנו לעיל בסימן ב׳

בזה קצח צד דסכנה ,ואס היה בא לביח דין ואומר שהוא חושש

אות ג׳ לדברי הנודע ביהודה והאגרות משה דמותר

שמא יהרגנו ,היו מורים דמותר לו לחמוס דלגביה דידיה חשיבא

לאדם לסכן עצמו מעט לצורך פרנסתו וכדכתיב בקרא דסועל

פקו״נ ,אולס ודאי דיש כאן מידת חסידות להתחזק ולא לירא

"ואליו הוא נושא את נפשו" ,ומסתברא דכל מניעת הפסד

וכדברי החזו״א שהבאנו לעיל "ופעמים נשתנה הדין לסי חוזק

דממונו הוה בכלל האי היתרא ,ומעתה כשאנס מאיים על

בטחונו בהי״ח" ,ובמילתא כגון דא הדיין קאי בלאו דלא תגורו

אדם שיחתום בשקר ואס לאו יהרגהו דנחבאר דהוה רק צד

מפני איש ,אבל בעדים ליכא בהו אזהרה זאת ,אבל מ״מ מידת

מעט דפקו״נ ,אס הדבר היה נוגע לאדם עצמו וממונו לא

חסידות בכל אדם להיות בוטח בהי״ת ולקיים במילתא רחיקא לא

היה מקיים לדברי האנס ,ואמנם לענין ממון חבירו אס מפחד

תגורו מפני איש ,ובמקום דהוה סכנה ממש אין הדבר תלוי

מהאי סכנה מוחר לו לחתום שקר ,אבל מידת חסידות דיהי

באומץ הלב ומוזהר האדם על שמירת נפשו ,אבל במקום דהוה

ממון חברך חביב עליך כשלך ,ולנהוג באומץ לב גס כשנוגע

רק צד רחוק דסכנה אז תלוי הדבר בדעתו וטבעו ,ולכן ס״ל לר״מ

הדבר לממון חבירו ,ולכן חשיבי העדים דמשווי נפשייהו

שאין העדים נאמנים דמשווי נפשייהו לרשיעי ,וכדכתבו הרמב״ן

רשיעי ,שלא התאמצו שלא להיות מוגי לב ,ולא חששו כראוי

והרא״ה דגם על מילי דחסידוח אין אדם משים עצמו רשע.

לממון אחרים.

סימן כו

בהא דאמרינן "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים"
א) שנינו כסוטה י,ב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש

היינו משוס דחשיבא אונס ,אולם שפיר יכול להחמיר ולמסור נפשו

ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מתמר ,ולא נזכר

ולא להשתמש בהיתרא ד״אונס" ,ומשא״כ בישראל דשריא רחמנא

דבר זה ברמב״ס ובשו״ע שחייב אדם למסור נפשו למיתה ולא

לאיסורא במקום פקו״נ מקרא דוחי בהם אסור להחמיר על עצמו

ילבין פני חבירו ,ויעו״ש במאירי כסוטה וכן בברכות מג,ב דהאי

ט אין כאן שוס חפצא דאיסורא ,והנה כבר האריך המנ״ח מצוה

מימרא הוא רק דרך הערה וצחות ,ומשמע דל״ה דינא אלא באו

רצ״ו אות ד׳ דב״נ שרי׳ לעבור רק משום פקו״ג דידיה דהוה

חז״ל להשמיענו עד כמה חמור ענין מלבין חבירו שמסרה תמר

אונס אבל לא משום פקו״נ דחבריה ,ונמצא דבמעשה דחמר משוס

נפשה על זאת ,וצריך האדם להרגיש שכדאי היה לו למסור נפשו

פקו״נ דעובריס לחודא אסור היה לה לבייש ליהודה ,דאין לב״ג

ולא להלבין פני מכירו ,אולם מ״מ אסור למסור נפשו כי רק בג׳

היתר לבייש לחבירו כדי להציל לאיש אחר ,ולא היה מותר לחמר

עבירות ילפינן מקרא דיהרג ואל יעבור ,אבל שאר עבירות

לבייש ליהודה אלא משום פקו״נ דעצמה דחשיבא אונס כיון

שבתורה נדמין מפני פקו״נ ואסור לאדם להחמיר ולמסור נפשו

שהוציאוה להשרף ,ובזה שפיר כתב המשך חכמה דמותר היה לה

[זולת כמקום שרוצה העכו״ם להעבירו על דת שבזה יש סוברים

להחמיר ולמסור נפשה.

0

שמי שרוצה יכול להחמיר על עצמו גם בצנעא ולמסור נפשו ,עיין

יעיין

ב> עוד יש לבאר הא דהחמירה תמר ומסרה נפשה שלא לבייש

במשך חכמה פרשת ברכה (3ד״ה ויבכו בנ״י) דמוחר לבן נח

ליהודה ,הגס דאסור לאדם להחמיר ולמסור נפשו

למסור נפשו על מצות שאין צריך ליהרג עליהם ,ולכן תמר מסרה

במקום שלא חייבה תורה [ובכה״ג שאין כאן להעביר על דת ול״ה

נפשה עכ״ל - ,והאי חידושא דלב״נ מותר להחמיר ולמסור נפש

ענין דקדוש ה׳ ,כו״ע מודו דמיתסר למסור נפשו] ,ועוד דהרי

יעוין בפרשת דרכים בדרך האתרים (בד״ה ודע דנחלקו) דס״ל

עי״ז ישרפו גס לעובריה ובזה בודאי דל״ש שיחמיר אדם על עצמו

כן למהר״ש יפה ,עיי״ש ,אמנם יש לתמוה על המשך חכמה

ע״ח מיתה דעוברים - ,דהנה נתבאר להלן בסוף הסימן דנמעשה

דבמעשה דתמר שהיתה מעוברת היאך היתה יכולה להחמיר

דחמר הגס דנתעברה מיהודה שורת הדין דחייבת שריפה אלא

שיהרגו גם לעובריה[ ,ובפרט לב״נ שמוזהר על העוברים] ,אכן

דהיה בזה רק ענין של "חנינה" שימחול יהודה על בזיון המלוכה

עיקר שיטת המהר״ש יפה דב״נ מותר לו להחמיר ולמסור נפשו

והמעל בבנו ,ואשר ע״ב שפיר היה מותר לתמר להחמיר ולא

עיין בזכרון שמואל סימן ס״ה אות כ״ח דביאר הדבר דבב״נ ליכא

לבייש ליהודה שהרי מה שנהרגה היא ועובריה הוא כדין ,ובעלמא

להיחרא דוחי בהס ,ומה שאין צריך למסור נפשו על מצות דידיה,

אסור לאדם להחמיר ולמסור נפשו כשאינו חייב דעובר אקרא דאך

ביו״ד ריש סימן קנ״ז] ,והא דתמר חשבה למסור נפשה

משנת פיקוח נפש לורינץ ,יוסף אריה  -שיין ,שלמה יעקב ־ קנייבסקי ,חיים עמוד מס (97הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

משנת

פד

שער ג" :יהרג ואל יעבור"

פקו נ

סימן כו

אח דמכם לנפשותיכם אדרוש ,אבל בחמר ל״ש האי איסורא שהרי

לא הזכירו שחייב ליהרג ולא ילכין חבירו ,משמע דס״ל כהמאירי

נשרפת כדין ,אמנם אם הימה אומרח ליהודה שנחעברה ממנו היה

דליכא להאי דינא ,ומש״כ בננין ציון שנכלל זאת בדברי הרמ״א

פוטרה ממיתה ,ושפיר ילפינן מחמר דנוח לו לאדם שיפיל עצמו^י״מ דגם בלאו בעלמא חייב למסור נפשו ,הוא דוחק טובא ,ועוד

לכבשן האש ולא ילבין חבירו ברבים[ ,אבל מ״מ בעלמא אסור לאדם

דשפיר משכחת לה חייבי לאויס גס בשפיכות דמים ,בהורג טריפה

למסור נפשו על זאת כי קאי באיסורא דאך את דמכם לנפשותיכם

שאין בזה מיתה ומ״מ הוה בכלל יהרג ואל יעבור ,וכדכתב הנודע

אדרוש] ,והגמרא רק אתי לאשמועינן עד כמה חמור ענין זה של

ביהודה חו״מ מה״ת סימן נ״ט ,וכן נקט האגר״ח בחו״מ ח״ב

מלבין פר מבירו שמסרה חמר נפשה על כך ,וכאמור במאירי.

סימן ס״ט סוף אות א - /אמנם במנ״ח מצוה רצ״ו אוח כ״ח כתב

ג)

ועיין

שבאנסוהו עכו״ס להרוג טריפה אין צריך למסור נפשו דבזה ולאי

בתוס׳ שם כסוטה דכחבו "נראה דהא דלא חשיב ליה

בהדי ג׳ עבירות ,משום דעבירת הלבנת פנים אינה

דדם דידיה סמיק מדם דטריפה[ ,וכן מבואר במאירי בסנהדרין
עב,ב בד״ה יראה לי ובד״ה ובתלמוד] ,אמנם כל זאת היינו באנסוהו

מפורשת בתורה" ,הרי דנקטו דכן הוה דינא שחייב אדם למסור

להרוג טריפה ,אבל זה ודאי שאסור לאדם להתרפאות ולהציל נפשו

נפשו ולא להלבין לחבירו ,וברבינו יונה בשערי תשובה שער שלישי

ע״י שיהרוג לטריפה ,וכדביאר בזכרון שמואל סימן פ״ג אות י״ד,

אוח קל״ט ובמסכת אבות פ״ג משנה י״א הביא להאי מימרא

 -עוד יש לבאר להרמ״א דשייכא חייבי לאויס בשפיכות דמים

שחייב למסור נפשו ולא להלבין חבירו ,והוסיף דהוה בכלל

באומר העכו״ס לשנים להרוג לישראל דהגס דליכא בזה חיוב מיתה,

אביזרייהו דשפיכוח דמים ,ונמישבה בזה קושיח התוס׳ ,ויעוין

מ״מ יהרג ואל יעבור ,וכמו״כ ע״י גרמא נמי יהרג ואל יעבור,

בשו״ח בנין ציון ח״א סימן קע״ב דנקט כן לדינא והאריך בהאי

וכדחזינן שבאומרים העכו״ס לסיעת בני אדם למסור להם אחד

ענינא ,ועיי״ש דביאר דזה כוונת הרמ״א דבג׳ החמורות אע״ס.

מהם ,דיהרגו ולא ימסרו ,הגס דאין הישראל הורגים בעצמם אלא

שאין בו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ,ולא נתבאר היאך

מוסרים לעכו״ס והוא יהרגם ,וכדכתב כן המנ״ח מצוה רצ״ו אות

משכחת לה לאו בעלמא אצל שפיכות דמים ,זולת במלבין פני

כ״ה[ .ודברי החכמת שלמה בשו״ע יו״ד סימן קנ״ז דבשניס שעשו

חבירו ברבים - ,ולענ״ד מהא דהשו״ע והרמ״א ונושאי כליהם

אין צריכים למסור נפשם ,תמוהין מאד].

ב .בביאור דברי הרבינו יונה דלהלבין פני חבירו הוה אביזרייהו דשפיכות דמים
ד> הבאנו לעיל לדברי הרבינו יונה שכתב דהא דצריך למסור

דבכופהו עכו״ס להרוג טריפה ,יעבור ולא יהרג ,שבזה ל״ש

נפשו למיתה ולא להלבין פני חבירו ,משום דהוה

הטעם דמאי מזיח ,כיון דטריפה הוה כגברא קטילא ,־ אמנם

בכלל אבקרייהו דשפיכות דמים - ,והדברים צריכים פירוש וביאור

להאמור יש לדון בזה דסו״ס ברציחה לא נאמר היתרא דוחי בהם,

דהא הטעם דבשפיכות דמים יהרג ואל יעבור מבואר בגמ׳

וממילא גם בטריפה דאיכא איסורא דרציחה יהרג ואל יעבור,

(פסחים כה - 5,יומא סב,ב) דהוא מסברא דמאי חזית דסמיק

והגע בעצמך דהנה לשיטת התוס׳ והרנינו יונה דיהרג ואל ילבין

דם דידך טפי מדם דחברך ,וביאר רש״י דהא דשרינן בעלמא

לחבירו ,בודאי דגם בהלבנת פנים דטריפה הוה כן ,דלענין הלבנת

לעבור על איסורא משום פקו״נ היינו משוס קרא דוחי בהם,

פנים אין שום נפקמ״ג בין טריפה לשלם ,וכמובן ,ומעתה ה״ה

דיקרה בעיני הקב״ה נשמה של ישראל ,אבל לגבי רוצח כיון

דבכופהו העכו״ס להרוג טריפה דיהרג ואל יעבור ,שהרי להרוג

דסו״ס איכא איבוד נשמה למה יהא מותר לעבור ,מי יודע שנפשו

ממש חמור טפי מאשר לביישו ,ופשוט.

חביבה ליוצרה טפי מנפש חבירו ,־ וא״כ במלבין פני חבירו ל״ש

ה) ויש להוסיף בביאור האמור לעיל ביתר בהירות וכדלהלן:

האי טעמא ,ומאי מהני הא דהוה אביזרייהו דשפיכות דמים ,והרי

הנה בפשוטו הא דבשפיכות דמים יהרג ואל יעבור

סו״ס אין כאן איבוד נשמה ,והנראה דכיון דאיסור רציחה לא

מטעם דמאי חזית,־ היינו כיון דבלא״ה תיהרג נפש מישראל א״כ

נדחה בסקו״ג משום סברא דמאי חזיח ,א״ה ע״כ דבלאו דלא

ל״ש בזה לדון כלל משוס היתר דפקו״ג ,דמאי נפקמ״ג נפש

תרצח לא נאמר היתרא דוחי בהם ,ושוב גס אס משכחת לה בגוונא

דידיה או דחבריה ,וכדכחב רש״י בפסחים כה,ב ובשאר מקומות

דליכא להאי סברא דמאי חזית ,לא נאמר בזה היתרא דוחי בהם,

"דמ״מ יש כאן אבוד נפש מישראל והתורה לא התירה לדחות

וממילא גס במלבין פני חבירו ברבים דהוה אביזרייהו דרציחה,

אח המצוה אלא מפני חיבת נפשו של ישראל" ,וזהו דקאמרינן

יהרג ואל יעבור ,כי בלאו דרציחה וכל אביזרייהו דהאי לאו ליכא

בגמ׳ ד״סברא היא״ - ,אמנם יש כאן מקום עיון ,היאך יהא אס

להיתרא דוחי בהם[ ,ויעוין בזכרון שמואל סימן ס״ה ס״ק כ״ט

יש שני חולים מסוכנים ויש תרופה רק להחיוח אחד מהם ,ובביתו

שכתב קצת בדרך אחרת ,ודו״ק] ,והנה הזכרנו לעיל לדברי המנ״ח

של חולה אחד נמצאת התרופה השייכת לחולה השני ,וכדי להביא
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התרופה לבעליה צריך לטלטל ברה״ר ולעבור במלאכת הוצאה,

יהרג כיון דהוה שוא״ת ומאי חזית דדמא דחבריה סמיק טפי,

והנה אס הדבר היה בימות החול הרי קיי״ל דחייך קודמין לחיי

הרי דגם בלאו דרציחה כל דהוה בשוא״ת אמרינן דיעבור ואל

חברך ויביאו התרופה לבעליה ,וכדינא לקיתון של מיס שחיי בעל

יהרג ,ולפו״ר תמוה דסו״ס כיון דע״כ תיאבד נפש מישראל א״כ

המיס קודמין (בב״מ דף ס״ב) ,אולם לענין לדחות שבת הרי כיון

ל״ש כלל היתרא ד״וחי בהם" ומאי נפקמ״נ אס עובר בשוא״ת

דבלא״ה ימות אחד מהס נימא דאין כאן היחרא ד״וחי בהם" כי

או ע״י מעשה ,וע״כ שצריך לומר דלהרוג לחבירו בקוס עשה

מה נפקמ״נ אס יחיה הוא או חבירו ,אמנם נראה לענ״ד דאינו

איכא הסברא דמאי חזית ולא התירה חורה ,ומשא״ב בשוא״ת

כן ומותר לטלטל התרופה לבעליה ,דסו״ס לגביה דידיה יש כאן

דבזה הסברא להיפך דמאי חזית דדמא דחבריה סמיק טפי ,ואיכא

היחרא דוחי בהם להציל נפשו ,ואין מוטל עליו החשבון דאפשר

להיתרא ד״וחי"בהס" הגס דממ״נ ע״כ דחיאבד נפש מישראל,

להחיו^חבירו בלא מלאכה ,דהיחר דוחי בהם נאמר לכל אחד

וגדרן של דברים כך הוא ,דהתירה חורה לעבור ולא ליהרג גס

ואחד כשלעצמו ,והא דאמרינן דבשפכ״ד יהרג ואל יעבור מסברא

בשפכ״ד כשהוא בשוא״ח דקיל טפי ,ולא במקום דחמירא כשהורג

דמאי חזית ,היינו דיסוד הטעם דהתירה חורה בפקו״נ היינו

בקוס ועשה ,והיסוד להאי חילוק הוא משום הסברא דמאי חזית,

משוס דחביבה נפש דישראל ,ודבר זה לא שייכא בלאו דשפיכות

־ והנה גם בגילוי עריות איתא להאי הילכחא דבשוא״ת יעבור

דמים ,שהרי בלא״ה יהרג חד מישראל ,ואשר ע״ב קיס להו לחז״ל

ולא יהרג ובקוס עשה יהרג ואל יעבור דאיחקש לרוצח ,וכדכתבו

דבשפיכות דמים לא נאמר ההיתר ד״וחי בהם" ,וממילא יהרג

החוס /ובגלוי עריוח ליכא לסברא דמאי חזיח וא״כ לכאורה אין

ואל יעבור ,והסברא דמאי חזיח היינו רק טעמא דמילחא ד״וחי
בהם" לא קיימא בלאו דשפיכות דמים ,אבל בשבת ובכל המורה

דשייכא היתרא דוחי בהם ,גם אם משכחח לה אופן דממ״ג חמות
נפש מישראל ובאופן שציירנו לעיל ,מ״מ שייכא בהא היתר דוחי

בהם ,כאו״א לנפש דידיה[ ,ועוררני לביאור זה ידידי קרובי הגאון

ר׳ אהרן רייך שליט״א מלייקוואד] ,וגדולה מזאת כחב לי רבנו
הגר״ח קניבסקי שליט״א דאס יש לפניו שני חולים ושניהם שווים,

ואפשר להציל אחד מהם בלא חילול שבח ,ועל השני צריך לחלל
שבת ,דרשאי להציל לאיזה מהם שירצה - ,וזה כמשנ״ת דלכאו״א
איכא היחרא ד״וחי בהם".

ו) ובאמת נראה דע״כ שצריך לומר כן ,שהרי שיטת התוס׳

נפקמ״נ בין קו״ע לבין שוא״ח ,וע״כ דגם בשפיכות דמים יסוד
החילוק הוא דקו״ע חמיר טפי משוא״ח ,והסברא דמאי חזיח הוה

רק היסוד והטעם דאמרינן להאי הילכחא שיש חילוק בין קו״ע
דחמיר לבין שוא״ת דקיל ,והבן[ .ובדברי החוס׳ בסנהדרין

דבזרקוהו על תינוק יעבור ואל יהרג דל״ש בזה הסברא דמאי
חזית ,ציין בגליון המהרש״א (אייגר) לדברי הכסף משנה בהלכות

יסוה״ח פ״ה סוף ה״ה דקבלה היתה בידם דבשפכ״ד יהרג ואל
יעבור גס במקום דבלא״ה יהרגוהו ,ול״ש נזה הסברא דמאי

חזית - ,וכוונת הגר״ש אייגר דזה דלא כהתוס׳ ,אכן לפמשנ״ח
אין הדברים סותרים ,והקבלה דבשפכ״ד יהרג ואל יעבור היינו

רק בקו״ע דחמירא ,דיסוד האי קבלה היינו משוס הסברא דמאי

(סנהדרין עד,ב) דבזרקוהו על תינוק יעבור ואל

חזית ,ודו״ק].

ג .בדין להציל נפשו באבר או בצער רב דחבירו
ז) ובעיקר שיטת התוס׳ והרכינו יונה דבמלבין פני חבירו יהרג

מה שהזיקו] ,וכן הוא בשו״ע כסימן שנ״נו סעיף ד׳ "אפילו הוא

ואל יעבור יש לבאר לגדר הדבר כדלהלן ,־ יעוין

בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו ,צריך שלא

בסוגיין בב״ק ס,ב דנסתפק דוד המלך אס מותר לו להציל עצמו

יקחנו אלא ע״מ לשלם" ,וזה כדעת החוס׳ והרא״ש דזה בודאי

בממון חבירו ,ואמרו לו רבנן דמיתסר ,אלא דמלך פורץ גדר ואין

דמותר לגזול במקום פקו״נ אלא דחייב לשלם.

מוחין בידו ,ויעו״ש ברש״י בסוף העמוד בד״ה ויצילה "שלא
ישרפוה הואיל ואסור להציל עצמו בממון חבירו" ,והיינו דאסור

היה להם לשרוף השדה ,וקשה שהרי רק בג׳ עבירות אשכחנא

ח) ויעוין בשו״ת בנין ציון ח״א סימנים קס״ז קס״ט שהאריך

טובא בהאי ענינא בפלוגתא דרש״י וחוס׳ אס מותר

להציל עצמו בממון חבירו ,והקשה על שיטח רש״י מהא דאמרינן

דיהרג ואל יעבור ומהיכי תיחי דגם משום איסור מזיק חייב

בכתובות יט,א דמוחר לעדים במקום פקו״ג לחתום שקר בשטר

ליהרג ,ומשמע בזה דרק איסורים שבין אדם למקום התירה תורה

חוב הגם שעי״ז מפסידים ללוה ,הרי דמותר להיות מזיק במקום

במקום פקו״ג ,אבל אין לאדם רשות להזיק לחבירו כדי להציל

פקו״נ[ ,ונדחק בבנין ציון דפליגי בזה תנאי עיי״ש] ,אכן יש לישב

לעצמו ,אכן בתוס׳ וברא״ש מבואר דזה בודאי שמותר להציל עצמו

דהנה לשיטת רש״י דלהיוח מזיק לא הותר במקום פקו״נ ,צ״ע

בממון חבירו ונידון הגמרא רק אס צריך לשלם[ ,ולשיטתם הא

הא דבעינן בגמ׳ לומר דהטעס דבשפיכות דמים דיהרג ואל יעבור

דכתיב "ויצילה" היינו דהצילו הבעלים מהפסד ,שהיו צריכים לשלם

משוס מאי חזית ,והרי להרוג לחבירו לא גרע ממזיה ממונו
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■דאמרינן דיהרג ואל יענור[ ,ונדחק כזה טובא שם בבנין ציון],

עג,א מקרא דלא תעמוד על דס רעך שצריך להוציא ממון כדי

והישוכ כזה דיעוין כש״ך חו״מ סימן שפ״ח ס״ק כ״ד שנמקוס

להציל לחכירו ,ולכן אף שלא כפני תכירו יכול להציל עצמו כממונו,

שאנסו המלך לימן לו ממון דחכירו סטור מלשלם כיון דהוה אונס

אכל לחתוך אכר דחכירו אינו יכול משוס סקו״ג ,שהרי אין תכירו

דפקו״נ ,ורק ככוסהו המלך להורגו ומציל עצמו כממון חכירו אז

מחויכ לחתוך לאכר דידיה כדי להציל לחכירו ,עיי״ש כזכרון שמואל

חייכ לשלם ,עיי״ש כש״ך כאורך ,ומעתה אה״נ שאס רוצה המלך

שהאריך כזה ,ומעתה י״ל דגם לענין הלכנח פנים הוה כן ,ואין

להורגו ויכול להציל עצמו ע״י שיהרוג לחכירו דזה כודאי דאסור,

אדם מחויכ להצטער כצער רכ כדי להציל לחכירו [וכדהארכנו כזה

דככגון דא אסור אפילו להזיק להכירו [לשיטת רש״י] ,אכל ככופהו

כסימן נ״ה] ולכן אינו מחויכ לגרוס לעצמו הלכנת פנים כרכים

המלך להרוג לחכירו דככה״ג כמזיק מושר דחשיכא אונס ,ומ״מ

כדי להציל להכירו ,וה״ה שאין מותר לאדם להלכין פני שכירו

להורגו אסור משוס הסכרא דמאי חזיה - ,וכרא״ש פס כהכונס

כרכים כדי להציל עצמו ,וכמו״כ נראה שאסור לאדם להציל עצמו

כחכ דמותר להציל עצמו כממון תכירו ע״מ לשלם דלא מצינו

ע״י שיעשה יסוריס לחכירו ,שהרי אין תכירו חייכ לסכול יסוריס

דיהרג ואל יעכור אלא כג׳ עכירות ,וצ״ע האי טענתא על שיטח

רכים כדי להצילו ,שו״ר שכן כחכ כספר מגדל עוז להיעכ״ן כאכן

רש״י ,אכן להאמור יש לומר דכמקום שהעכו״ם כופהו ואונסו

כוחן פנה א׳ אות פ״ג ,־ אמנם לפ״ז נמצא שאס כופהו האנס

לעכור על דכרי תורה לא חייכ למסור נפשו רק כג׳ החמורות,

להלכין פני תכירו כרכים ואם לאו יהרגהו דאז חשיכא כאונס

ולהזיק ולגזול כאמת שריא גס לשיטת רש״י ,אכל כשעושה כן

ומותר להלכין לחכירו ,וכמו דמושר ככגון דא לחשוך אכר לחכירו,

מדעתו כדי להציל עצמו ,כזה גס כמזיק מיתסרא ,וכמשנ״ת,

וכדחזינן דלהרוג תכירו לא מיתסר אלא משוס הסכרא דמאי חזית,

ולפ״ז האי דאמרינן ככתוכות דמותר לעדים לתחום שקר כמקום

[וכמעשה דתמר הוה כמציל עצמו כהלכנת פני תכירו] ,שו״ר

דהוה פקו״נ ,התס האנס כופהו לתחום שקר וככגון דא מודה

כמנחת שלמה ח״א סימן ז׳ כסופו דככר נחית להאי חילוק כקוצר

רש״י דשרי׳ ול״ה כמציל עצמו כממון תכירו ,ויעוין כהפלאה שם

אמרים ,עיי״ש דהן הן הדכריס.

ככתוכוח שככר נחית להאי חילוק כין אנוס לחתום שקר דשריא,
לכין הכא להציל נפשו ע״י שיחתום שקר[ ,אלא דפירש לסוגיין

ככתוכוח דמיירי שכא להציל עצמו ע״י שיחתום שקר וכזה סליגי

רכ חסדא ורכא ,עיי״ש] ,ויעוין כשמ״ק ככ״ק קי״ז ע״כ שהכיא

לשיטת הראכ״ד שאסור להציל עצמו כממון תכירו הגם דחושכ
ע״מ לשלס [ורק מתקנת יהושע שריא] ,אכל כמקום שהוא אנוס

להזיק ממון תכירו שכופהו האנס לעשות כן שריא ,והן הן
הדכריס .וכסוגיין דיומא פג,כ כמעשה דר׳ יהודה דאחזו כולמוס

וקסחיה לרועה ,ופירש רש״י "כפאו ונטל ממנו ככרו" ,־ היינו

י) והנה לכאורה אם כופהו העכו״ס לעשות יסורים לחכירו ואס
לאו יהרגהו ,דיעכור ואל יהרג ,דדוקא כלהרוג תכירו

יהרג ואל יעכור משום מאי חזית ,ופירש רש״י דהא כלא״ה איכא
איכוד נשמה ול״ש כזה היחרא דוחי כהס ,אכל ככופהו האנס

לעשות יסוריס להכירו הוה כשאר כל לאויס שכתורה דיעכור ואל

יהרג ,ורק כשפיכות דמים מצאנו דיהרג ואל יעכור ,אמנם יעוין
כיו״ד סימן קנ״ז כדינא דעכו״ם שאמרו לישראל תנו לנו אחד
מכס ונהרגהו ואס לאו נהרוג לכולם דכתכ הרמ״א די״א דאסילו
כיחדו להם סלוני אין למוסרו אלא כמחויכ מיתה וכמעשה דשכע £

דהתס כודאי אמר לרועה שיש לו כולמוס[ ,ולא היה חוטף סתם
כגנכ ,ועוד דאסשר שהיה מתרצה לישן לו] ,והיה הרועה מחויכ
ליחן לו הככר משוס לא תעמוד על דס רעך ,וממילא היה מותר
לר׳ יהודה לכסותו וליטול הימנו ,וכמפורש כן כראכ״ד כשמ״ק

דכפניו שאני ,ויעוין כזכרון שמואל סימן פ״ג אות ט״ו שהאריך
כשיטת הראכ״ד[ .וכהאי ענינא דלהציל עצמו כממון תכירו נחכאר

עוד להלן כסימן ל״ג].

כן ככרי ,דכחכ הט״ז כס״ק ח׳ "ועוד נראה דכמקום שאין
מוסרין אוחו אין חילוק כין מסירה למיתה או לשאר יסוריס,

דיסורים גרועים ממיתה כדאמרינן ככשוכוח לג,כ אלמלא נגדוהו

לחנניה מישאל ועזריה הוה פלחו לצלמא ויליף מזה דיסוריס קשים
ממיתה ויליף דמלקוח חמור ממיתה" ,עכ״ל ,וצריך לומר כשיטת
הט״ז דלאחר דילסינן דכשפיכות דמים יהרג ואל יעכור מסכרא

דמאי חזית ,שוכ לא נאמר כהאי איסורא להילכשא דוחי כהס

ט) ולס"ז יש לכאר דזהו טעם ההלכה שחייכ אדם למסור נפשו

וממילא גס יסורים כיון דגרועים ממיתה הוה ככלל אכיזרייהו

ולא להלכין פני תכירו ,דפקו״נ דדוחה לכל התורה

דשפיכות דמים ויהרג ואל יעכור ,וכדהארכנו כזה לעיל כאות ד׳

היינו איסורים דשמיא אכל אין יכול אדם לגרוס צער לחכירו משוס

דלכן ס״ל להרכינו יונה דכלהלכין פני תכירו יהרג ואל יעכור ,טון

פקו״נ ,והגס דשיטת התוס׳ והרא״ש דשרינן להזיק לחכירו

דהוה אכיזרייהו דשפיכות דמים ט צער ההלכנה מר ממות- ,

כמקום פקו״נ י״ל דלצער תכירו גרע ,דיעוין שם כזכרון שמואל

אמנם צריך לעיין מהו שעור היסורים דכזה יהרג ואל יעכור,

שכיאר דאין אדם יכול לחתוך אכר דחכירו כדי להציל עצמו ,וגס

ולכאורה היינו רק כיסוריס גדולים שהם גרועים ממיתה ,ולפ״ז

להנהו קמאי דס״ל דמותר להזיק ממון תכירו להציל עצמו ,היינו

כאונסיס אוחו העכו״ס לקטוע אכר דחכירו תלוי לסי הענין אס

משוס דממון דחכירו משועכד להצלת נפש ,דמרכינן כסנהדרין

כזה יהא לו יסוריס גרועים כמישה ,וטוכ לו המוח מחיים ,מעוין

משנת פיקוח נפש לורינץ ,יוסף אריה ־ שיין ,שלמה יעקב ־ קנייבסקי ,חיים עמוד מס (100הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

משנת

שער ג" :יהרג ואל יעבור"

פקו״ג

פז

סימן כו

בסוגיא בכתובות לקב דרק מלקוח שאין להם קיצבה הרי הס

י״ל דגם ביסוריס שאינם גרועים כמיתה מ״מ אין יכול להציל עצמו

גרועים ממיתה אבל מלקוח דנית דין ל״ה כמיתה[ ,אמנם באופן

ביקורים דחבירו ,וגס אינו יכול להציל עצמו באבר דחבירו אפילו

שהעכו״ס רוצים להורגו ואס יעשה יסוריס לחבירו יפטרוהו בזה

באבר כל דהוא שאינו שקול כמיתה ,וכמשנ״ח לעיל אות ט׳].

ד .לתבוע חבירו לדין במקום שגורם לו עי״ז הלבנת פנים
יא) ובהאי ענינא דילפינן מתמר שחייב אדם למסור נפשו ולא

יב) ואשר נראה בזה דיעוין ברמב״ן (לח,כד) דעמד מ״ט דנו

להלבין פני חבירו [לשיטת התוס׳ ורבינו יונה] יש

לתמר בשטפה טון דהיתה פנויה שאין בזנות דפנויה

כאן מקום לעיון רב ,דהנה אס אחד גנב לחבירו אפילו שהוא אדם

חיוב מיתה ,וביאר שהיה יהודה קצין ומושל בארץ והכלה אשר

נכבד מותר לתובעו לדין הגס שעי״ז ילבין פניו ברבים ,והגס

תזנה עליו אינה נדונת במשפט שאר הנשים אלא כמבזה את

שחייב אדם למסור נפשו ולא להלבין פני חבירו ,כל זאת היינו

המלכות ,עיי״ש ברמב״ן ,והנה לפ״ז נראה דהגס דתמר נתעברה

להלבינו סתם ,אבל לתבוע בדין מה שחייבים לו ודאי דמותר ולא

מיהודה היה רשאי יהודה לדון אותה לשטפה ,שהט מ״מ מה

צריך להתחשב מה שעי״ז יהא לחבירו בושת פנים ,ואין לומר

דעשתה חמר היה בזה בזיון להמלוכה ,ואדרבה בזה שנתעברה

דהתס הוא גורם זאת לעצמו שהיה עליו להודות ולשלם ,שהרי

מיהודה עוד הגדילה יותר את בזיון המלוכה ,אלא דאס תמר

גס באופן שהיה חולה ושכח כל מה שעבר עליו מ״מ מותר

היתה טוענת להדיא ומפרסמת דמיהודה נתעברה שוב ע״כ לא

לתובעו להשיב לגניבה למרוח שגורס לו עי״ז הלבנת פנים ,ועוד

היה יכול להוציאה להטגה ט יבוש מפני יודעיו ומבטו היאך דן

דגורס עי״ז בושת פנים גדולה לאשתו ובניו והוריו שהם בודאי

אותה למיתה בו בזמן שהוא היה במעל הזה וביזה בעצמו את

לא חטאו ולא פשעו ,וכמו״כ יכול אדם לתבוע לחבירו שאנס

מלכותו וקשוט עצמך תחילה ,אולם מ״מ שורת הדין שבכל אופן

ופיתה את במו ,וגורס עי״ז בושת פנים לו ולכל משפחתו ,ומעתה

רשאי היה יהודה להורגה ט הט סו״ס במעשיה דתמר היה בזיון

מ״ט לא היה מותר לתמר לטעון שאינה חייבת מיתה כי נתעברה

המלוכה ויקוב הדין אח ההר ,ולהאמור נמצא דבטענת תמר

מיהודה ,ואטו מי נימא שאס עדים מעידים עליו שאנס ופיתה

דנתעברה מיהודה אין בזה טענת "טן" שלא חייבת מימה וא״א

בת פלוני יהא אסור לו לטעון שיש כאן טעות ועשה זאת אחד

להורגה ,אלא הוה רק פתחון פה שראוי ליהודה לחון אותה ושלא

מן הדיינים שדומה לו ,או שאחד מן הדיינים איים עליו שאס לא

לפסוק עליה כדין מבזה את המלוכה - ,ולפ״ז נראה דהן אמנם

יעשה כן יהרגהו והיהאנוס בהט ,דזה ודאי בורכתא וכמובן,

דרשאי אדם לטעון בדין כל טענה שיכול ולא צטך להתחשב אס

וליכא לשנויי דשאני התם שדיין זה עושה מעשה נבלה לדון אותו

עי״ז נגרם הלבנת פנים למי שלא יהיה ,אבל אם רוצה לבקש חנינה

שלא כהלכה ולביישו ולכן מותר לנתבע לביישו לדיין ,וכעין הילכתא

דרודף דהבא להרגך השכם להורגו ,ומשא״כ ביהודה שלא ידע
מאומה מכל זאת ,ולכן היה אסור לתמר לביישו ,שהרי גם אס

של "ויתור" ולא דבר של "דין" בזה אסור לו להלבין פני חבירו,
ט אין הדבר מדין טענה וסדר הדין אלא מעשה הצלה בעלמא,

וחייב למסור עצמו למיתה ולא להלבין פני חבירו.

הדיין שעשה כן היה באותו זמן שכור כלוט ואינו יודע מה שעשה
כלל ,וגס באופן שנעשה שכור שלא בפשיעתו אלא השקוהו שלא

יג) ויעוין עוד ברמב״ן שם שביאר במעשה דתמר "ועל דרך

מדעתו למשקה המשכר ,מ״מ בודאי שמותר לנתבע לטעון שהוא

הפשט יתכן שהיה משפטם שהאשה אשר תזנה תחת

נקי וצדיק ,והדיין הוא הוא האשם בדבר ,וא״כ היאך חמר הניחה

אישה מוסטן אתה לבעלה והוא דן אותה למיתה או לחיים כרצונו,

שישרפוה עם עובריה ,שאין בזה שום חסידות שלא לטעון בבית

ותמר היתה מיועדת לשלה בנו והיא להם כאשת איש בנימוסיהן",

הדין טענת אמת ולגרוס ולהכשיל לב״ד בפסק מות שיסודו

וגס לפ״ז א״ש האמור לעיל ,דהגס דנתעברה מיהודה היה יכול

בטעות ,והרבה שנים נצטערתי בהאי קושיא ,ולאח״ז מצאתי

לדון אותה בשריפה ט היתה מיועדת לשלה בנו וזינתה עליו,

שתמה בזה במנחת שלמה ח״א סימן ז׳ אות ד׳ בד״ה ברם ,ונשאר

והדבר היה מסור ליהודה לעשות בה כרצונו ,אלא שויתר יהודה

בצ״ע[ ,ויעוין עוד במנח״ש ח״ג סימן ק״ה (קל״ג) במכתב לאבי

,ולא הרגה טון שנתכונה לדבר מצוה והוא גרם לה לזאת על אשר

מורי שליט״א שהוסיף לחזק את קושיחו]*■"(.

לא נחנה לשלה בנו ,אולם מ״מ היה כאן ענין של "ויתור",

( )41ומה שהקשה שם במנח״ש (ח״א סי׳ ז׳) מ״נו אסור לחלל שבת להינצל מהלבנח פנים ,לא הבנתי מאי קא מקשי ,דהלבנת פנים היא ענירה חמורה ולא נדחית משוס
פקו״נ ,אבל מ״מ אסור לחלל שנח כדי להנצל מהלבנח פנים ,דל״ש בזה היחרא ד״וחי בהם" .וכמו״כ נראה דהגס דחייב אדם להוציא ממון כדי להציל לחבירו הטובע

בנהר (דמרבינן לה מקרא דלא חעמוד ,עיי[ סנהדרין עג,א) ,מ״מ אינו חייב להוציא ממון כדי להציל חבירו מהלבגח פניו ברביס ,אלא ממידח רחמנות וחסידוח.

משנת פיקוח נפש לורינץ ,יוסף אריה ־ שיין ,שלמה יעקב  -קנייבסקי ,חיים עמוד מס (101הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

שו״ת משנה הלכות חלק יב סימן רנא

הקורא לחבירו טעראריסט או בשם רשע אחר

לכבוד ידידי היקר וכו׳ הי״ו .אחדשה״ט.
מה שרצית לדעת במה שאחד קורא לחבירו בשם טעראריסט או שהוא "מוני" ר״ל עובד ע״ז אם דה

איסור ואיזה איסור.
הנה פשוט דהקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו עיין קידושין כ״ח ע״א הקורא לחבירו עבד יהא
בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו ועיין ש״ע יו״ד סי׳ של״ד ובתום׳ קידושין כ״ח
א׳ ד״ה הקורא ובר״ן נדרים ז׳ ב׳ ד״ה ואם לא.

* ומיהו אם קורא לחבירו שם יש עוד איסור של המכנה שם לחבירו ואם הוא שם רע קשה מכולם שהוא
בכלל מוציא שם רע על חבירו וזה עון גדול מאד ואמרו בירושלמי ב״ק פ״ח ה״ז שמואל אמר הדין
דחטא על חבריה צריך למימר סרחית עלך וכו׳ ואי לא מייתי בני נשא וכו׳ אמר ר׳ ייבא בשאר כל
עבירות אבל במוציא שם רע על חבירו אין לו מחילה עולמית ולפום ריהטא נראה דאין לו מחילה
עולמית אפילו ירצה את חבירו ומיהו פי׳ המפרשים דבשאר כל עבירות כיון דמייתי שלש שורות בנ״א
ולא איפייסא סגי בהכי.
ועיין רמב״ם פ״ב מהל׳ תשובה ה״ט אבל במוציא ש״ר אין לו מחילה עולמית כלל אפילו הביא אלף
שורות עד שיתפייס ויתרצה לו וכן נראה וכ״כ בס׳ דרך החיים לרח״ו שער א׳ פרק א׳ ,והביא ראי׳
ממצורע העונש על מוציא שם רע והי׳ מתכפר אחר ההסגר אחר ההחלט הי׳ מתרפא ע״ש ובאמת כי
לפענ״ד הי׳ אפשר לדחות דד׳ נקראים מתים והאחד מהן מצורע וא״כ אפשר כיון שנצטרע והו״ל כמת
מתכפר לו ע״י מיתה וכמו שמצינו כמה עבירות גם מה שהביא עוד שם מירושלמי חד בר נש הוי חטא
בלישניה אתא לגבי ר״י ושלהי׳ גבי׳ דר׳ חנינא אמר ליה זיל תה בך ולעי באורייתא דכתיב מרפא לשון
עץ חיים הרי שיש לו מחילה ,והתם נמי י״ל דלא הי׳ רק חטא בלישניה וגם כי תורה נמי כתיב בה אדם
כי ימות באהל ודו״ק.

ועיין אורחות חיים להרא״ש (אות ט׳ ואות קי״ז) שלא יכנה שם לחבירו שלא יקראנו בכינוי שכינוהו
אחרים אם לא יהי׳ נזכר ונכבד בשמו ,ועיין ב״מ נ״ח ע״ב כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה
שיורדים ואינם עולים הבא על א״א והמלבין פ״ח ברבים והמכנה שם רע לחבירו ועיין דרך ישרה שם
באריכות ,ומ״מ כתבו הפוסקים ראם מחל ליה שפיר מוחלין לו מן השמים ג״כ אבל עכ״פ בלי מחילה
ח״ו נופלין לגיהנם ואין להם מחילה עולמית והבן.
דושה״ט בלב ונפש ,מנשה הקטן

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

שו״תסימןכג

הג״מ אס בעל הפקדון בא לבקש פקדרנו הכי הנפקד

יעכב עצמו מלחזור ,אר אחד ממשפחת הנפקד יעכב,
כבוד ידידי החסיד הרבני כר׳ כש״ת מוהר״י

שו״ב מומחה בעיר אנטווערפען בעלגיא

מה

.שהעיר האס יש איסור בדבר לקרוא איש בכינוי
[אוצר_הוזכמה1
ארוך כתו חייס ארוכיס ,כי בעיר אנטווערפען

הי׳_מאנ״ש חסידי גר שבי אנשיס בשס חיים ,ובשביל

ואז פסק מלבכות ,ואמר שא״י באותו רגע להשיב בזה

ואמר בעל ג״ת שיביא ירושלמי לתטתו ,ופתח בעל ג״מ
להראות מקור לזה ,ואז הי' יציאת נשמה ,ע״כ שמעתי,
והנה המקור לדין זה איננו ידוע כי לא הראה בחיים

חייתו דנתבקש בישיבה של מעלה:

ןאה״ח 1254547

זה קראו לאחד חייס ארוכיס ,וידעתי כי כוונתו
רצוי׳ ורצונו לשמוע עפ״י הלכה ,האס יש סרך

איסור בדבר:

הנה

זה ודאי דאסור לבזות לשוס איש לכנותו בשם,

אולס אס כל הכינוי הוא בשביל דאין יודעין
בקריאת השם חיים למי מדברים ,לדעתי אין בזה סרך
איסור כ2אק2הכוונה לבזותו ,ומחמת שיודע אבי שלא
ישבע רצון רק אס אודיע שיש מקור לזה שמותר לקרוא

כן ,אמרתי מהראוי לציין מעט בזה ולהביא מקורות
הנדרש ,יעיין נא במדרש רבה שחות פ׳ ב' עה״פ וירא
מלאך ד׳ אליו ר׳ יוחנן אמר זה מיכאל ,ר״ח אתר זה
גבריאל ,ר׳ יוסי הארוך כו׳ ועי׳ בהגהות רד״ל שהראה
מקום למ״ש בבראשית רבה פרשה צ״ז דר׳ יוסי הארוך

זה הוא יוסף תפני דאיתא בכתובות (דך ק״ג ע״א)
ששמש את רבי והי׳ הולך לפניו תמיד ומפני שהי׳ ארוך
בקומה הי׳ קומתו בראה מרחוק קודס שראו את קומת

רבי שבא עמו ועי' מה שהאריך בזה ,הרי מפורש מקור
נאמן דמותר לכנות בשס ארוך ,ובפרט שמכניס אותו

בברכה חייס ארוכים אין מקוס להסתפק בזה ,וגס
באמת נתפרסם שמו גס במדינתנו בשס הזה נין אנ״ש

,בשס הכבוד ע״כ אין לחוש בזה כלל:

)*ממדרש

הנ״ל יש ראיה דיוסף ויוסי שס אחד הוא
ועי׳ ירושלמי פי״ב ה״ג דיוסף תפני נקרא

יוסה תפני עיי״ש

ומה

שביקש ממני במכתבו השני להודיע חו״ד נענין זה,
הנה עי׳ מה דאיתא במס׳ שמתות פ״א הגוסס

הרי הוא כח* לכל דבריו נדרו נדר והקדשו הקדש,
עי׳ תוס׳ קידושין ע״א ע״ב ד״ה לא שהביא דבריהם,
וז״ל במ״ש רש״י ז״ל דגוסס לאו נר מתנה הוא והק׳
תוס׳ מתה דאיתא במס׳ שמחות פ״א הגוסס הרי הוא

כחי לכל דבריו נדרו נדר והקדשו הקדש ,ומיהו ההוא
יש לדחות דהתס היינו דוקא בנדר והקדש דאמירתו

לגבוה כמסירתו להדיוט ,אבל בעלמא לא .אולם הקשה
מהא דגיטין (דף ע׳) שחט בו שנים או רוב שנים ורמז

ואמר כתבו ותנו גט לאשתו יכתבו ויתנו ואין לך גוסס

גדול תזה שבודאי ימות עיי״ש ,תבואר מזה דתוס׳

הוכיח דגוסס כחי לענין הקנאי וגס לעכין

גט

דתמור עכ״ז דינו כחי ,ושיטת רש״י דלא הוי בר
■הקנאה כלל:

ולענ״ד

נראה לומר דזה ודאי דגוסס עדיין איננו
נחשב בין התתיס ,אבל גס עודנה אין לחשבו

כחי ממש ,דסוף סוף גוסס הוא ,ובכדי לידע מתי יש
לחשבו לחי ומתי יש לחשבו כמת ,צריכין לנקוט כלל

בידנו ,דכל תה דתלוי בכוחו וחילו אזי גס גוסס יש לחשבו
כתי דעוד לא מת ,אבל היכי דצריכין שיהי׳ כוחו וחילו

כ״כ בתקפו עד שיפעול מעשיו להזולות אין בכת

להגוסס לפעול ,ועתה נתורה ונחקורה בנידון נדר

והקדש דהדין דאתירה לגבוה כמסירה להדיוט נכנס
בגדר דא״צ לפעולת דבורו על הזולות כי גס בתלישת

1מ״ש

כוחו של המקדיש והנודר סגי ,וע״כ במעשה כזה גס

שרצונו לדעת סדר פטירת הגאון האדיר בעל
גט מקושר זי״ע ,שמעתי מאא״ז הגה״צ ז״ל

הגוסס בכוחו לעשות .וכן נתי באומר שיכתבו ויתנו

כי בעת יציאת נשתה הי׳ אצלו תלמידיו והראש דתברייא

גט אין כאן שוס פעולה שיהי׳ נעשה על ידו להזולות

של תלמידיו הי׳ בעל חידושי הרי״ס זצ״ל ,ואתר בעל

ורק תליא ברצונו התפשי של הכותב והנותן זאת

גט מקושר שיתן לו גריפלי וטאוועל שיש לו נחיצות

גם הגוסס יכול לעשות כי פעולה חלושה היא ,תשא״ב

לכתוב ,ונתן לו ,ואז כתב בעל ג״מ נוסח המצבה שיהי׳

לענין קנין להקנות לחבירו ע״י פעולתו שפיר אמרינן

על הציון של קברו ,פ״נ הרב ר׳ ארי' ליב בר״מ בעהמ״ת

דגוסס אי אפשר לעשות מעשה קנין דיהי׳ אהני מעשיו

ספר גט מקושר ועוד שאר ספרים כמבואר בהקדמת

גס על הזולות שיחול הקנין שחבירו יקנה על ידו וזאת

ברכת השיר ומי שישתדל בהדפסתן יהי' התחבר למליץ

היא הערה חדשה אשר הניחו לי להתגדר ,והגם

אם יהי׳ לו זכות ,ואחרי שכתב זאת אתר בעל ג״מ

שצריכין להרחיב הדיבור בזה להשוות כל ענינים

להחי׳ הרי״ם שאלה אס גוסס תחויב בתורה ,ושתק
החי׳ הרי״ס ובכה בדמעות שליש לפני רבו .ואתר בעל

המפורזיס בש״ס ופוסקים אבל אין העת תספיק לטייל
בכל מקומות שנמצא דינו גוסס ,ובאתי רק להעיר; •
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משפטי בני אדם

רמז

כמ׳יש הר״ן ביצה יז .ולכן אפשר דהכהן עדיף ויצער את הת״ח כדי למעט
בשיעור .או דלמא עשה דכבוד תורה עדיף גם ממרבה בשיעור וגם עשה יחד

.
ויצער לכהן ולא לת״ח.
והנה המצער את חברו בדברים עובר על לא חוגו .והוא כשהמתבייש
מצטער _ מדבוריו .אבל אם לא  .מדגיש שום צער יש לו להסצער עון על
כוונתו הדעה כמש״ל  :אע״ג דדש בעירו .ואם משתנה פניו ע״י דבוריו עובר
על לא תשא עליו חטא כמ״ש בערכין טז :אפי ,במקום תוכחה וכ״ש שלא
במקום תוכחה .ואם הוא ברבים חייב למסור נפשו שלא ילבין פנים כמ״ש
בסוטה דף י :נוח לו לאדם שיפיל ■ את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין
פני חברו ברבים וע״ש בתום׳ ושע״ת לרביגו יונה שער 1׳ אות קל״ט דזהו
אבק וחולדה דרציחה וכבר נתבאר הענין בח״א עמוד קד .ורבים הם שלשה
כמ״ש בסוף ספר תבת גומא חקירה ה ,ובספר חפץ חיים כלל ב׳ בבאר מים
חיים סק״א בהגח״ה.
ואם אנסו לאדם מישראל שילבין את אדם מישראל ברבים והאגום
יודע כי המתבייש לא ילבין פניו כי הוא מיודעו ומכירו ויודע את מזגו
וטבעו כי לא אכפת לו אם ידבר הדברים אשר האנס גוזר עליו הרי ודאי
מותר שהרי הטעם הוא משום אבק רציחה דאזל סומקא ואתא חיורא ,אבל
אם פניו לא ילבינו אין כאן אבק רציחה ואינו חייב למסור נפשו ויעשה כפי
אשר האנס כופהו ומצוהו לאמר הדברים הקשים וז״ם .ועוד נראה היכי דיש
לוספקלהאנוס אם המתבייש ילבין פניו שלא כל אדם טבעיהם שוים יש אדם
מתרגז ומצטער ופניו משתנות מבזיון קטן ויש אדם תקיף אשר לא שם לבו
ולא איכפת לו מה שיאמרו עליו מחמת מזגו וטבעו או מחמת הרגלו לשמוע
זלזולים ודברים קשים .ואם ספק לו ואינו יודע לנכון מה יפעל על המתבייש
בדברים אשר האנס גוזר עליו  -נראה דמותר דספק נפשות להקל ואינו
מחויב למסור נפשו על הספק ,ע״כ כשישנם שני אנשים מישראל .על אחד
יודע שודאי ישתנה פניו ועל השני ספק והאנס כפהו שידבר דברים קשים
לאחד מהם ודאי יאמר למי שיש לו ספק דעליו אינו חייב למסור נפשו ועל

השני היה חייב ליהרג ולא לעבור ,ולכן אפי׳ מי שהוא ספק הוא כהן גדול
ת״ח והאחר הוא ממזר בור יאמר הדברים הללו להכ״ג הת״ח ואסור לאפר
להממזר בור אשר עליו ייהרג ולא יעבור.
ואם על אחד יודע שלא ישתנה פניו כי יודע את מזגו וטבעו ועל
השני לא יודע אם ישתנה פניו או לא .׳ הנה אם שניהם שוים במעלה ודאי
יעשה למי שיודע בו ואל יעשה למי שאינו יודע דשמא ישתנה פניו .אך אם
הודאי הוא כהן או ת'׳ח אפשר דיעשה להספק שאלולא היה הכהן והת״ח הרי
מותר מספק מטעם ספק נפשות להקל ועדיף הכהן משום וקדשתו והת״ח
מפני והדרת שני זקן .או דילמא הספק עדיף משום חומר האיסור דספק
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משנת

משה

כתובות ,דף ם״ז ע״ב

רטר

לו שפי׳ רשב״י בזוה "ק בזה״ל :כי פועל אדם ישלם ^5זזטוב ,אז יוודע כי זה בהשגחה מהשי״ת בכוונה ממנו
לשלם טוב לטובים ,עכ״ד לעניננו.
לו ,הא בר נש אזיל בהאי עלמא ועביד עבידתוי וחטי

קמיה מאריה ההוא עובדא תליא עליה לאשלמה ליה

והנה מה דאיתא במס׳ ברכות (ט״ו ע״ב) א״ר חמא

דינאי ההסזוא דכתיב כי פועל אדם ישלם לו וכו׳,

ברבי חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק

עכ״ד ועיי״ש ,ונאמר (פ׳ בחקותי כ״ו י״ח) :ואם עד

באותיותיה מצננין לו גיהנם וכו׳ ע״כ ,ועל זה כתב

אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרם אתכם וגו׳ ,וכתב על

בבית יוסף על הטור באורח חיים (סימן ס "ב בד״ה

זה בבעל הטורים שם בזה הלשון :ואם עד אלה .סופי

דאמר וכו׳) בזה הלשון :וכתב רבינו הגדול מהרי״א ז״ל,

תיבות מדה ,שאמדוד לכם מדה כנגד מדה ,ע״כ.

אולי הטעם שמצננין לו גיהנם שמאחר שהוא מעורר

ועצם הענין של מדה כנגד מדה ,הוא כמו שנאמר (פ׳

עצמו בזה ומניע חום טבעי לדקדק באותיותיה ,בשכר

יתרו י״ח י״א) :עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל

זה החום הטבעי מצננין לו חום אחר שהוא בגיהנם ע״כ,

האלקים כי בדבר אשר זדו עליהם ,ואמרו חז״ל על

וכתב על זה בפרי מגדים על השלחן ערוך אורח חיים

זה במס׳ סוטה (י״א ע״א) אשר זדו ,מאי אשר זדו —

(שם במשבצות זהב — בריש הסימן) :והנה לפעמים

בקדירה שבשלו בה נתבשלו ע״כ .ועל זה כתב בספר

ממש מרה כעד מרה ולפעמים היפוכם ,הוא מחמם

^זורה תמימה" על התורה (שם סימן י״ד) :ד״ל שהם

עצמו מצננים לו ,ולפי העת והצורך והכל נכלל בכלל

מרה כנגד מרה ,עכ״ל..

דנו את ישראל במים כדכתיב כל הבן הילוד היאורה

ועל

תשליכוהו ,ולבסוף נדונו במים ,והוא ע״ד הכתוב (קהלת

.

~

דבר דברי הגמרא כאן ובענין מרה כנגד מרה
בכלל ,עיין גם במ״ש במם׳ נרחם (ל״ב ע״א),

י׳ ח׳) חופר גומץ בו יפול ,ורחש זדו מלשון ויזד יעקב
נזיד ,אך לא נתבאר המשך הלשון והענין ,עתה ידעתי כי

מורה נבוכים (חלק ג׳ פרק י״ז

גדול ה׳ וגו׳ כי בדבר אשר זדו עליהם ,מה שייכות הא

מדרש תנחומא (פ׳ בשלח סימן ב׳ — ד׳) חידושי

דאשר זדו לגדולת ה׳ .וי״ל על פי מה שכתבו המפרשים

המאיח על מס׳ שבת (ל״ג ע״א) ד״ה כבר ידעת וכו׳,

דממה שמשתלם לאדם מדה כעד מדה נדע השגחת ה׳,

יוסף תהלות על תהלים (י״ז י״ד) ,ובספר קדושת לח

משום דאם במקרה נענש ,איך זה יענש כל אחד במדה

(חלק א׳ — לקוטים — על מם׳ אבות פרק א׳ משנה

שחטא בה דוקא ,וזהו שאמר יתרו עתה ידעתי מגדולת

י י
~ -
 ..ב')♦ ■•-״*■
______
נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל

ה׳ כי משגיח הוא על הכל ,וראיה שהרי המצריים נענשו

1

והדעת הה׳ וכו׳),

בדבר אשר זדו ,מדה כנגד מדה ,כמבואר ,עכ״ל בספר

ילבין פני חברו ברבים .י״ל לכאן מש״כ בספר

ת״ת שם.
^""׳יסוד לזה הוא מה דאיתא במדרש רבה (פ׳ בשלח

שער בת רבים עה״ת עהפ״ס (פרשת נח ט׳ ו׳) :שופך

דם האדם באדם דמו ישפך :אמרו חז״ל במסכת אבות

כ״ב א׳) :וכן יתרו אמר עתה ידעתי כי גדול

(פרק ג׳ משנה ט״ו) שהמלבין פני חברו ברבים אין

ה׳ מכל הא׳ כי בדבר וגו׳ (יתרו י״ח י״א) ,אמר מכירו

לו חלק לעולם הבא ,והטעם הוא עפ״י מחז״ל הנ״ל

הייתי לשעבר וביותר עתה ,שבמחשבה שחשבו לאבד

דאזיל סומקא ואתי חוורא .יראה כי בדרך טבע כשראובן

את ישראל בה דנם הקב״ה ,שנא׳ כי בדבר אשר זדו

מבייש לשמעון ,אז נעשה פני שמעון אדום ואח״ב לבן

עליהם ע״כ .וכתב ע״ז ב״עץ יוסף" שם :שבמחשבה

זה אחר זה ,וזה הרבה פעמים אדום ולבן אדום ולבן,

שחשבו לאבד וכו׳ ,פירוש לפי שמדה כעד מדה הוא

כי מחמת הבושה יוצא כל הדם שבתוך גופו אל נגד

דבר פלא ומופת לשכר ועונש ,לאפוקי בשאר מכות

פניו ,ועי״ז פניו מתאדם תחילה ופרחה קצת מנשמתו

גדולות ונפלאות ,יש לבעל דין לחלוק ולומר שמקרה

כאלו היא רוצה לצאת מתוך גופו ,ואח״כ כשהדם חתר

הוא ולא בהשגחת השם יתברך ,עכ״ל .וב״ענף יוסף" על

למקומו פניו מתלבן כאדם מת שביציאת נפשו מיד פניו

המדרש רבה (שיר השיחם א׳ נ״א) כתב בשם דרשות
הר״ן ,שכל מדותיו של הקב״ה מרה כעד מרה ,כי

מתלבן ,לפי שהאודם שבפני האדם הוא מהנפש ,כי הדם
הוא הנפש .חה דאזיל סומקא וכו׳ ,שהרבה פעמים זא״ז

ברצונו ית״ש כדי שתתלבש ענין ההשגחה בלב בני

מתאדם ומתלבן מתאדם ומתלבן.
לכן אחז״ל (ב״מ ע״ה ע״ב) כי אתא רב חמי אמר מנין

אפשר שיהיה זה נתלה במקרה וכמנהגו של עולם ,אבל

לנושה בחברו מנה חודע שאין לו שאסור לעבור

כאשר יהיה הגמול באותו ענין בעצמו שהיה הפועל

לפניו ,ת״ל לא תהי׳ לו כנושה ,מדלא אמר לא תהי׳

האדם ,ראם לא יבוא הגמול הטוב כענין הפועל הטוב,
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רטז

מש3ת

כתוכות .דף ס״ז ע״ב

לו נושה אלא כנושה ,שהוא כנושה בזה שעובר לפניו
' ולא נושה ממש ,רב אמי ורב אסי דאמרי תרווייהו כאלו
דנו בשתי דינין ,שנאמר הרכבת אנוש לראשינו באנו

•

עוקבא הוה עניא בשיבבותיה דהוה רגיל לשדורי

ואזיל סומקא — אש ,ואתי חוורא — מים .ח״ש סביב

בח״א מהרש״א הא בשתי מאות זוזי לא מקרי שוב עני

רשעים יתהלכון כרום זולת לבנ״א ,כי הרשעים הולכים

ואסור לקבל צדקה וכו׳ עי״ש.

ת"ל

דאיתא במסכת בבא קמא (צ״ב ע״ב) דאמרי

כדי לביישם ,רעי״ז נשתנה פני הבע״ח ככרום (מהרש״א

אינשי לשיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא

ברכות ו׳ ע״ב).
לכן המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה״ב

דמצפרא כרך ,ועי׳ במ״ש שם רש״י ,וכ״ש בתום׳ ד״ה

שיתין וכו׳ ,דלכן נקט מספר שיתין ,דאורחא דגמרא

מדה טגד מדה .שכמו שהדם הוא הנפש להגוף

בהכי כמו שיתין תיכלי מטי לככא וכו׳ .ובמס׳ חולין

להחיותו .כן החיות של הנשמה לעוה״ב השכר הצפון

(נ״ח ע״ב) אי׳ שיתין מאני דפרזלא תלו ליה בקורנסיה

לעריקים שהוא נשמה לנשמה ,ובה היא חי׳ ,וזולת

עיי״ש ,ע״כ ד׳ התום׳ שם .ובמס׳ פסחים (קי״ט ע״א)

כר היא מתה .וזה שופך דם האדם באדם — דמו

אי׳ דמשא שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית

ישפך על ידו יתברך שלא יהי׳ לו חלק לעוה״ב (מדרש

גנזיו של קרח ,וכ״ש הרשב״ם דמספר שלש מאות ,הוא

שמואל).
לכן יזהר האדם מאד מלהלבין פני חברו ברבים ,דזה

לאו דוקא וכן כל שלש מאות שבש״ס עיי״ש .ובמס׳
ברכות (כ׳ ע״א) כ׳ התום׳ בד״ה תליסר מתיבתא :יש

מורה על רוע מזגו ורוב עזותו שאינו חושש

מפרשים תליסר ישיבות יש בנו שבקיאים ,ותליסר לאו

ומרגיש בשפ״ד של חברו ,שהדברים רעים שדיבר עליו

דוקא אלא בלשון הרגיל בגמרא כמו תליסר פשיטי

גורמים להשתנות צורתו צלם אלהים שבפניו .וערן זה

(חולין מ״ד ע״ב) ,ע״כ ,ושם בגליון הש״ם ציין עוד

יותר קשה מההורגו ,כי ההורגו ממית אותו מיד בפ״א,

מקומות אחדים שמצאנו מספר תליסר והוא לאו דוקא

אבל המלבין ממית אותו מעט מעט ועומד ומתבייש

רק לשון .הרגיל ,ע״כ .והרי מזה דלא רק במספר

וחוזר דמו בכל גופו ואינו מוצא מקום ועולה לפנים

"שיתין" אמרינן לאו דוקא ,אלא גם במספרים אחרים

ומבעירו וחוזר תורד בתוך גופו ומתלבן פניו כמת וגופו

שבש״ס אמרינן כן.

•1

והנה

מ״ש בס׳ נחלת ברוך על מס׳ פסחים (נ״ז ע״א)

לאנשים אלו שנתבייש לפניהם הוא חוזר ומתבייש וחוזר

בתו״ד :דע שחכמי אלגעברי הניחו אותיות

",..ופך דמו בתוך גופו ,והרי הוא הורגו כ״פ .ובכלל־זה

אחרונות קרש״ת על סימן למספר הנעלם ובלתי ידוע,

גם המיצר לחברו ויורד לאומנתו ומשיג גבולו ומונע

וזהו שתמצא בכל מקום שדברו חכמים בלשון הבאי

ממנו פרנסתו וחייו*) .ואף שהוא עצמו דחוק אין לו

מספר ש׳ או מספר ת׳ ,ועפ״י אות שי״ן שהוא לשון

לעשות זאת ,ויבטח בה׳ הנותן לחם לכל בשר ,ומאי

שינוי ופירושו מספר רב בלתי נודע ,והמדפיסים טועים

חזית דדמך דידך סומק טפי וכו׳ .וכמו שלא ירצח אדם

לכתוב שלש מאות ואינו אלא אות שי״ן לסימן סך נעלם

לאדם אלא בכפירה בהשגחת ה׳ ,כמ״ש אלמנה וגר

בלתי ידוע ,וזה כלל בכל מקום ,ע״כ .ועי׳ במ״ש בס׳

י״ל לכאן מה דאיתא במסכת סנהדרין (דף ע״ב ע״א) על
הבא במחתרת :והתורה אמרה אם בא להרגך השכם עליו
להורגו ,ועל סמך דברי הגמרא אלו כתב הרמב״ם בהלכות

ע״ז אמרו הבא להרגך השכם להרגו כי אז ההריגה לאו בכלל
רציחה תחשב אלא שמירה מנזקי עצמו .ע״כ.

*)

חובל ומזיק (פרק ח׳ הלכה י׳) .דמותר להרוג את המוסר
בכל מקום ואפילו בזמן הזה שאין דנין דיני נפשות ,ומותר
להרגו אף קודם שימסור ,אלא אמר הריני מוסר פלוני בגופו
או בממונו וכו׳ ,ועיין גם במ״ש בהגהות מיימוניות שם.

ובפירוש "עניני הסדרה" עה״ת (פ׳ וישב ל״ז י״ח) כתב,
ראם יש מקום לומר שחבירו מתנכל עליו להדיחו לשלול חייו
או רכושו וכדומה ולבז קם עליו והרגו כדי להציל את נפשו,

׳

מר

יהו)______ ,

באש ובמים .ופי׳ בתורת חיים שם כי מתבייש ממנו

מתקרר ,ונמצא שדנו באש ובמים .ובכל עת שהוא רואה

,

]•

יהרוגו ויתומים ירצחו ויאמרוו לא יראה יה וגו׳ ,כן זה
וכו׳ (מדרש אלי

ליה ארבע מאה זחי כל מעלי יומא דכיפורא .הק׳

סביב הבע״ח שלהם (אף שיודעים כי אין להם לשלם)

י

משה

והיסוד לזה הוא מה דאיתא במס׳ נדרים (ס״ד ע״ב) דעניות
כמיתה ,וכן איתא בזוהר הקדדש (ם׳ משפטים דף קי״ט ע״א)

דעני חשוב כמת ,ועיין גם במ״ש רש״י עה״ת (פר׳ ויצא כ״ט
י״א) ,ובפי׳ רבינו סעדיה גאון על דניאל (ו׳ כ״ה) ,חפץ חיים
עה״ת (פ׳ נח ז׳ ט׳) ושם ב״מעשי למלך" אות א׳ ובכל הענין
שם ,ספר ק יהוידע על מס׳ גיטין (דף ז׳) בד״ה בני אדם וכו׳,
ובמ״ש בדברינו בם׳ משנת משה עה״ת (פ׳ וישב ל״ז כ״ג)
ובכל העניז שם.
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שאלות .ותשומת

סימן

לא

שי^לה י^גןשהית בידק ושוחה סזסיון

נשכחים ועל עיר ואס ביבראל יריע אך יצריח לקרוא להס

סנורקי סאלעיקי > ?0יגס לגל
סאלולק סמכו יריע' עליו העת! כקי נכריקת כסנץ;כליאה
זנכל סע' ערסיירן ואחריהם החזיק! ידיו אמונה החנם ססלס

סס גיח התזלך כלי אין □פ־ןכו ותשכיה יוסני אהלים פל
מס כלא נשקע מאז היתק לגוי אסר מעולם ככל האי] ינא

ד״נא דנחית לעועקא ירינא סליחא דרחמנא כמי .א וזר

קום ונקבה תגל מיליהם יפוגו מעינזחס חוגה ככל משונות

ק;הן "זל והחכם סשלס כעס  5אנרהס <זןק7מ מחכמי אשכנז
ואחריהם כל ישרי לב הללו ואמרן כל קאןרין סעוכו לנא ויהי

הגילה לשם טוב ילתהלה ומגל קנוי הישוב היו קכקשים כדין
מה לעשות ואחריהם לא יענו ועתה כעלטה מתיך קששה דגל;

המם אשר הוגף (אשר הזרם ממקום מושכו ללכת אל עיר מושב

עליהם סרת וקרא לסם שם כנניאי הגעל והאשרה על ואת

לעמוד לשית כאומנותו והנה יום נא לן שירכה שי וגאה סן

תאכל הארק וכל כיין ישראל יבכו וכך על ירך יכו .טומע©

קמעא נגב האונס (סי תה נאקןת ונסיבת לרופן הנר (הכשיר -

את היכר הרע הזה ויתענכו האנשים מגשים אל ס' עד היכן

וחלק׳ עליו ואמת שהיא שריאה כסתלע ולאונן הביא לאיכי/
איך היא טלק !לא הודו לו וכשראה  610ה/דו לו אמר א©
עחמח מנהג אתם יוסריכיס סדין עעכב ולא תאכל אכל מדכא

הגיע ורון לב האיש הלזה שעל שאמר יאונן הוראת הזיתל

כשן ל^

כתורה ועל הענווה סם אותם בפלילים המתהללים נאלילים

משם רבני סאלוניקי פער פי נ לכלי חוק עליהם על לא חמש

בכפיהם ולא על המחרף תלונותי כי עונו ישא ןאפ> יטא כל

סיא טרה וסשיכו לו לא כי שרעה כיא מן הדין כלי תקומה

אילי ננייותושול פר לא יכופר שזה נכלל המקלל את הלכיס

ואו היאה להם ראובן בכתיבת יד שהיא כשרה ואמרן לו שהוא

שכתב סדעכס נשיר מה״ת והרי הוא יותר ממבנה שס

כאנס להחזיק את רכל׳( חזך רא1כן ואמר </ר<מ שכן הוא

צחבילו וגס יזתי תמנזס ת ח שכתב מס נפ׳ג שאין יזל״ס
!הואיל (אתאליקקן דה^מכם וס/סה־תראיתי לעתור

המנהג כשאלו ניקי להכשיר אמרו ל( היונה לשקר ירחיק ערי(
חור ואמי הח' אליעזר פיס) שמא קרוה לנו והוא מכודקי
שאלוניקי ?בקי כמנהגי שאלוניקי יבחנו לן והוא יניד האמת
אמת לי לא תביא יאים לא קח׳ פיס? ולא עח' שאזאן סול
ראזכן ואמר נכתוב ל^אלזניקי מאס לא יאמח נוזתי כל

על מס שהוקשה כדבריו שכתב לל ויש עניות קלויז מאל!

ןאעפ* כן אמרו חכמים מהרגיל בסן אין לותלקלעהב וכלי
.הן להתיחק מסן ולהזהר בהן ואלן סן המעה מס רע לתכייז
!הקולא לאכיח מינוי'( והמלבין עני .חפיר! ברבים בו' וכת>

הבודקים ורכני סאלוניקי תוביאוגי מכלל יעראל ןקמ* הבורק

חלב כעל כ״ע מהוא כריתא בש׳ סוהכ ובודאי שאי ן להקשות
למה לא מגס ג״ב סבא על אשת *ש ששנויה שם משוס דיל

דש״ל כבעלי הת׳ש' מאמת שם דמה שאמי אין עזלין' סייג!

מהוא גאנילירו אם יגיא ראיס באמן לרבדיו שיחתן יין

והתלמידים מל מ טונים סרנותת שלהם ואלס אחר אמי
לא מגלחים של גואיימיסולא
ליאיכן לא תניא ראיס

אין עולק עיי אבל יש מק וימנין לעולם המלבין נו׳ מ־נינן

מגלחים 8ל סלאשאעונש ולא מנלחיס של מוניסשירייו אז
השיב ראובן מניתי סיש לי סכור ממנהגי שאלוניקי שלא

משוס רקאע' לישנא ואין לה• סל״ס דהיינו גייודן לעולם לבן
לא מנה הנא עאיא וכן על מס שבא ליישב מהלזקא {ל 00

תאמרי הכתכתיס כשעתא חרא והלן יאונן והביא וכיאות

דרכינו לא כתב שם רע שכתב ק לרבות הא ירש כיה בשמיש

זה האומר שלא יביא ראיס מגלמים ס׳ שהיה כתוב במנהגי
שאלוניקי כיכרי יאונן אמר מס בכך א'כ קרא לנלתים של

ולמי זי מקשה לו פלא מגא מקום שנו יאמרו שאין למס חל״ס
לקורא לחנירו כניגוייו ומתכבד בקלון הכירו רק נע׳ נם

איספאנייא שאלאמנקה ויתירו למ נשי בחלב והנס מם נמנא

המיל אמרו מ'ואנכי לא ידעתי מה כוון כוס אס הוא להגר*!!

החכם השלם בן סרב סחלב מדאגת דברי ראוק כתובים
במנהגי שחלוניקי אמר לפי דמי מנהגים אלו כשרה היא

הקושיא שלא מוינו יק שאינו מאריך ימים מריבי נקוניא

סאיין ימן תפני שלא נתכנר בקלון תכירו אכל מאין לן חלת
ע*ל מאי קושיא דילמח הא והא איתא במי שינתמר כקלק

ואס המנהג שלנו לסטרין כזה כודקי עירנו מרעים מנסגמ
אז ענה א׳ תו שאמר תחלה לא תביא ראיס מגלמים כוי כמנעית
מנהגים כעלמ׳נינתו ושישה היא וזה הבורק שהכשיר יסלקניח

חכייו שאינו תאיץ ימים ואין נו חלה וא• כמנתולהכיא
דמשס למד יבינו סאין לן חלה מולא קאמ׳שהרי כפ׳כגי סעי5

מאומנותו ואחרי כן נמנא כתוב יין זה כיתה י1סן> וכספי

לא אמת אלא שאמר רני נחוניא ן׳ הקנה נו׳ אין משם ראיס

סר׳ חיש כשם עהאסדס ובמנהגים סלה' נשם הר מסף ©*גון
1ל וכוס תיר יאונן לאומנותו כאשר כתחלס • ומתת יורנו

שהיי מסכו כמס דברים אחרים שהעושה אותם מאריך ימיס
־ ולא הזכירם רנינן כהני שאין להם חלה אם לא יעשו אותם

העזרים מס יהיה משפה הבודק שאינו יורע מה שכתוב
כמנהגים סל העיר אשר מא משית פס (לא מה שהובא ביתא

[ועור דאס קוראלחבירו נכיטיו (מתמר בקלון מכרן רכת5

יבינו סכא סם כהנה! רש' בגי העיר מאי רכותייסן דרי פריד א

של רנני ומדקי סאלגיקי ומס רען סל סאיש אשי דבר תועה

ו5ז שלא עשו כן שכן מנינו שם דף נו ע״ב שהוקשה צכעלי
סי/וש׳יגל מה פאע׳ל ונאי ולא מיתי  00לחכירי עסן רעננה

לקרוא אגתם נשמות הפסילים שמות הפלילי• שכערליס (יבא

זכאי סויבכמירלאמי גנאי וההיא

*וסן והוא מכריז ואומי פתלמיריו גדולים וטוניס מרבותיו

שכרן בפול מן השמים

חכם ויכן את ואת נבון וירענס מי שמע כזאת מי יאי)
כאלה דברים ככתכן לא ראיתי כהגה פי תהפוכות
להט ח ינרים לכנות ש 0לומדי התורה נכזממיס ובית !ערס

׳

 00ותרבו רההיא

ימכנה  00ס!י כימי של פנס משפח'ולפי יז קשו לנרי יש)
וירא כתרי לישני רמי מם דופי וגנאי (אפשל
0שן כההיא
לז׳רכינוי של גזאי ודושי אינו מינוי מנם משעה׳ (אהלפעל

כן נתמ התום׳ ואע) בימי מ' כלומר שום כינני (שה,

בשג8

כסס תעלות סנזנריס קכצכה אזניס משמזע ןנצ עין יל-מ<

משעיז׳זא*כ סג• לאין לסם תל*ה סיו בכי עי'•ל שגם משעתיז

ימייג מי פס שה לאדם עונש אפו ;חמתן מרש מ לכמא

וצא כהביזו דביק כני העיר וכן חלוקה לעתכבר נקלון חפיר!

1

0

"יק

לנ

שאלות וחשוכות טמן
דןיק דאנ" כה ק ^.דע׳ ?ני ה?לל שק רב* בסיף ס ערק
יהי׳ כמעריך מעשיו נגר מעפה חייכן יססיא רכני העיר
אימ כן באופן שדברי סרב יל ס^ן עסני מקי נר ייימתי

גס לפי גלשתי יסיק• ההיא רהותב כרגיל יה&יל /רכבי וב/י

זיני וירא שנשתבח! היא רסעילס אפילן פעם אחד לא ינ<

מפיהם ימשיס קני נקט רטנו כאן הרגיל בהן ישאינז רגיל
איני הסיר עונש! לזק שאין לי חל* ה סדנשזבחו בוס רבי ובא*

ועוף סס הוקשה לי על דברי ר היינו קירא (חברי בנימי(
היען סכנה שס לחנרן מין ואסל ע;' ילא רק ורבא הפן
אסיר ירי יירצא קאסר תחלה הסלבי• ,פני חברי יאת״ב הסכנה

לשי פ* ישי קהתיא ירכי <ייא ילפי דבל׳ אתים' כססקיס ובן

אס ורב* נקט תחלה המכנס סס כן׳ יאח״ב המלבין כזייכוזנתו

סיכרח !
קצשינס רס1קי ההיא רסזסב □כנם משפחה אכלי־לפי

משים יבכלל מלבין רקאסר תחלה נכנם ג*כ סכנה אכל ככלל

היש משישים שהניא ס אבירה בש׳ הזהב זל יש משיש ,ריקא
כשהכינוי לשס גנאי לשי ש ,וה לא קשה קירי לההיא י 5ונאי

נוס סטאית דהתצסיד הקשס ל5תמנאסכנה היינו סלכין
סננה א־מ נכנס מלבין רגשיטא לאיכא בסס מיני סלכנית
<א״כ פשסיס יתלסירא הזא דסננס שם כדלא רש ביס כשסיט

ורבי וירא זה שלא כינה שם י ס שלא קרא בכינו{זבל זה היא

ז 5וירא לסתם רנשתבתו ה״מ שלא כינה אפ* שם שחינו של
בנאי ולא קרא אש* ככנזי שאינן של גנאי זה( מה שניא׳ל״ש:

!0י ככלל הלבין וסכנה דרש כיה כשמיה לא הוי בכלל מלבין

דברי סרמבס לפי רעתי החליש
?'ן*

אפשר לבר' ברברי הרמנם לפי מה ששי רש* זל אע״ג

<א*כ לנינו שפא לפרש רכרי התלמיד לין הפן הסיר יעשס
גלש חלוקות המכנס שם דהוא בכלא רש כיה כשס? זהקורא
לתכיח בכינויו דהיינו רש ביס בשמיה ימנאני מקום ליין זה

לדש כיה כשמיה בכר סירגל בכן שמבנים איתי כן ואין פרז
מתלננית יסי׳ק ןס להבליעו מכיין ע*בנקבא לפי זה שהרבי

יהקילא לחניכי בביניין והמלבין כני חכירו דהינו שאר מיני

מש1י ללב כקו שכתב קהל*קא בב״ס אבל הן אמת שדין זה

1כ*ש ואושר אע*נ ללא שוק לן שהניחו בנ״ע

משזר לשקים אן מ"מ לא הוה ליה לרש* לימי אלא אששר זה

נניאזת נסלאתי קלעת! הרחבה איך מלאן לבו לומר כן על

להכלימו מנזק ולא בהחליט זס להכלימו קתכ׳ין אשר על כן

ה^מבס שהוא מעתיק דברי התלמוד ולדבריו הניח יכינו רין
בתלמוד שהוא רש נשקיה ינקט מה שבא נה״ס שהיא הקורא

ק׳כראיס אני לימי ימיירי תלקזיא אליבא ירשי באןקל כן

מת׳ן ריב ימנה ראו אין ספק רלהכלימו מתכיין ובכן ההיא

צאכילו נס מיז ואס נאקר רמ״ש ן*ל בראשי תיכ׳ת ה.יינו ויש
ללחי שהוא י/יחק למה שהקשה לפיל שלא מגא מקים שבן

לרבי זבחי רע' נ*ס הוא בלי שים מריבה לא כינה שם למנירז
כקו שכתב מהרשל בחיל ס'* ו)ל <נם לא היהעלרבר מיזליק'

יאמרו שאין להס חל*ה ני׳וכא ליקר שהיניאי בס״ס מלכד מה

כדי שנאסל שכיון רמשסע לבררן מיינה חייכ כסי שנתק

שהקשינו שאין דרכו להניח רעי התלמיד ולנתיב מה שבא

לש״ל פיק קסיכל סי נ״ב /צ אכצ אס כיתה רין מריבה לאו
כל כמיניהלאבן ה5מב_ם וללא ניחא ליס נע* זה רתלתידאא

הלנעת

גס׳ה קשה עור אומרו ואכשל שמשמשת מכנה סייגו קקכנה

סיאשין תלה כאפשרות לכי שהאמת כן היא שכן היק'לתלמיד

סתעא קאס* לכן נרחה לן לפרש נרגיל ירי יק קרקיוסר הסכנה

מכנס היינו מלכין שנכנס מכנס ראשין גס שני כל שלא דש ניס

דהיינו המבנה תייר ינוס ניחא ההיא ירכי ובא' ייני וירא
כלכתינגא וא״כ מי שרגיל בזה אפ} איני להכלים אין לי חצ׳ס
1ב1ס רק-העקהומג זל שכתב בס* ל*ג עלי' שי גיל להתלונן

ד$נ 1:מתלכניח ככלל מלבין י לא נתקררה רעתי כישוב לשונן

הלל

של רבינן הגדיל זל לפי קי .נר הבנאי
ונרי הרסבס זליש לקרא ערעל רסלהא ראעלן

חכמים רהרגיל כקס למשקע דיקא הי גיל בכם ולא המכנה

על כני חרס יזל אנל.קי שרגיל ככן ואזיל לשיסזתיס סכנה

קס לע לחבירו הוא לא יהיה לו חלה כי׳ כליקר אע׳ג יאימל
כיין לי^י ת ולא להבלי 0אין לו חלק לעילס הכא

נפעם יפעמיס בסקרה הא פשט ה יתלמירא משסע לאפ*
נפעם א'אק לו חל׳ה וכבן/קנא ל"שבלמהלח בחב יבינו

ושטקינן

שם רע יכנה נכר כתב פהינרכי התיה' צייר ־ן לההיא דר'

הישספניס רלא סלחי

1כאי רסיירי אפי כינוי ילא הזי גנמי וס״נו גני'של גנאי
כמו סכת; ישי זל לקמן אלא שאיני גנאי לו רבני יש כיס
כשמיה שהן ראיתי כפסקי תיס' זג אין לכננת פס לחכייו אפ*

אק גנאי לי ני'רזה הלש:ן מירה שקיא שם גנאי ולז אינו

סינית להסכיה לחכירו שס׳ת הבעלים של
לנלמה הוי תבנה שם רע זב'ש נשמות

הנעצים של הערציס לפלחי לילסא יעיד רתוחס שמית ה^
השמית שקוראים חיתם הישסעליס לגדול* שלהם לכבול לשם

השררה שנהם יעכז אסר רנקרא מפנס שם רע זבל שכן שם
הגלחיסשקייא* א!תם היהירים לכישת וגס לחרפה של שמית,
לעז שלהם ראין שם רע גריל מוז וא'1ג רמיהרסנזל הגרין

גנאי רה״ניכבר רש כיה ואינו נכלם וההיא דהמכנס רמיקי
ננמ׳ נ אפי רש ניס אק לו י׳ל״ה הייני בניי של פגם משפחה

שיהא רגיל בכך הייני ריקאהתם שהיה בדרך ליננית משים

(לכן אש* לש ביה אק לי כניה* ,נס לפי לכלי התיש' גיסי

רסקלה הפשיליס הוא אבל כשאומר כןמחזן_סבס וקדינס

סיים המכנה •ש רע אמנם בסייף (הראש לא הביאן כגירסא

כזדון לכרי ונקרא מכנה שם רע יכסו שכתב על סי דשי ואין
צימר סהנריך יגיל לענק הניוי רפשסיית לשינו סשמעלריקא

גרסת שם רע השוס ילא שיץ כשם רע רש כיה כשמיה למי

כהתלחה מחייב סניייי (אנכי הריחה נס' יסש נק' פ׳ החיבל
סי ס״ב שכתב ח״ל טמא סמ!מח אז עדת פנים חי נבל אן

שם לע אלא המכנה שסקלדנל׳ רנינו  1ברא ה רלא הינח לסם
היא זה לקסקי כשמיה שם פישיל מפשקה ילא יצלם זע'פ ראן
לגייס הסכנה סם רהייני של נבאי ילא שם רע לפגם משפחה

דנוה שין יש כיה שאיני אלת גניזי כעצמת וכן היתה גייסת
יבינו !בנן הוקשה ל! קושיית נעלי התיש' וחינו ינ;ל לי/ו־ן
<מ סתיני הת<ס׳ רלויויס גי־תית רהוהב כמי שם סל גנחי

יי ש

כיה שסי גו גגאי לו וביר רי^ לעכמו לתל) קובית כת!ס׳

שקרן או 1״פ :אז ריקבכל חיתם ביברים חין נהם דקהיגחת
סם לע רק ■שסישל על נ׳סת המבין .לפייס! חנל חין יח ביל
ביר לכיף א׳תי אם לח סקירגל בכן לבייש
לבל יש כח ביר נ״ר אלי .ש ל ר התם הוא כמבייש שמתכיין
צקבליס לכן ההרגל מקייב :לייסרו כדיני חרם תבל כשהיא

כו' הרי רנהינל

ז

ח

כיין

י׳^י

?צג

?

? 1ל יקר

^זז)

שאלו!־)

ותשושות

נךרך ליננזת ההרגל מחיינו בדני שמים !ההתראה כלילי ארס
נכוכן וכשאומר נ; כריך נדון ןהוי שר ממש כתו שנכאי
לקמן והנה יש לחלק עזר דווקא התם והוו שמות אשר

קראן הישמאליס לנעלים שלהם על פס שירתם יש לוס' רככעס

רא

סיכן

יאמת מות־ה ועל דני> אלה השיב לא תניא לאיה כו' א ן לן

ירים מוכיחות

טשי

מהר לאיתמר נמס נ:יר האוע.־ אשא הרי

זה נזיר ופרץ כי.מ רילמאאזא כתענית קאמר אמרשסןא,
כגון שהית נזיר עוכר לפניו כ!' אכל וראי אין הנזיר עוכר

ופעמים מקרה כסילים הוא אגל כשם זת של נלחים )}(•((]<0
אוחס היהודים על שם תפלותס עידאי דאין !ה מקרה מעילו

לפניו אמרינן רילמא אהא כתענית קאמל ורילמא לפ:ס־נ
סן קרנגותיו קאסד דקאמר כלט אה׳ מתי לעיקרא ער

ליעיל?) וכ״ש למי שאומר כן ככוונת המתכוון להמרות עיני

בעינן שיו ולנו שנין קז׳ל ע כ

כנורס דאין ספק שים לו לין מגנה ש״ל לחצירו אפי כל כעס

ויינה

אחר שתלי כתג קהל׳יקו שורש ק" ף ?ל ונעו פ' אקמעמידין

שיו ילט שוין כעינן חלא פ־ץ גרילמא לפוטרו מן קרשנותיג

קאמר משמע יכל יליכא למיתלי כנזיר עצמו נענין אתר
מזכיזא מילתי) סד יפש־סאליה תה הגי שיו ולבו שוין אש?

מילא פרין תלמודא וכי נזיר עוכר לשני! מאי היי

אתר סתם המיס לא מעלין ולא,ס(רירין והמטרית מולירין
ולא סעלין ע״נ סלי שהביא הרב ראיס דמי שקורא שם מסור
גיע מאלו קיא אות! מי לענין אונאה ומה שנתב מהיי לוי זל

אי שיילינן ליה ולא ירע מסתמא אמרינן נזיר קאסילכן

כדן .צ״ג ע*נ דחירוף מ׳ הוא יותר גדיל משוס להתלמד הוא
קילון מי והלמד הוא סכור פו' אחרי נלנו״׳סחילות ימסור

עדך דילמא לפוטרן דהוי כנזיר עצמו שעבר לפניו ולזס
הובקך לתר־ן לקא־ור כלט וכיון דזוצרן לאמירת לנו שרך

סור .חירוף יותר גדול והלימוד ה!א כריך כל שכן רמס׳י אתי

מאי למימרא רכיגן שעשר נזיר לפניו ואמר אהא 1אמר כלכ<

במב* 5למי ומינה רהקזרא לחבית גלח שהוא פס הממי*

גזיר ששיטא וליכא למימי לשיטת סן קרכנותי! קאמר ומשני

סל עו וכוי אונאס גדילה מאילן קראי מי להרי היזם כס אין

דאשמועינן רזה הזי שיי ולכ 1שוין פיון דהוי כ;זיר עוכר לפני(

מעסירין קאסר המימן והמסירות זקספוסדין מוריי },ולא
רפ> קינין כומרי□ לעז כין מים כין ישראלים
מעל ין

ומכאן למר הראש ראם אמר כרי את

ולא אמר לי אס

היה קרני שמה על עסקי קידושין הוו וראי קידושין נקז
שהביאו הרכ> זל כסן בו לא׳ה רהוי טפי סונתא מנזיר עוכר

הנס רנלח גרע מגוי וכן נס' יש״ס 0ז ס״ח קאמר ימין הוי
גנאי גדול שק נתב זל זס״ק היכא יקורא אחד לחבירו ננער

לפניו זא״ג כנ*ר שאמר ראובן לסכיא ראיה שטיק׳ (רנני

כתחיית המתים וזה השיב לו משוקי <)ן ממזר פסול השני

שאלוניקי ועל זס השיב אמריז לא תניא ראיה ט' מכתא

רנלניס רחס שנר כעיני ההמון לגנאי גחל כמו מין ןמשוסר
ע"כהרי ואין עתי גדול כקו הקירא .נחכרו סין וכי תימא

תילתארצכורקי ורכני שאלוניקי קרא אותם כשמזת עוכרי
אלילים גכ״ש רלענין זילזול ת ח אפז יאמר דלאז לכזניי?תהוון

דאין זה אלא כשקראו קין כב> אכל אס קראו גלח אין עונשין

ככר ט/כ מהר^קו ככויש א< ,שזים ק ” •5זהיא א'תת0

מן היין רשם גלח נאמר על הכומרים להחמיר כחל! קרחו
נומי יהא סם זה נמר כפי נל ישראל שקוראים לכומר• כשם
גלחיסונא גרע ממי שקירא צחנת שם רע כגל לשין שיהיה

דאיתחייכא נכי יינא ררב יסודה רסכיא המרדני משם ראיס
רמשמתין אע ג דמני לעיקר לאן לטויי נתכוונתי >עש (השתא

ההיא חיתתא לסימנא כעלמא קאמר רהא 0מ1אל לא קלס

ארסי ופרסי או יוני שהות חייב רלא דקי לס יש רשל כסי נ □

רעתי כרינה שכן נר׳ מפי ישז שכתב סכי דנן כמן שרנתנ(

כשאומר בלעז הזק וון דכאני התם דהוי שם סשזחן אכל גלח

אי/ה כתמיה ועכו כיון רנתנה סימן שיש נהן כזיון אש׳ג

יהוא שס של הכומליס יוקא פש־טאכמו שנתנו הח!ס'ע״ק
לנזיר ד*ס וככנ,י מ'ועזר ראולז נתר משמעות הלשון המורגל

דלאז לכזדיה אימונה כודאי ין אותה כמי שכיוונס לנוות!
ועוד כה ל־ע׳י למילף ממסדר התלמוד רהניא הך עוכרא אתר

כפה העם כמו שנאמר שס נישל זל וכס נאסר ,ע׳ר זל אכן

שהביא עה שאמר כת קיסר לר> ן׳ חנניה ת!רה ממארס כן׳

נראה כעיני אם קראן טמא שפתים יש להחסיר עלי! כאלו

(למי לה רמי שהוא מטעי ייתר גקיר טפי וא״כ לפי זה ידס
לן לדג ימרה ליון אותה לכף זכות ולהגיר ל! ייזרעת נורא*

קיאו גוי שהם ערלים וטמא השתים וישעיה נענש על נכס
שקרא גן לישראל פון החיל־ן ע״כ ?;ה יטמא ששתים שאינו
סיונל נפה פעם לקרוא כן למי עכזכיון שנא שם זה עלהג!ז

משוס ריש כלשון זה כדין נגר כני ארם ולאן טלי עלמא הץ

עונשי עליהם מדראינו שנענש ישעיה על זה כתג היב דיש

דל> ן' חנרז נמירי וזהו שת״ל למוייס קאזת ואני לא שאלתי

נהה עיר עליו באלן קראו טי שם גלח שאין שוס משמעית אתר
כפינל הכריות כחץ עס כני ישראל שהורגלו לקרוא מערי

לן על חכמת! אלח על סה.כר לכי וכיון שכאן רכריך על

סע? כשם זה עאכ״ו ונראה רשם ה ניע יותר מקורא להכירן
ממזר שהפריז עורסדם כלר סימן ק' מההיא חשוכת הדישנא
יעשרהרי כתכרשצסימ״ר וזלןמןהככרא שראד להחמיר
א נל רשע ינתר לפי שממזר עסק כהורה טוכ יותר מכהן

׳גיול עם האר־ן כו׳ (אס ק לפי סיקול זה עןע הקורא לערס

ונמיר שפי מיניה משוס ־מכוער מיניה ואע״פ כ; שמית יתס

שאלתי מראי למנייה אתת ועני לה יינהזכ׳ש הנא מר
סבאו דכריז על יכיי לאיכן וליכא לדונו לכף זטיז כלל עא׳נן

ריש לעשות כ! משפט כתוב ועכו לא יכופר יצא זלזל ארס
ידוע לבקש ממנו מחילה שק היה כיל לצמוד ממה סכיזג
הרמכס כרין המקלל את הרכים

קרוסה נלחים גי! ל עינו מנשוא
לו צ־ להתנכל רעל הגלאים ממס קאמר חרא ראפ>

אפס כי לאיתי כק1הרן< ם) קמו שכתב כתיך לרזי המזלזל
את סרטם }1ל גס כככור כרבנים שסמט אות( כז' (כן אגי
מכקש הרבנים 0םמ 1:כ!׳ שכולם ימחלו לי על כל עזומתי

תימי׳ הפי נפל נל' תקומה שהכניס טומאה כמקום קיישת

ע״כ ומראי שאין לחלק כין קללה לחיריף אלא סיל ישאצי

א״ל לא

הקם דאף כ' הן רכים ס־ס מק ספ* אשר סמכי איתז ס©
ידועים לכל מי ועי הס אשר סזכ 1אות! אנל המקלל איז הלק)

£ני■}

סיזזרס שממנה הוראה

יינאש ולא קריז

לאיה נז׳ועוד רכיון שיאונן אקר

הגלחיס וחיך

שנורקי ורכני שאלוניקי

ח

ח

סתם

לב

^ל!ת והשצבצח טמן
>מ 1נמלל זלא נירש  070דני נד• שיוכי צדקת עי הם אן
#׳ן מקפיץ! טלו לעשות תשובה כד גד סאמנס (ל 7ת כ הנא
על ב;רקי ולנני שאלוני קי ה״ל נההיא
געי כמן דקחילוף
ומוהל*! /ל ואגב אזרחי ן לקינו מסנן שנס המרק שאמר לז

ליזהוא נכלא מנער קליחא לרבנן ירע הולד 0׳ וסכל אוין
קישיח לרב יסורס וןסו מס שש'׳ רשן מצער שליחא לרבנן כיום

את שצ;חו נסכין וחייב מצקות ריב מנגיד אמאן רמנער&ליתא
דרננן נלאסר נפ״ק 1סוא לשון א ומק שאמר כינס את שצוין!

לא תניא לאיה לא מח׳פיש* וצא קח' סואן ואסר נ כ י,צעירים

לעניו הייני שהיה כעיר ל□ יסודה יצקיא לבניו שכן צענין

שלנו טזכיס קרנוחיז 6לק 0נקרא מזצוג שגן החס קח משיב
מה שאמר תינזק קל שלש שניס יודע לססוץ ייתך מענו נכלל

תלקי ר חל יודה צפני לבו קיל יתין נ' סיסאזת הן ,ככפכיו
א'כ לפי זס קיק־ ריב יכולה נר יחזקאל ליכא צעישמע רק לין

הויצזזל וכן מס שקראו םוטס נטל קווןח ייזשיג קח אקיא!
אווזא כסי סוסה כסיל ראי לחו הכי למה הןנימ וא כ מס
צקיא לק ח נשס שחזאן דמךאי אין ןס בחרת הלשון נקסיא

המנזה פציחא 7ןננן ועיין נמוהריקז ל ק״ע

מחי ץ תרתי רייקינן שפיר רא >5פלא כפניו חייב
רסהיח ורב יסורס קא חוינן ילאתלהטעס ישתתארקעל

<מוסר*סט כק*ד קי >ן להק כל עיק׳טעעו היא שמרני כחיי!
גלישנא יקרא כקן ש׳להלואהאכל כל רלא אקר לשק הנעזב

כזיון לכו סכן אקר לס לנווייה* קא אתת ולא אמר לנזוייס

לפניו למשמע רעל מה שאסרה סימני ביזיון לכר שמתה וכן
8היא וישעיה קאסר נפי החול׳ן רנענם טשיס ראמר ינתון

כמקרא אין!ס נחות אלא לשון סמנה ושתית כשש אחזם יקרי
|יס עוקיזן סס כווי והנה ני כן נם רנל סכודק ראוי לעש!ת

עס טמא ספתיס אנכי יושב ולא קחס משוס ואסר לעני הקנ״ט

וקינא שאכין

ן/זןך ים לסכיא לאיה ממה שאסר נגס' פ״ק דחולין ססיא
טכחא ללא סר סכיניס קסיה יובא כר חנינא שמתיה !ענדיס

ן*

משפט כתו/ואי ן לפטו׳אתסנורק והאיש אחר מטע׳שהיס

#לא נפרסם כס 1שכניי! אשל סם פז ס*נ וזל
<אמז נתייס והשני

אקל

יכן או חמך ;שתמר אי מסו כן יכן

4עפ! 6עבר דנן ריג כן' ס'ס אין לו יין עליו לאבותיו 0כ8

אכריז אנשי יה רטייפס איקלע! "וי זיטרא כו' הרי כאן לא
כיוס לרבא בל חנינא לפני! לבוראי לא היס  00ועכז סמתיס

#סייס לא יגולין לד|ן עסו להא לא כייס איתס בפניקס אלא

#פס כנס וא*נ מטה נדי להקניט את ננס שהתחילו נתקלה

?ה4
ג ?גלו

מפני סןה סלא סרחה לו סטן כוי בזיון שכן קרני זל נסזן> ס)
רסג כתב ברין המבזה אק החכס כו אבל אס סיס קחנס קי כן׳

#גל אס היק המעכס לפגינס יניליס לנין אי תו ליין ואחייב

וכקב על זה ונר'סוס נגמר סיגרסינן ס'ק ראולין ההוא סנחא

אעסה לו *1כ כנס הדין ולא יכול לו׳אני אמחול חת פלי לנננס

כוהני סהכיא כן לרין המנזה ת״ח חי ואס איקא דגרין לקני!

?אתם נ״כתקסלו לי סכם אומרים מה לנו לוה אס עשה לן

מאי רחיססייתי מהתם שסיססלא כפניו ד)ל רהתס סקתיס

#ניני סלא כיין *4כ יסב,ל מה שיתן הדין ורוק'ט כאי גו!נא

מפני סעכר אמיצתא ליכנן יאמרו סגרץ להראות הסכין

*. 0היצוק בפניו לשצא נפנק אכל מי פמוטס רנה עג חגיין
אע) סלא כפניו יינו ננפניו בו' הרי נרמס יכל שאינו בעני

צחכה חצא וראי י8״נ דבק כפניו נין סצא כפניו ר ינס שוס
וביון ילהיאות ססכק צחכס הוא כנוי החנס ק׳ פלא הראה!

סתתנייס הוא פטור אמנם המכים

צארש רשצ מוכרח נהורית

נקית מבזה חת נחנס וזה אפי סצא כפניו
הנ!ס לחיתי תשזנת הריכש הוכאה ניקס יוסף לר ——

.סאין רנייו חמורים רק נמקו□ סנכן היי• צ נאיכא נמיתלי

ה4ם

ילסקניס חת נכו עגה כס*ס לקמן סי מ״ו נקי שחקר אקס
המור דזכוללו' לא קיק רקתי .רק קל ץ צלקדטן ולוה קימר

0׳ שציד אנא פיס  00דילוג לשון שהוא הנדן לעניי 6זזל ש#
כס ,ל ג פחלת כמס פאמלו מ'זצ מנורה ציס מנודס לתלמיר

3כא ודוק' כי האיגגזנאיש חילוק כלו כזה איכת לק* להקניס

אס הוח אפז נדוהו אחייה צכנוי קרב רע פהמנזס את סחב•
כל מ־ו' הוא ןאע; בזהו לאחי מיתה מההיא לפקב־א ן׳מהללל

)

הל שיס ארס שלא כפני כנו אז שנא ככני! היי כבפני! רוקן
גש חכל מי סמוניא נו׳ססתת' לי-יטא ק׳צ כר ורנה שיתגלס

כמ“ש סרס פ׳ו מס'ת״ת זכ״ש כחייו פלא נסמן ;היינו ההיא

"

#ת הכן ענק שהנן נ1ג 0נהיגתי כן משיסד יכל כשיחסר כן

לרב יה!רה בר יחזקאל כפ' עשרה יוחסין ןנ'ר ידינין לנרוקן

לרכים ע*כ ואין לו׳רהיינו שר וינה כנין ענד וממזר רקח גס

חס לא ניסו החכס פנסו ואן הוא מנורה לעירו כמו שביאר

השומר קרי ציק רשל לעיל שיי וכן נסי מ׳ר הייתי להקורא

הרס בפ'הנ׳זחצח שקח' פנסו יכול לניותו כלא פריס כל

שר מק ו ייסע ועיין נמכיש ח׳ב

בכרזי צו והכ אין מניין אלא נעדיס וסתלעיד יכול לניית
צגכיל ענסו אס בזוסו מנל חין כ ד חייכיס לנרות לנבור!

להכירו משומר פקוק
כאסדונות

ק;נאת

קס״ס ועוד ראיה מההיא למשה וריקןקחצוהן

ל

£מת רהתס זל דהיינו רוק נמתיס אכל מכהיא דנסנש יפעיס

וגס נשירה סקלעיר צנבור ענמו אין הר'חייב לנהוג כו גלוי

ינל פקיא לדורו עס סקא שסתיס יוכיח וכן מעסה רההיא
'#תתא שכת׳לפיל !מעסה דהרה נר יחזקאל סלא היה כפניהם

נהמנווס לתצסי חינו מנויה צרב רצ לנדול ממנו אנל מנודה
הוא צשאר העס שכמקו ולמטה ממנו ומבואר הוא נע ואל!

*!כיה וסן אמת שקיק אפשר לאלק לאיכא סעסא אמרינא הקיא
<י*עיס פסיס צפני סקנ*ס וההיא להקיא מיתתא משו׳ראעלס

מבצחין צרב הנח לחינ׳ מנויה אנצ לכ״ע סמרה ואמרי התם
לעמי איצימח למיצי רשמיא אכת• אק חכמה כו' כצומר ואע*

ק

למי רג יקודש וההיא ירג יקירה כר יחזקאל שחמר צפני
סנוחי וכגלרחינו

נדהי קחלמיסוא ענודה לרב אצח צכטר ענמן והתצסיד פניה

נמזס^של בח)ךסי '׳.הטיבו כל לישי יכרו ואי לאו לססתפינ#

לננוי יכו שכזיהז ותיפוקו לפניו שלח כפני הרב נר ני1ר
ססתלעיר יכול לניוקו מקי׳ו שאס לכנול פנמו שאין ב״ד ח״ב^

•אלין אריינמ<ראור״תא וגסרשל עסהס שכלס הכינו

 .לנרות! מא ענמו מנרה כ״ש צכניר רגו שנ״ר חייבים לנרווע

 911נער פליחא ריננן הס יגר/רב וסןו.ס אכל אסש׳שקס דכרי
^ 3נח׳ק יויאי התינע טוען עמלה וטען ל?זה סמקיס על סס

1עור שגם זה ננצל ככור ענקן שאין כנולו שיבזו ויחרפו רמ
נפנין הגע מנץ• שחיפו אותי לומר שאט! היה מלשין
רפע הרי סוא ענדז לכמדו וכ"ש על רבו 0הנ<מ לק״ העש״ש

מה סכת' מזקררן בנית כ״כחדר י4

30$וי?לי?

מי^ל <ומ נתען למהסמתיק מד

אט

כ^

\

1

שארות ותשובת
ע היה געתקמי כל הלשון נ?ק שיש 1׳

ללמד מענן

ספן

לב

/

נזיל מעלת כלת תהלת פיל שאליניקיזעא שלא קרא; נשזרים ג

לנר רנייוא ליה להגיא לאיה לסלא ככני! מההיא דרג יהווה

קואשוטס /ל המספרים ככול יושט העיר הזאת רזה מאושר

ני יחזקאל !כןכתכנסין ל נ״הגלאהכיא •וההיא איתתא
דשמקא לג יסווה השוס למשמע ליס פשטיה די־לעודא וקאל

ידיעתם ולאי שלא קראו כהס אינוא ב׳ ענז חייכיס מן הרין
לאוס סועד לעולם כין סווג כין מזי־ ואונס כדמן כל !פן

מיעל 0ל*1א רלחמנא הם וכלי לב יאווה נמו שהפיגו נולסז

פאינו א; נש 74־ ויל נסו שכתב רכל כס ונש הימנית שי נ' מ" מ

דכוותא רמיייתינן לעיל וסנפו של סלןיזו הוא שמוהו ללנז

כיון שאיני יודע אס הלניים חס כמן שכאן ?כאלה על כן

ושמתיה על הנדון ואם איתא דנדון שלא נפנ ו אינו חייב

איני גוזר אומד כמת מניע ;'עזר אונסה אכן אל כני העיד

נידוי לא .היה ל 1לנדותו על מה סננסער שליח! שמו ונו
נפניו דכל עיקרתשעמו שמניין למאן וניעו של־חא דונק היא

אשי נהיה הלני שס למקור ולרמש אס כניס היכלי גלעש״ת
נהם סשנט כתיב כשפוי הפוס!ן 8אולי יהיה להם תקוס

מפני בי?ד סדיינין וכמ״ש מוהווך שם ד;ס השמיענו רב
יהודה תנא נמ״ש ניער שליחא ירננן ולא אמר שבקה לו זעש

לכפות עזנס״אשס כי עז עלי מה שאמרו לי שאלה כלנריס

היז כפני לכיס (לשני כנן של קרושיס סלל .כמוהרי שלמין'

שהיה על כמד ענק! שמס את לני .לפני! סזה הוא כמד ענקז

הלני ובעיני ישלא אין פגר נח לכתאכק על רכריה כאלם
גיורעז ומכיר תש׳ העיר הזאת גמלת לאלה* המלאה סבתי

כמ״ש לקמן אלא שקשה לפי זז לעס השיא ר.ך עונלא לקמן

כנסיות ובתי מדרמה יע^ הנ^ הק־רס

וכניה דבריו בני שוס ראיה חס לא שנאמד דניכא הכרעה ולכן
לא הביא משם לא התם ולא הנא עוד יש ל! רקדוק על יניין

ככלתפומת כגולה ויש בהבעה ישיכית מכמה יוכסיס־

אכל מההיא איתתא לא ניתא ליס לאמןיי מש;ס לאיכא למיער

דסדכתה ועור שנס יה בכלל כמר ענמן מ׳ משמע למש
תחלה מקן הוא מקא על כמד הרב ואיכא נמיפין ק״ס לעיל

'רת'!£2_1יז

העושקים כתורה יומס זלילה ומקיימים א;תה מעוני ויש כין

כמה ענייס הממזרים על כפתתיס באושן הכל ככעלי כיזים

עושים ניקה כבל עת ואין בית שאין כס ככל ינס מלמד של
אגדה ואס לא ירע ככל אלה כיס לו לראוי /אשר הבסיס יגידן

מרשל רעי שקרא לתכירז ממזר אין להענישו על כמד האם
ויכל׳ למימי לא נתכוונתי על אמך אלא לסקניסן נתכוונתי

ככור הודסכירבה קיא עיר ואס בישראל מהוללה סימי קרס

וא״נ הנא נמי ניעא ולהקניט התלמיד נתכוון וא״כ ליכא לת?

עיר נגולה על גאוני עולם אשר מסנה יבאש הי,ראה לנל (לילי

כשטל הרב כיון דיטל לתיקי להקנינץ

עולם וע־כי כל ישראל מאות מס שכתב ה״ה מוכלל ן חניב זל

נת<מ .תי ויש ליישב יססיא ררהל הוא רוקא כשהתחיל הגן
לקנטר הו שיין למימי להקניס הנן נתכוון כנן כתב (צ*ג

כתשוכו׳ה* קפ״ל על כנין נס שסדר בירושלים ;מגיש נדר

ק' :ואין לנוזתו

עשה כיי להקניס מת נגח שהתחיל כתקנה אכל היינש סייר*
שמי סם 2רבי לבני! הכלי שוס קגסיי י-תנמיר דליכח סעקא
רלי׳ק:יפ :נתנוון נמס מתורן מה שתמס לשל ק׳ כח.כל ש)

מ ה על מה שנתב יין נדו׳ על מי שקרא נאטיו ממול יהתס
מיידי בסלא הקניטו חטי; תחלה ריז הוי ניגע כשזכני כעי

קוו ס לגרש ואחר שנתן הגש היה נגפת תוכ*נ חכס אקל
הזערער וחוטא לחוק קולו שהיה גט מעושה וכת' לחכמי נשין

לענין הדין <נתרעס והפריז נגר החכם הגז וחסר לא לבכורי
עשיתי אלא לכבוד הלב מנרי זל זלככור הדגנים חלקה באיי©

אשר נתגרלתי כתוכס רנני שאלעיקי היא המיר הגיונה

צתזיס זלתמורה ולכל סמלה כן' זכאותו זמן ער נולע שנשין

לבע־׳היז דיל הי ג״ט נראס לה ל דאהי התחיל לקנסי אש אמי

תוכ"'כ כיתה מליאה מל כל גרזתיה סלכני ואוני עולם וכתב

לו אתה ממזר הוי פגע ונגע בכבוד שוכני עפר יעש וא״ב

להם כ1כ הנז זנתפאר כשאלוניקי וגס מוהרשי־ס נתיר 0ז ש/-

יכל׳ יכל כשיף סימן נ״ב קשי) אס לא שנאמר דס ל ראש*

מס שכתב לרכני כפת אוב ב וגס מקרשק כס' משפם׳ שמו^

כהתת־ל ככן לקנטר הוי גפזגס ככנור אעז כעז שהכין הוא

סי'קן כתב כמו שראיתי נוכגיס כמיל גדולה לאלהיעיר

כתמי א! כמל כן תמס עליז ואולי אזמיירי כשאמו באיי©

1:0ו-יקי סקוס חכל גמלים נו' וידוע שנזמן סיב הגז נכי:

נעיר יל יהכיא רריסל הוא ניליכת ככור קורה שלא היא ש!ם
א׳סהס ת ח אכל כל שיהא האב ת״ח יודה לאפי נתיי־ן להקניט

פיר ועיר קרינה ומרינה הין כעלי הוראה זנןסואק סוה5רכק
כטת יג כתב וכמ 1שתמ?א היים בשאלוניקי העיר הומלס

את כנו חייב על ככור הין ח יעל זה עשה הו״בש הק ו
רלכמד ענמז מניס ספני שהוא יז ח אף סק:א התחיל לקנטר
לנבור 0לכלא כ ש שאף שהתת ל היא יכול לנדזתז והא

אשר היא אס כישראל וגס מי שיראה כמשל גלולי האחמניס

שייגש ענסי נסי י*ו כתב ראעג שזת״ח קי־ או לסעגמ׳ל
תחלה נסכז כתכ שלנכזד תורתי יש לב׳י ליזות לשעשן כ;ח

יר' שמכל קנוי העזלס הי :מחזיקים רנליהם כאומרם שנן הין

דנין כ ר הכרק שבעיר שאלןניקי ועתה כעלשס כמונות קול

ענית אנכי שומע זאינש לא ימחא □כון מליתן תשלש נכליז

<'יל לימין זלפיים כו׳ זעה שלמר מקרח ן' חיים זל ח״א

נפלה מיש אין לה כעין חמלה על הרעה סומלה אשר חרפו
יושט על מרין לק אחינז בית ישראל שיתז לנכס לחקור זחין

 )0ק)א ננ*ר רלא הזס כלח הזא משוס שהיה כדון שינני

זתנו ככור לתורה זעשז כמעיל קנאה לתת נקמת ס במי שקרא

עמר וכמו שסכיא ר&ל סס נסי מ כ □מהרס התמיר 7(02

סס ונאי לכודקי זרכני סאלוניקי זעליכס סרכי שרי ממוני
שלי וטרי איזמיר יסב הענוש הזאת ונפרש ליושב על נשא
הסזרחה ששסע כאזניז ילא נז?ר מעה כארע לר׳אלעור נר,

נרנו מי שמנע כככזר סוכני עפר
הכורם מהסשהקנוה תיו אפי שלא כפניורינזכבפני!
וכן כתב המלט בחב כאחי ונוח ס) קס״ה יכמנזס ת*ח
החמירו ג>*.א

כמנין

הש;ס כבוי התורה

•עיין ע־זימהא >0

0׳ש

סמעון ישמע בזילוקא רנורכא מרכנן ולח מיחס כדבעי 1ב״ש
?ואמלא מיתה בלל

ק־ז ט ותנא רינס של האנשיס האלס הנזרק והתחל גדין
הזכושיז חומכנז שם רע להכירו אף שלא ייע!ןלאסנימ

!חוששני ל! החטאה עוולה אס גקיס'

בדכל שנאמר

כ
־?ד

,

ט

י

י

 )=5־•

?ויי־

1

,

לר

שאריות והשלכות ס פן
לכן  -אנשי לבב שקפו לי חושו באו לעזיתה' ג[א תתיש
זאת לנס לפוקה ולמכשול למאן דירע ושתק ולכל כל ישראל

עיסים כאנשי העיר הזאת ועול דר* מרם דתשתכת תזרע
מישלאל שכתב־ יש /ול בעלי הוראה יביין שיכילישלתקן

פכילם שת; ?'סיכם (אס שבעונותינו נשאלנו קעט שכרנה

שיקימו עליהם 1נ  99,שיאמר הוא יקים לא יהא נזין לשוס
פסק שלהוראה ועיר ריזהיא להאשנא היה ח<] 1כלינו'

אשי א;ל תזלהננה עליהם קוטל עליתם לוןנ;ע עלבון ^5י.לקי

על ׳'ן ש*ל תולתה׳נפינז !לעי עיע!ט הדולות אץ נשים עיר
ישיבות קבועות כשאלוניקי ולומדים והקיימים את התירס
העוני לנוראי אץ קפקסעי שכינה טמא דמכאכוקא לגדולים

ממונות ועכו כתב מה שנתב ומה יעגן כני העיר הזאת את
אשי כבר עשו כן נס בדיני איסור והיתר וזאת רעהחולה
דאתי ממילא ב!ר תעולה חתום תייה בלימודי ודור מלכ!£
י' אמר השכלתי מכל מלמדי ואס באיזה יכל טעה חזר נו הודה

נמזיתו לאוי להכותו כמכת פלוסיס ולעקיבז נפילואדלא

ולא כוש זק׳ משלנוביזר כאתיון הזה אשר מחזה שדי יחזה

הנע ימא וע אני ידעתי כי ת״ל ים כעיר איזמיר אנשי
אמת חכמים שלימים וכן רכים ידינו דין זה לאסתי לקיים

כהרף העץ יאב> עד בס ואין יוכל לקבל עציו ציון בדיני
יסיאל ויאמר קבלו דעתי והיא *תקוע כי עמו מלן אלקים

עליסס להקת עושים את מחתלת החטאים כאלה ננפשזתס

אל נא אחי כי לאמונה השמעה יתנתק זקתוש היתד התקועה

גומלי התורה כעיר פחוכל-ה לס יחדק עשית חפי משפ ס .

וין ירין פעו כנימוק! כמו כלאית גמולם מסמא לגמלא ומעי
הפיסק} אשר מימיהם אנו שותים יודעי כינה לעתים להזיות

גלאנו ת׳רס ביוה לנו קיא שעמלה לאבותינו ולנו לקיים בבז

את כני ישראל משפטי ס'אמת ניקז יחדו ליהודים סיתס
אויה תהלס לכל הסירק כאם? •משו אבותינו זאכות אביתימ

שלהם שקץ פיסול יש ב! !לאן׳ לנלוק אכלת וכל אשר יהיה

גאלשותם אל״ש לא מטוהרה אורן אלול אשר  .לכיו פדה על

מדקה הוא זינק הוא הדלה הלא אב אחר לקזלגז .אל אתר
מקיא ככתוב נס כי יתנו הגס נא אדני סולו נא ולכו ראו מס
ואמור יכנן לא חלכס ירושלים על שביט כס ת ק ק*ו לארץ

מיום שגלינו מארצנו (יודו ממורים מפי קוערם ומפי ספרים
יעשו.שפרים סיבה לתושיס כהלים והיו לט לעימם והרע
סגדול האחרון <זבןכ זלאשר טרח לט לעשות מפת הגלולה

תחושו למניינכס לשבב דין
9עעיס על כן חוסו והתאושש!
3ל כגיעיני בי זה סלק אלם מאל ולא ילבו מחלוקות כיסו נ!

עכל ספרי הפוסקים לפי שיטחן יכול על סנן שבכל עיר ועיר

צקני שני בגי אדם לא תנא נפשי בסודם ני להם הקלובים אל

יעסו כדבר סזס שאינו ממנן וכל ספרי גקייש יגנזו *בדרן זו
ועל ק תפיג תויס לא יבא לננס משפט זעתירס תורס מ,

3ן אנחנו עסיס ואנחנו מסשיס והכינו היס גייייט דייני

גסל׳ל משפט □גאולת להשיב על עקב בושתם ואם כס יעשן
מעם ה' תהיה שלימה משכולתם ויכוה' אק קברנה אתם ואס

ויחל פנים ישימו ני השיב גמולם בלאשס ניע מהנעשה

מתיי הודיע את דברינו וק לכל סנולה וכהסכמת כל חג מי
•*יזי קיא יקום דכי בעה /חשד מהם כל יכל לא יפלא ויקראן
אחריכם מלא חלילה וחס ואכן נזרע כיני אפל אומרי•
.מלינם שאינם חוששים על שוס יין קורה אשי ירכיה ירכי

וח?

בימאלהרב הנ 1שנתעלמה .ממט הלכס וטעה שת♦

סעקת אם כמס שאפי הבשר אם כמה שסילק את הבודק אף
אם ניי/איתו לבן> זנות שלא עשה כן משנאתו ל־א1ק כמן

שיראה מפשטיזת קענין וזה ינסילזק פכודק כענין כזה איכא
העלם רכר כעז שנאמר לקמן וטרם מחלי רגע איכר נמה
שכתב הטור ריס ס' שחיטה וזל וכת' כפשר העמת בשם רכיג ן
ת 6שאץ נלין שירע כל סרינץ אלת אס אומר על רכר זה היית*

נופם וכל נתיבותיה שלום רק על מה שיאמר הרג פלסס כי
ר<!א וס עליו אץ לסופין וסמנו אין לגרוע ואי לואת מה לן
(לב אשי לחני את קתלסזד יאשר כא( אחלק הד*ן> וסימנם

עותר ע כ נראה למפרש ההיא יאמר רב יהודה אמר שמוח(
בל סכח שאינו יודע הלנית סחיטה אהזר לאכול משחיטת!

גהלאש ונפל כעולים ?ל שהאריכו למעניהם סיס להם לתקן

 '13ס״ט דאינו קיע אל ששיק סל הלכות סחיעה יכן נ5

8נכל עיר ועיר ובכל מיינה ועדינה ישימו להם לב אחל על

מדברי התוס' ק> נ' ע״ב יה' אעפי "יעש והדל זל הניא שכן
כת' העוללם <חח'כ כתב וזל הג' מימין כפ*ר מה' סחיט•

פיו יחנו על פיו יהעז ובור תעוד'חת< 3ת׳רת מ$׳*ה לא תהיה
בזאת כישראל כההיא דכתכ הא&כא הונאה כיתה יוסף ח״ס
 >3נ״ז זל •ככלל עוקל כל רעי הקולה השלימה ומס לנו לפסלי

מסתפק ושואל קרינן ביס ספיר יודע ער שיאער על האסור

ב<׳ וכן כתוב

כהג אפילי

מ' נלאה שסכין לההיא רהג׳ עי>

וגג׳ אשיר* איט מעש מלבי׳ סמג !סעידני מדלת כתב וכן
כתוכ כהג'מיימון כו׳מן נראה הדברים לע״ד שהניא .60

סקרש המקודשים .שייבלו לנו לכי ואחלק רכינא ויבאש*
ולמיג את בניהם דיני מים ויען לסם במות מלזאזת בכית

דנרין לידע יסה”ות סצטרעו׳ מה שלא כתב המג שעל כן כע5

הירש* מים הלילה לא תהא כזאת בישראל ח*< שמא תיזגיר

-בג מייסזן כתב אח״נוכן ל ר* אמנם קג' אשירי נתב ואןע'

□תולה שק עליהם ע*כ והיכל אשר שמענו על העיר הזאת

 6ש' ימשמע ירי ענייך ייתר עדת שעל כן כתב אאר כן

גרע טפי סקנלוהז עליהם כין כדיני איסיי והיתר כין בדיני
מעומת וכל אשי יגזור אומי ספיר גזרתו הרי הוא רנוי
<עקזכל עליהם כאלו נמר כב״ר הגדול שכירזשליס תונכ׳א

הדאע פירש כי' דגיאה שאין דברי ראע כיכרי ל וכן ראית*

מכלי שקבל לא רבים ולא יתיר לנטיתימקזשמאל מכל מה
שימיר ואפי אם על שוס עמן שיהיה כעולם ימא( פהקיס
סל יכני נאור עולם עד גילת! אשי גזרכבניקז לקיים
מלת הלב ולא על פי שום הכק זה< עה ששמעני ואי לזאת
ע? לנו לצמר אח כנינו ולכלות את ימינו ליעת להורות
הודאות בישראל עינני התלמוד והפזכקיס יתקנו לקי1ק

בשלטי הגבול ר״ת ומוהליח פליג׳ אית וססלרכי שהביא עש6

ראע כאופן ילאת וראש והתום חין ביץ רק שידע פשוטי
הלכות אבל רז ומהריח זל אית להז רגליך שירע כל יקיוקי

הלנות והספקות וסנה בי כי כיון דלא חמלינן 'רוב מנויים
אבל שחיטס מזמחיןהס כיאיתיה קמן לרן !סהל׳ח כל שנרקז
אותו ואינו קרעדידעי שהלכו' והסעק׳תס' נכלה הוא ללי למ#

איתלעי ששחט יפה ולסמי נ כשם ריז זהפירכי וכלן זל כל.
שיודע ססןסן של הלכות סחיטה כחימתו בשיה והוי ^'0

יי

4

0

י

מיתלת

שאלוס! -.תשובות סימן

לא

,מ,קרק כיון דמעיקרא מס יאשר* סחיטת מי שאינן יויע תוא

סויאשובסי שביו צכדיק ילינם ייינזנם שזה בכל ית ואש ק

מש,ס שקא לא שחס יפת וקי ל ואפשר לכן לא חש סרב* לקוניר
נז£ןלחנז סך סברא דר* ומתריזח אנק יש צי קלת ערעור על

כיל מה יסשלקיק לש׳יזס מסלק* לכורק שדינם פות
וה דסאומר קל תאשור ק וקר וכן האומר הסוקר אסמי"
וכל
רראןי לפוסלו להכא היינו ר!קא ?שאומר כן כלי שוש ראיה

מ*ש הכיס סרק ד׳ ססלכזא שחיטת סוקדק סדכלו היסנם
ןש'ל כקכק ספיסקים שאין כריך שידע כל 'חילוקי השחיטה*
דאין הלכה ?דבריו אין מקלקין אותו כמו סכקכ קדשכא כתשן׳
נתב שם ד מיה סכתכ ס5מנם סרי זו קיונה לספק ככלס סוא
^שזם שלא נולד כה רכר שנכד שחס לש?* פעמס־סלש ופא /ס* שיה זל דע שכל העניינים נידונים לשי מה שתם אם המתיר
אבל אס אמר כשיקול סדקק וכמשא ומתן שכהלכה אע כ

וקשה רק5סכ? 0לכתב כן אש* בשחיטה ראשונה שהליכתם
למטת ואשי סחט כפני ר' זה׳ פעמים שחיטת כשרה מראי'

סות אינו חשור להקל כא־סייין ולסרוק כיכרי תולה ולא'
כקכלק חכעי הקלקוד אלא שקולם וכדיו כשיקול סיעת וכמשא.

נרחהדמס סכתנ תחל׳ הוא כשלא שחס כלל יריחק לועי ימה
סכתכ א<ן* ר׳ זה׳ פעמים סיים דלעיל עיילי דוקא כשחם סלה

זעקן שכהלכה אעא* שנמכאת רעתו כטלק ואין הלכה כיכרי?
אין ססלקין איתי ואין נענעי ן עבדיקקו כן׳ קלי ראפ* המתיר

העמים דמה לי שלש סס לי ארנע ומס ראחוס לעי היא

אי/׳סאסיר ?שיקיל רעתי יכעשא יכסתן נתלכה קאסר סי<

כשאומר בריא ששחטתי יפה רמס איכא פלונתא ידנוזקא

שאין ססלקין איתי וכיש זס שהתיר כיאיס שנאפונדתי כקוע•

לכן אמי סרי זז קרוכס לספק נכלסססזס ימי לתא ילא ימ״א
סלים ראינה לאו *רשתית ווהן סס שכתב קרוכס לספק נכלה'
דבל ספק כשיזיטס הר היא ששק נכלה נעו שאמי כס״ג׳ י*ה

יעמיס נסנסני שאלוניקי שאסר כסלנה אעיג שסם לא יהין
נוסכים כן לא סיס לו לסלקו ושיק מזי לעסר׳נל בשניי׳ סימן
א? הטען השוחט שענה לסס שתכשיר ואעיג שסין נ7מ* 00

שאינו יורע אעיג ראער בריא לי אפש׳דלאי ארעתיק ולכן היא'

ברנדי האוסר* לא נזר לסלק השיחה כיון שהיה לו נסה לתלוון

.

ןס^ע עבעך שכן כיאה לי כמקיה הסשלתז לסלון

קחט לספק נכלה ילא ספק נכלה מעש'

והה

ו^1ד

סכקכ סטור מס סע ג עי סיאמי על האס׳י עיתד

אה ,עי שי?עה על ק?הגיס שלה? א*כ כשנתברר שמורק סל?

על דבר וה הייתי משיזפק ןשו? 1קרינןכיס ספיר טר9ד<<^

טעס נמה שבקו? נסנקגס ןןה יראי ׳ עירה חוסי יריעק?
זיהידיתי שאי?וקזיא נהם הי׳ה לי לסלקו רקוד ס " אחת למ>

איכא לסידק דקשיא רעקא אריוקא רכתמילס כתב .אס אועד

בדיבר האמור לעיל ותשיביןי חסזיה דמון שהיא ?אכילידי סואו
ס׳ן התק הראשי׳שסכיא מס^רא מזרחי ח*כ סין  *0כ* 4לערער

יזקא מסתפק והיימ הססירש סס יהא חכסים נסי משעי^
לתו כסס סילי בהלכות שחיטה אכל כאוסר על הסוקר אסוי

יליתא נחכעיס צא קרינן כיה יורע זשחיסקו אמרה

■

לסחריאמר על האסור סוקר ועול לאיכא עעמא אחליכא
להכשיר כשאוקי הייתי ססתפק משוס רכיע ידעי דס׳איסורא

ותל' להפך' כפי ?? 5הנא
אחריי אס יגאטריפה עתיית
ןה"?גסי לסופת ילאית רעשו? שנאה הוא יעני ודבר זה א'ינ?
?אה ילא יספר לא יאמן כי יסופר אפ* על קנהין שבכפר

דאורייתא לחזסרא וכשיסתפק יחסיל אכל זה ־שאוסר על
ססויזר אסור שסוא מחסרון יריעה אינא צע־סש שיטעקג״ב

העת כסה שאשר הבשר ולא טי ליאות נספר יזרא
ו^וד
רעה כלי לאות ויגיעה נהייתו נסמךעלסשענחו וקבלן

להתיר אק האסיר וסייוקא יעד שיאמר על ה אשיר מותר
השסע הא על העוקר אסור לא אלא ודאי מוכרחים אמי לימי

עליהם לסיר אל משסעקו וסליעוד 3ע< 4לסיי שאין לימון
לקרא כמפרים הפוסקים והתלסיר לענין היין לא מעלין ילל?

שאין דנריו אסורים אלאריקא להתיר סס שככר שחש יא?

עודייין חכל על ראכיין יוסכי על עיין לסקנע אולפן סיפא!

אם* יאסד על הסיתי אסור ליכא לס יחש על פס
ציין שאין אנו רזאין שמקיר את האסור אסרינן דאייל לחיקי,

זאלגפן ני ססמתא ניריה לכל אשי ייזפי) ילט כ׳יה יסמסן
יילל ידיה רי לא תעדי חלילם לא תהיה כיאת כישראל אשר נתן

יעי שיאער על הסותר אקור לא פסליק סס סכני שחה
*לרבותא נקט ססתפקלאשסועינן יניע ידעי דיזפקא יחיהי׳

.לני חיית אסח ירכיה ירכי ניעם וכל נתינותיס פלוס לכן
.אלשי לכג 'י יעי יעת ומכיס עיע סוכן סיבי י?אמת והפלג*

ששחה נכי

**אורייתא לחוסרא יצ׳ס כשאני חאיס רסחעיר אכל לעילם

אהבי על פי התורם לקכל .האמין סקי האסלה

והן

אין סתירין לו לשחוט להב* אם אער על ססזתר אסור (כ*,
6כתנ הי*כש סי קנ׳יז זל שאעם* שעתת סחעיר ואהי סנפי
סיסי למשיר האסור כמו שאעיו כירושלמי דמש'ע}לגינתן

לדני דבר ליחידי נעולה יססה חבסיס עחוכסיס דירשי

אמר קזסי שסיאל ידענא לא£יישי נין עזעי דגים טמאים
לעוכרי ינים טהורים עיכי' י 0'4טמאים עגילים זעוכרי

ישועות משימים לילות כיעים אכל נלי• לכל העעים שלא.
לכנויי חסתי כי אם על כניד התויס באתי ונס ראיתי את

וגיס טהורים ארוכים אחיי ליהתג־אשלפזחא כמן יניס מתור*
ועוברים מגולים איל כזה מתו א'ל שמא איל לא נישליתעל

הלח ק אשר לחני למלן תקים ?מיעל כדק א?זי סעיס לעיין

צאסרק על טהור טמא חלא שסופך ליסר על סמא סתור

ע*כ זא'נ כל האוסר על ססיתר אסור דאיכא לסיחש 10100
יתיר האסור אין מקימן לן לשחוט לסכא עי סילמוד ןאע'נ
יהתם סר*כש אסר לעס סבני נלק הא טעסא קאמר כס סאוק׳

סחוסיא סיתה סח!סר ידיעת סקוס הבריקה יעש
אידוי! סזא מיש בעל המפה נ*ר סי א׳ דכמו סהוא הדיין
כהלכות שחיטה וכעי שנא לשחוט כן הוא הרי ן נס׳ כדיקיק

אעת אנכי יודע ערעי עלי נפש עסל עעלס על הסחיה

ועל הכלכלה יככ?סי אין לחם ואין שקלם ייעתאי לא גיצא

נפשו שלא להעיר ריזי

”*לל זיעי דיעיד נעה סרסתקי

?רו עליו זיזסן הויר סליימה ועגמה נפשי עליו אשר רדפזהן
יגל לא יימט ככעיו וסיב מן פל קרושיס ייס ליום יכיע אוסר
לבלעו חלם כמגעה עלה נקנונס לעשוק אהב כאשי עיר

ייתימת ידיהם יסבו כניונס לאסור אסר חשר לא כתוכ בסהר
ל״ינוא מ עילה כל רה! יעק ועי יסר וסנה סם תקנו זססכיען

קחלה רכיל סכע ילא סר סמניס לפניהם לא יוכל לשחוט ול0
•מיל צ* סכתג קכלס שיכין וכן לא יעסה יתירה אחק לכולה

ד

0

יכל

לח

שאלוה והשוטת גימן
רכל ח 7תסרנה לסחנלי גדין סזוקס 01כ^ הןאסיקיל

?ח?,

ק״ו כתן א? 3נמהסימה 4י?ה ^תלמה ןסיא זןג4א

מן׳המעס א? ?'*נ 0(<6כפי משמע יש חילוק ?ין קנה?

כתב קנלק לראיה ן קן? אין להרהר אקרין רק לתקות אקכקניס
שמא שכח סרינין אכל על האומנות סל הרגשת הסכין ?ל ללא  .קוכס׳ לסנה? סאלוניץ ואלן סירכק תלזיק ןסיא יונאק סן
אתי י ליד כיס רעותת ליכא לעיקש כיס שסרק סוס לכולנו•
מועה ?ל׳׳?ס (א חילק ?ק עגה? סא(זניין לסכסנ קישטא'

כנייקת הנזכין ואין לני $ $1011ן 0שוחט ןעועקה נסל?יח>
שחיקוה שלגי רק לקראיס •אץ עמדן ?ס והקססי •תקנו שלא

? >0הנו שנשי^׳ניץ נסכן להקל אלא שכתב דיעי/י ני-שוה ץ

לאטל סססיסת סוס קומט כי שישמ5ןהו סם שכן כך׳ סכת?
השפעה שנתנן לראזכן הנן •ל הכל ג$סע כנועם סימם סל

אין ?קנה? •תיקי? מקדושים אסן כאיק ס?ס א(א מקדשי?
מקרו? כאי אכן כיין ססוקל־יכל שקיק כ”י?י •קייסאלי•

ת*חה?*לועי יאסאת אלי ׳ונאין כקן קולסו^א ?*?ירים
עליו היותן כץ כענייני השח טס ןה?ריקה ןעייל נפשיס נאתר

?זמן כת? ?מ• סלם יאנן לא נה?'?ן מאי ד?תכ סראךד גן>

דאית נכרי לכרכי ןמםהדז עלים אנילא מילתא לן לכלתי ס׳י
נא?ו ?חיתית שתי9

יון ססכזס מהסכמת יתיץ עיינן
?ענת? ליווקיה! וסמר ע• ן <עחנא כי מססני את כלכלי• אשך

דנר׳שכן ?וסני? לסכשין ?§?י אסק׳מת ה?ז•כ כ ?ןה5שי0

|ללא

סי?}? על המנהג אין למאית עלץ
ןכסעןי־01דס
שסיקל כל סלא נהגי ?פ* לאסיר ריך?י ?אן נסנא סר?ר
?אשר אמי לאונן ז? 9גסנא ?מנסןיס סלסס החזירי לראוכן
לאומנותו □ין כאונס נין כר?ין סלא נשאר ^סספתחיןפק

סזנאו ניק יןסן> וין• אוחזת כאכן שלימה■ יכיק ייקח את

נ^ד הנינכי?) המסייעים לראו?ן

ממאכלת וסר ?)ניניה ואןמניס זרי! ונשכר לסט?) טבח והכן
ינית ןןה לעסות נעוף ומכעה פלל ולשק זה מיס ?אננע

ןקתד .סייר אתם ןאו אס סני כה?י הןג 3העומדים לסרין
סס כמקילין סלסס אשי סןןיס לא זכי כעיניהס יישקכקז

#הסכימז לאשור עליהם כל הנשר שלא נשיו? פז סומו שיהק
ייזססן מס© נסנכג השחזת ^סכין סלה© ן?נה כ• כן א©

?עידשאקכיינאכהס ואסן אסר מייל שכהס סתלסידיס
ודולים יותר כן׳ אץ כסלן נטע׳ת כזה אשך ?מנאאפץ

•הסכמה היא משומה כאשראערנו כל שהיא עככיעייס

כס?הכס והיכן קןא יהילותס כאינס סוזרין צ?רץס לסנו^
©לכוח כריקה א *8כספר מנהגים סלה? שהיי דין זיז ?חי?

<יינא לעיר חח?ת לא יאכל נסר כגל כאש?־ יתכאר משפט זה
לאשורו נעו050ד 0נו>ר ל^ןע״ט א© לא שלכי אישי לי שזה
?עסה לכקשת ה?והס) לנלקי יכא #חי מכונס לירד לחיותס

<לתי ישית© •לא משים חשש איסור כלל יתירה 0סק לנילנן
*א׳כהאיש הלזה כנר נתני ל• רשוק ןנעסס כאחי ימס ע? שי

כיתס יוסן •שנוי כנכיאיס זקכילש כנתינים ?מנהגי© שלקס
לא ירעו וכאו למליק על "יי סאקר כהלכס !חטאתם הכשיל©

על רול פס נכ*סן כן יק כדיני זלא עליהם יהיה סכום כי לא

.יןען ולא יכינו יק על סרב כנן סל קרוסיס בכאן להתדיין

•הממס כקרןמס לפי הסוכן אכלי ק> פלשונס איני קורס כן
|לא שמענו זלא יא מ הסכמה כזאת רק סאנע׳ כעיר עתקניס

רכים כאין מנין על מס סוסכעו אם טעו כי לא ידען ע? הוא

פלא יסחוס ונא יניוק סו© חרס נעקולין שגסס זולת המרק!

הרין והמנהג כי? וסי׳ז ?'תה ןחת התאא תאוס לתקן כירהם

?ממ?1יס שלהם כאפי אנחנו עושיס סיוס כס עיי סכלוניק*

המכסות סדועו' לתפוס אק יאונן נננליהס אשי

>4ק

3עא ונס• שכתב הו י?ש ס> ת ק
יש להוןעי לש!?י ורכני העיר שאס ההסכמה סיא ע$

•יין היאשון ראוי ננסלה כיון שנענן מענה איסור ליונאו

לעניו ונססן על דעת סני מלאי טעסאי לדכא עני ?סער נא

?כלי להתנפ3

עליו ילא נתנם אגר *,להרע כי עמד ני טעמי
ןך׳ן

עוד סיוס לא יכלו רביו לשלום יינעסהו זינו ויסיתן

לי? קנ £ללוכדו נפרסה *הרין נתנה לעסוק הסכמה כיסיזא
כל־מס ששום סוחט לא יסחוט אי לח סר סכינים לפלו?י ילס,

#אס ווה הוא איסור קורס לסתם הסכמה היא בחרס וזה
גלמי ססה שכתב נסק ?"קייה השכי רן ? 1ע״א יעס יהיה

וכן הס נעל* קריכ של ראוכן  )^0ויסי כראותי ?י כיה לא ינכך

תש שיהיה כ?ר נפטר ראוכן ועירי} נחוקעיו זכו ל• •נת?ן לן

ערס אשי יזמו לעסות ני השולטן ניך 0לומר שאין סכיע

כח מספיק לפי קסכסת© אבן סי עי •ייור״ד יאיכן
0נז כי לס יסק ט האיש ארוכי החרק כר? סנהס גא •נכל

יפה א! *מר לקס שאיני ךז?ה צהיאות סכינו למאן רסני ציה

<ןס •יום היש□ עסשכית נייר פד לחיי• כל מחויין כמשי ?-ונר
תעי אכאיס ססס לכאן אשר *ונא כעס פעמי? לב? היג ןר<
לפיסלי ססומניקן זלולי ה׳שהיס לן נהקוכסו עסו כניאוקן

יסעיו• אמר עס הספר •כייס פני קקמיס עליו לפני קהל ועדה
פסלם הי• א •מריס לזה ממעין שחקן כסלכה כמעט קם סיה

•יעכירז סאןמנות• כמו שעפה ל! נלין הסיןכא סנן שלא
האמין סר? לראונן •שמע כאיתם נןיונות •לא כיהק ?איש
בסיגי* שא ימןיר את רחןכן מחוסנוקן ער ראישתנא הלכת׳
כראוגן נבמתתתא נקיית* כיתה יוסן> •כן כסוהיסיס סי לו
•סיסדינל ח*? *0 >0ג תקה על רק •הנחוניס שאמי• שהיא
פייסה נ*ןע' •כי פרין שק סורח אכעכיעית כמקום

אלא א'כ יעסו סיימו סכיני כל .סכיןאים שכעיר והני רסנו ליס

?כלל ויהח □רון חסר הרוב •השיבו לן כגר נעשה סכסכסת
ולא יעמר אשר לח תכא להיאוק סכינן למג* חלו דוקא קנון
זה סורסכאכנעדהפנעס ז• נפשתס פג כר קנאה •שנאה
סנואי נפש יאונן הגז גסלקו סאוסנ׳תז כאש' יושת עלי• פלילן'

כהוראת סכיג• •כיון שכן מין עעש מחק קהסכסה לעי סלא

פנס אמן כמי סה׳וה ןג.ר יניג• סכיו^ מהדחס  111ת׳א כס^
' 13יפש אסר אזן •תקר ונרי לס 7אפ^ כעניה נסץס שחייב
?• כרוי אס לק נרכן למנת ש?) סמים רק למונח ת׳פלת• אין
?ייזיין נרוי •הן ק רניי כמל תרומת כרסן  >0רעד כען

סהניאס מהרייכל כח*א  >0מ'א ולמד ממנו מהרסן
סי קב ט ראם בסכיס ניגר דח-בח כסירא למס יחיד אין
נאות! חרס מספ ונעל מסח מיץ רן ס ד סרס ט׳ ראם הסכימן
כראשוגו1ן

סירכת כאינויז מנקב עקש אלא שכתב סיככיהס רגיי קכצק
זאעפי שיש כעס חולקיס עליהם המנה? כקישט' נת "סד על

כרי לנקוס מיקיר או ׳ת־דיכ נו .איניאדהרבזלה?יאז לענין

•עי סכיתסמ׳עד עסונגן להכיאראיס לסנה? האוסר* ונן

קמג !לא לענין נכנסה מ׳מאסר ירתה וכלי ביזנס •ר סגה

חט

על

שאלות ׳ץרלעווסות
על כנין ככנסת סלעפיתנגדשום יחיד אץ נס מועיל אלק -
א׳ב לככים הוא עמהם יעש וא'כ נלד סע•} רואה פנל כמנת>,

סיפן
סאעת והנזק ולא ימלא נהם נלק על כן לא יאכלו כני ישראל

עוד על ייו לנדז כל ומן פסנאכילס שלו ולשנה כנאה נעה*

כושי ההסכמה ה1א כדי לי נקם עלאזכן (לסלק( מאומנות! מס

לא ימכרו לו כנאהיל׳אס לא על תנאי שלא יפחוט 1לא יבדוק

נרגש ומורגש לכל ליק נהמששא (אין לומר שהסכמה .זן סיא

כלל כל שנקו מכוס כלתק מן הניעןל ןכ<ן כדומה ל! ואין נלין

מנדי קילתא לאפיושי מאיסורא להא ראזק נתח ננרוכייא י
להלאות ןכינו לנל הבקיאים (אלונכללס (אחלי ינים להסזיז

לומר שתיעקר ההסכמה שעפו לו עזי כי-נלו פכלעדו לא ירים
איש אק ירו לבזה וראי יש לחופדו שיקל על הנע כפף (יזמלס
ועל כל חכמי סג;מי כמוני ישראל ההלכתי יכב המהוה לשנות

כמו בנכר עשן למי שמינו הס ללגח אחר ר!כ הנמנים ודיכא
קאמר להן ניקדכ׳עידיג' שהבודקים שמינו לנדוק הפנינים
כלאם שלהם הוא אויב לז !מבקש רעת( (האהלים הס תלמידי

השונא והקורס פסלס ליון איתו סיש* להס הכאת נקמה כמי

בכתב מזה5א מורחי חסכ סז נ כ דף יז ע'נ יעש ושם נאמר
יי־עפ) שלא פירשו כהריא ההם כמתים כיניאתו מס ידיס
מיניהית יעם וכנ״ר כ״ע ידעי שאין תפנים כז ונכר עעדקי
עלמה שהקשה מהליכל ח״א ש ין מההיא לשונא כשר להעיר
והפלתי ישאג' ההיא דשונא דהשנאה סויא על לנר <ז' ששנאו

ושינו מלכי עמו על אותו לנל אנל העדות שכא להעיד הוא

לתועלת יזהירו דאין לז שום שייטת כעין•^■( {/לקדקתי נס
*•שפת יתר שכת□ שם רש) לא החשדן ישראל על כן להעיד
בקר משזה איכה (אהכס ך0ייגו מה ־אמול כמשנה אוהב זס
שזשנינו ש1נא שלא לכר ע?ו כ׳
והרכת״ההואכשהעיוקס!אנעניןהשנאהענעס שכלאות!

פרק !ה וכתורה יעשה ולא יחפה ני המשפט לאלה) הוא ופל
מי לא יקוס..חולסן והדין את ההד יקוכ ולא משפט מעוקל
ועקוב ונפרט לסרב כעקר ישראל גרונן הרס כנדול־החביכ
/ל הוא ישפוטתכלננרק כין כדק הבזיונוק נין בדין הבודק

זיוסף הוא השליט ירן הכל כנדיקק הסכין (השבעים טרפינלז
טזכלשמיס ולנטות ועידיו נחיקמיז זמן לז לסי מהללו היזתז•
.יודע נשיב הלנות בחיטה <בליקה.נעוף וכבהמה נסה ולק*
והן מידע כיהוהף שמו פניהם עליז-לתת לז דשות סלימת:
יען לא נעלם ממנן כל מאותה' אל נמלת-ני מא ה מה המר קי *0

כחכמי□ הסלימיס אשר הין בזמן הלנניס היטמקיס סנלוליס
מלקס כחי) ואקדיכס תמנו יליהס אעונה רבני הרול האתרזן

הזה שניהם המלכים כארצות סחייס והשלש* הגדול שבדורנו

ימים כאינה אכל הן למהיזנל

היא ויוסיפו פור תלין סינייהןרננן דכקיעי שמייה^סחכס
ההקונל נמוה 5אבלהס חזקוני והקנס השלם סליתא ריחמנו

דני שונא אותו ונא להעיד על אותו דבל ענת! ליפול נקמתו
מענן אין לן .הנאה גיזלס עוז־ זא*כ ה'נ כנ׳ר דיש קנאס

כעוהרמדהנהן זל ני'ידעתיו אשר לא היקה קריה אשלי

בנכס עמנז זין ירן נפמקי שאול להזלא מעשה חידוד) ונתק

ושנאה ותי׳יות שוב אינן נאמנין עליו ודיכא קאקר שאין לן

אחריו ותנא רינה כל המהרהר אחלי( נמהלסל אחי השכינה
של
זמי סשלנז יהרהר אתר יכהן דעליפי מינן טובם

ימילתא תמהני על קהילא קדישא .ככל

ראשוניס עכל יפן של אחרונים זשעען והאזינז לתקן את אשד

תקנותיהן נעשות ככופר זניושר נעכת חכמים ונכונים אין
לא חשי למס לאמין רול כל אומן הנילתגר •זהות להם למנות

ככר עשוהו והשיגו אותו על כנו כמשפט הלא' אש( 6כמפה/
ארס כקי ורניל כעבודה ועור לקרא קינה ודו עי כס ועד עדה

6לס מוסחת כחכמה ונכשחת על נלכודקי העיר לכיוק

הלא ילעתס כי הוא נד יק כאמונת! כדת משה וישראל ויטרויע

הסכינים שלא יהא סנורקיסעיר לספי עקפות פש נתז שהים
ה^נ פה שאלוניקי >עא שהיו סמנים הכס אתר שילן פעם
^הת גשננע לכדו' הסכינים וזאת גאות לכס !סלה קנאת איש

ננקיאות אועסתו ועליין יוםכ בסתר רינא קכעי על מאן

להדחות סכינו למי ששונא אותו

מלעסז לאת נס זאת נפלאתי הפלאש ופלח על מה שמוכר)
הגאנילס לכורק ולא מפז לעה שכתכ גדול הפוסקיס הלכש
גס^ ילק  1זל ס״ע חמש לנעור הוא זכעל נפש ראוי צהקרחק

מיש ממשאמלז הרהק סן הכעור והן הרימה לנעור זנס
כיי להתיחק שלא יכזאז כעס קנכיס לנתק לענמה והס
גלתי מומיויס אצלנז !כעש מקם חשזריס ותקנה ן! סקשעת

ומפס על האמת פסכתר ומשלס על יתר למונעטוג

אס טפי יושת סליו כאלו הרגו דמיו כו נתענה

ליגלן לנון ולן
ידרך

אגב אחת שאלתי מאקס ווריעוני

עלעה כענן

לקייס עליסס לה*זת עושי אגודות אגודות וכין אחים זקלוא

יפריד נקרינלס וכנליהס הללו אוסרים סנפיחס והללו מחילון
לעכור על גאו לא תחנודרו פלג מולין כביש ופלג עורק ככ״ס
ממחר רמסיזכל בשלישיות דף יר שעמד לחקור •את ולא מגא

ינליהון דקנבייא שלא יזכצז לסקל זלהאניל שום ם!ק עתמת

מקום פטור רק נהיגתם סניכתידינין נעיר אחת )עש זע*

אהנת כנע זחמדיז ממון עב וזה אער הרב לכני רורו ק״ו

שיעמוד על דניימהרינל ועסררכ־ן7ל יראה דהרבי תלוי

סננע ולא זו נלכי שלא חש לדכרי גלול היור אלא שנתנו לז

כהי ותם קהלות נפליות אנל כקהל אחר שיהיו כו אלז אזסרין
,אלז מת* לין עכר* אלא! דלא תתמדיו ואל שמעת* שככל קהל

ליזר כאחרון הזה שיש לעסול! הרחקה יתירה שלא יטו אחדי
כת נימלת הספיק שנלעיו לא ירים איש אין ירז ועל פיו יחנו

זקהל •לנס איכאדאכלי בנפיחה זאיכא דלאאכלו ואס סרבי

כענייני הסכין והנייקה רזה וראי רנר מנוער ואינא ג*כ

כןהרכר קשה רעכריעל לאתתנודרן ׳על כן ישלאל לא כתפרן
סעזשיס כן כלתי ה׳יאת שיס פוסק ?עס נס היזת לכר זה
<ןקננימי רבנים גח;ני עולם וממני הדל טעמו נעלסזאועי

הששת איפור כיון שזה קנה הנאכילס על ענת כן שיהא הוא

זלא אתי ז תמהני על עדה קדזשס ו/ין־ לא השנית! כוה ני
תא!ה נפסס לאכול כסר הילך לא ינשל (הלי חטא אי אפשר

בני ופ!-אל אנשי חיל יראי אלר• ועטרותיהם
י*הם
3יאשיהס החכמים השלמים .יזלכניס המובהקים תנו לבבכם
לת^י את זאת וננז^ם שיחם של <ת לחמת כי כל דנני? •

חלוק׳ היא יוריעוני טעמו של דבר מעיקרא מאי סכר
ו*ש אתי

פסק של הרב הנדול מהרחש וצ שהקיר הנפיחה

לנל איזמיר !עא על ירי שחלת חנם
מקרם קלעי זל ושם נאמר ישלש עשרה שנס נתפשט המנה4

ועמו פסק של הרב סנלו!

ר

§

^איןמיד

לש

שאלות ור^ס*ת שמן
י^יזמיל להתיר לעמת נשי״ח על כ׳ הוראת תסרחש 111עזי
כת;כ שכסכי עם תה5קש הרגה יכניס זאתי סזנ שנס (^]<0
כהיתר ותתת תהרמך על הסשקכק ?הסכים להתיר כרגלי

לו
אחית ומה סנטל נפ5

הטייס לא חייבוהו חכמים לראות
ואם ילך אגל אחי אינו יכול לז׳לו לך אכל עי שנתת לן שכר

וכן אם יבא ל! אינו יכול ליער לו לן אכל אחר מזה ליכא
יזש־א זלתירו־ן סשני מעיקרא על הטילחא ליהא קשדא שיתיר

עהרחש ונס הרב נמןהרל ריימל אישטרושה זל הסכים כהיתר
!כתב כגם תיהו א מ1טאל זל הסכים להיתר וכן הר□ כמוסים

את האיסור דק על הנאת העוןזאפ* שהוא חיי? ליאות פעס

□לזן אמיל זל הסכים כן כאזסן לחמשה עלכיס סנז נשמות

שניה ואם ׳ילך אגל אקר יאמר לו לך אגל סי ש?תת<לז פכר

מלכד אשי נתב מהרם קלעי דהרנס לכנים הקנית! מקלס
ימם מהרחש וכולם ככפפה עלז להתיר הנפיחס לקל גני איות>

והנס לע י יעת

סרמכס זל גתייי׳ן סראגן!ן ללא קכעל לתש

ישנס היזם כירי שהם סיסי מני לבקש הכס טעם לסנהגכם

חמודות שכתב רדעתז בתירו׳ן ספני מ־ייקנא עלשונן סכתה
ולא יטיל שכר על כהתה זו חון תעעם אתיז ורואה אזתיז
לעול' כל זמן ססכיאין אוין׳* כיי שלא יבא לידי משד ע״כ לאס ־־

;ה״ה נתן תשובות מהאב אנניל סי 1׳ ופיל סי נ ט !ממי

כלכלי הלבכל׳ח זלסל־ל והנוטל סכר חייב לראות'לעזלס

כנה״ג ל}ר הן ס*ל בהנס'כ* אות אן) נ*ם הכפיר הנעשש

ססזא סתירזן השני סל חוס' ולקה האיץ לשון שלא כדרכן
להזהירו וצא יטיל שכר ועזר א1קד כל זמן שמביאין אותת ט)

והארבעה פסקים שהם של מהרחש !ההילך ;ההלדא ומהאכא

סיני שיי׳ לכי מגי רת תמים עכר נאמן שמואל י נתק
פיבין ר\3ואד,ר ק/ריעניןרין כחירון רהאי טכחא
אניהס עונכי (אחוזת תופסו ושע־ן
----------־—'

זכר עלפנז ריןככו״קוגאבלירו שנוני ק כשאלה נא חגי
מהכס מל יוסמ קמתי נאו !גירו נתבי הקורש מהאשן
<סליה כלם מסכסט פלורין עכץניש ושלא להאמינז לנין

<אנא פכר וקטם אס תסה אשרי תני אורח סלסס ה״ה לפנין
דוכא רברי נתן דכי י הס וזח הקלי כמס סרסס סגכיר
הנפלט לי/הלס חשזכתתהאס די כוטזן/להס נמס שסזקשס
לו על רטר* סס!ר נח ס  1*0 )0ימשתע רשיי שבר סן הכשרות

(גר וכתב הוא זל אש'? רס״ל לטור זל לאינא חשד מין דעכיר

ראם לא יביאוה אליו אץ יראניץ'וכי איכא למיטע׳ שיקויי?

לילן הוא לבית נעלה לראותה אלא יראי לשונו מוכיח לס ל

כיזירזן הראשון ראם יכיא! הנקמה לאחר אינו יכול ליער לן׳
אגל סי שנאת לז סכר ואם יכא לו אינן יכול לדחות! אכל אחר
וזהו ורואת אותה לעולם כל זמן שמבי אין אותה ולכן הזהיר
ולא יפמל סכר על נהמה זו קז׳ן מפעם אתת בלו' זה קייטסן

חנק* ולכן נקט תקלה ולא יטול שכד מ' שהוא החיוב שחיינותז
חכמים ואח׳ב כתב ורואה אותה ט׳ ולא יעכב כשטל ליטול
סבר פעם שנייה נרי שלא יחשדוהו ועל כן על תרתי יחי3
מעמא שלא יחפרוהו וכיון ראינא טידתא אס יחייבוהו לראוי/

קכי ואפי שנאמר רכסור מיידי כגווכא ינתככראנד זלס*מ
עהריכש והוא זל נא ליישב  ^<6אני נעניותי
יומה לקעור

שעם שטיה איכא חשדא שיתיר אק האיסור ספני הטירחא
ומס יוכל ליטול פכר פעם שנייה ייסור את הסיתי כרי ליסול

*תקפתי כדנריו שהרכיב השני סעתיס שכתב סטור /ל ססוא

סכר סעס חחית אסנס לתירזן השט חייב לראותה שטי׳,

הפעם השני שכתב ספיר ועוד רהייינש זג ח*ו לס אמר על תם
שהיה עושה כראכד זל ירומם לכעיר דהחס ליכא חשדא כה!
שכתב הוינש ילל כעא אלא פקוקשס לבלזנס זל ננרוןשלו

בחנם ומשוס טירחא ליכא חשיא דגר ,כיבןהרמבם
רס״ל כתירון הראשון ראינא השיא אפיי נער הטירחא ולכן

5קי.ס סע1ר מההיא ייכככר ברחנהותירן דשאני ההוא
הקונה אחר הוראה אכל כאות! נ!7ן קנה כני חס אין אטור
משוס השר ת׳ק ממה לנעור אכל □ההיא רהראכר }לכנר
נתב

רלינא חשרא ואין נמנע ספני התשר ומל זה כתג וזה

ימת האאבד שסנאתי כוי באופןריע׳ר נתיקזן נראכר לינא
קשרה כלל א2ס כי מ״ע קשה עצ השו׳יצא הגה ליה לסימר
אלא הטעם סשנירסכלב׳שטתנין צג ק הכשרות סן סן שכרן
 03על סטימות שהוא התיקון של הראגד אכל הפעם הראשון

סכת יכיזןראם לא נשרפ׳סים נ׳טל נעגא זה שניו הוא היכר
שהזהיר עליו כרמכם ולכאורה סיה אסש'לומ׳רנמנ׳הטו'
סיא שלא יהא חוטא נשכר לכן קנסז עליז רניזן שאם לא נסיפם
סיס ממל נמנא זה שכרו ולא הזנח לו נפעם זה רהיט שבקן
גני הקהל לעשו׳רכר ממפל ולכןנתןסעס כהיזת סיב׳כגזונא
לתיקן ?אאפר אגע□ נקכיסי דברי התום רמס' ככ:ר;ת

היק עד כמהלמשס רן האמנם על השוחטים (זל תרי זמני
לא חקינו לגנן זא'ת אביתי אסרי האי הס הוא והאי לשלי ליה
לעי שאינו לועה לטמח בפס אחרת זיל שלא חיינוס! חכמי*

לדאגת העם אחרת אלא ריס ראןהז דאין יכול צטזל עליז שכר
<?גר יטה לא יחשבוהו לעולם שיתיר את האישור כיי להכיל
*טורח של פעם שנייה ע״ב ופנס איכא כפקזתא מתי!] ראשון

^ 2ילתיק יאשון קיישינן לטורח וכוי שלא ׳אמדוהג ס;

קיא תגר על סלוקחי פכר כשחיטת הכשרות לכד רליכא שוס
מקוס ססזר מידי חשרת טון רמיכא סיגחח ׳תיא נמו 0נל6

אכן כעל הטויז סיל כתימן השני רסשוס טירמא,ליכא חשרא
וגס ראה שהראש אנין לא הניא כלל האי סקליז זטייא יאתמר
בגל על לאיית הבכורות כמנהגן סכל רכר דליכא נפקיתא
לענין יירא רנסנינן כזמן סזס אעז מניאו <א'כ לפי תירק

□שני של יז!ס' ליכא שוס נכקיתא לרין הפנקים כיין יצא
מפשיר׳ אלא הטורח לכר ירן משל כעקזס אחד גריטן לשח ש

עשרה בהמות ליוס והוי די סיפוק חות! מקום ואם ישחטן
תשע' יחסר הכשר לבני המקוס ההוא ויקומו כני העיר על י
הקנל ללי□ פסה /אס ישחטו יותר יותיר הבשר לי< 0האתר

ונחנתי סיוס שוחטי תשעה כאופן רככל שבוע ושנוע יש יכל
קגוכמעלה ומטה עליו חין לה;ס> וסמנו אין לנריע שסוא
י ,סיפוק כני העיר כמו פסוח סיום בעיי הזחת פאליניקי יע<
(אפשר על כן סמכו רנני גאוני פולס חפר הין תימי קרס כעיר

כזאת לכתיר לסס ל׳קח שכר תן הכשרות גלא סן הסר׳ כיון
רלעזצס יש להס לנו יקי קפיר סכר□ משלם גלח עכסיי׳ זולת
כסזרח של שחיטת הטרפ ת שהרי כעקו׳אותה ם:בה סוחטין

אהית וחס טהש נשרה לח הין שגמפין עור וזה היה דעי/
הראש זל ועל כן לון הג־ח ההיא סקלת וטר׳א רכפורות והפור
נ'כ הולךבמקכזה אכיג זל רכוען הזה צינאנפקיתא מיזהיא

"□כויות

זשרי גטכתי ליק־ז סכי כן כמרנת (לא ט ן המרפות
(

ט

דליכא

שאלות והעזוסית
א{א סירחא לנר  0(0*1סירחא ליכא חשרא (צנן הניא
נשלה סיס ניטל
דין !ש ואמי תחלה הטעם וכיון שאס ת-

ןס׳ שעל! כיון יכסקומה טחטין אחרי! ;אמר טעם שני ועוד
סכרכשתו 'שמתנין לז *ן סכשרו׳ה/חן שני׳ כס על השוס('

כלז׳כיון יאי אפשר כלאו סכי מעיק' נ• התנו ליהן קכלכשתות
ען סכשרלסיינו משוס שיונאין ג״כ טיפ׳ת לאי לאו הכי ס(,
סזחתין לז וזה (ם כן סעם ננין למנהגינו דאמרינן יאס לא
ספסיו> סכר הסוסות היו מתנין לו קחותדלן ספלסכזדקיס
לוקח> שסה לכרס נער הנסרה ואס הין לוקחן נס סן הסיעו'

ר

סימן
#יך

3

שיהיה כל אצה הלכריס הנאמרים הוא ?'(£ן

סנ;לק אגל כהן

לנדון דיין שהוא קורז הגאכילה שאין

הבאנילה שכר ס^תימה והכדיקהפכסה אצא הוא נמו תעזר

שכתנ הלנש ונוס ליכא עאן דסליג פסו ר<]?6ר להתרחק
קןה כל כעל נפש ולא נשמע יכל נזה נשוס סקוס וכפה
הפליג! הל^נש זל יאת׳י שהין אקרים .נולקיס ףדאורס קנני

כעיר ולס לעשות לתיש הזה חו!כי

לכדו ימשול נו

דוה לא יכשר נצל רחינאחשדא סינאעל לוקחו סגאכילס על

תנאי זק והוו יריס מוכיחות לנטות אשלי נכנע וחמלת ממון
זגנהל להזן ואן להעשיר לא ינקה מחשד מאכיל טייטת לישו6

סיז מתנין איכעה קעד כל כססה כאופן ושכר הנהרות סן
יין שנר הטרפות והזיסת סאאש והנדר והתימק מגי סל

קל נ?ע ?סף לחס על מסונן וחלילה לקהל גלול לעסות זאת

כעלי התום׳ אסנס ס5מכ׳ וק5אכד ניחא ליסו הי /רוק הראשון
ראייא □שלא נס על ההירחא יגס ססעס השני של סמול לא

וכמו שכי/נ שס הריבש זל ומה שאופי א יהושע שהקהל מנרי
העזר כנוהג ולזה אין להם לעשות תקנה זו סאקר שהיה נהוג

שיה ליהו מש1ס ילאו כולי עלעחידעי יהוו מתלי אס סין

מקולס לשחוט (לכווק אחרים אק זו מענה של כלום ומלילת

ל7קח 1נס מן השרפות !אם כן עירי חשלא לא נפקי ;אין

שיהיה לעולם לעת הקהל לקטר העזר על מכת שלא יוכלו

לעשותו !אחריהסהלן גחל האחרונים סר)בס להתרחץ מן
הנעזר זמן הרוע? לכעיר וק נמנא אגלי נתינת יל סגיזל

לגטי ולתקן תקנות כדי להרחיק סן האסור ?( '1א /לו הוניז:

שבדורנו מהרחש שהשיב שגאלו וזל כעיסנתתן כוס הנתב

שטעו למכור לו סגאכיצה על לעת כן מכל עקום כיון שילעי-י'

סיה ניאס לכחורה שאין תקזן לוס הטרק עי שיעשה תשונה

ימכוער הדכי ואיכא חשלא יזלילס&יהא יפת הקהל לעכור
על וה מע-ענמן שהיה נמנא נו רני ספוכלו שלא יגלוק פור

מז כפי זס טרר על ההוא טכחא רןפיק הריאה עתותיה
ידיה זי' שהרי כתג ה^שכא כתשו' שאין הסכת נאמן לו׳אי

וגי יהין סאויינים מי הקהל לעניי על י ת לאכול מני ׳קתו
תפני תנאם וא״כ נס כזה ראיכא חשרא לנד וחייכיס הקהל

סינג ה"תי ט' ונכר נודע מס שכתב סוסרל>ן' לג ח'•) *9

לע&ות דכי לקתיחק סן סכעוי רכוותא

נ׳ר נשס הגאון מהרחם רכעקו? פיס קימור ממון כנזן
סהכורק מסל שכר מהכשח׳יותי מהטיפות וטו גא סמעכיב*
אותו נפעם אקר ואין לו תקנה ער שילך למקום שאין מכיל

1מד• .גס נסנטרסות שס־ןלכר נמצא כנודקהוס שהוא
גנב לאורייתא ופשט ירו לגנוג ממון מל הקיש ושל יתומים
רלע״ד נלאה שהוא סקול לאוסגות זה מנוהל שכר על סכסיו,

האמת אומלט
אות! כההיא יפרק זסכולר א3גמ
לוס לטלק חסכתי ניקו כסיות כי ס;מ מ;ח״ז נכשלות ויהירוק

דהוי חיסור ממק לנלסו רטותא דאמ״ג רהת!8׳ ש*ק רחולק

גמעו לס לא נמנא־כו שען עי סו ל ומנוס יכה להסן־ נוס !תו
צנן מה שנראה כעיני להעלות לו ארוכה שתס סרכי כאשל
#גירו לי שעשיתם שישתלם הטיק כשזה מהסרפו׳נעו עסכשלו'

רף י? כתכו הרי שאכין לו גדייו הוא סדין גגגנז דמעו רחש?
אגנכהלא חשיראנכלס ונת<ספתא קתגי נהייא ננננסלן
תיננזלתועגאו כו ע נ וכן כתב האאש שם(?) כתב סאשנא
מס והניאו סיב* נז ר לא׳ וכת□ עוד וכן לא
ליה דאינו סופחה וגן כתג הטור שס וכן כתוב נס'

חשב)

זאם אוני לא נעשה אם יסכימו העיד לעשות סוגר כהסכמה
ןמיריה וכחרם שלא יהיה לן מהנשיות יותר מהפרסות אלא

?פ״ק יחולין

שישתלם סהטכת כשויש או שיהיה השכר קגוכ מהקהל׳ת גן

סחוטין כשלין ת&מע חשיד אגננס לא חשזי אנכל? ע״נ הל•

גסבזע הוא רני גאות מאד גענין סנריקה נד* שלא יהא
סוס חשש קיסו' לבודק שיסה לכם להקל ולהכשיל נעגין

גל הנניאים ניכיחז כסגנון אחד למאן רתשיל אגננה לא חש7

אנויס

יז זל מי סנגנכו לן גליי! ותרנגולת ומנאן

אגכלס וכן הוא הסכמות כל הפוסקים לע״ר לאפי מאן לחשור

סנליקה והרמנס בש> המז קיא תני על מס שנהנו ליטול

על לנר חסזר אינו חשוד על רכל אמי קל קק?ו ימ״ס המר

מטנחיס שכר מן הכסחיז יצא סן עטיפות והיןכש?צ הפליג
לדכר פל זה עכ׳ל ה״ס (ה״ס כס׳תא ?!*נ סי ס ׳!ז ר) הנס לשינו

לי  '0קיט ומיהו החשוד לרכל חקור הזח קשוי גס לדכר

העור הקל ממנו נו' כנר תרגמוה כחמור רזקא כעיני שכליות

סרכריו מס שכתכתי לעיל שמה',שתקן הראני ליכא כז
כעור ח״ז ואדרנס קאע' גיב שהוא יכר נאות מאוי ישנטט

ימיי ראיתי כהני 1ל שם על מה סהקשס להאמנן #שכת5

דעתו אחר דכיי סרמנס ועוד למיני פלא סין מוחים נלנר
אס היו עושים כן שהרי ס;א ולנתן ישית כילם שאס יראו

יסחשיר על דכי חמור אינו אשור אפילו 4ל סקל ממנו מתן
יהי׳שיר על סשניעית נו ,ינשקם מגי מיני איסורים סאן

לעשות הסכמה שכן אמר אם יסכימו העיר ואס יש צמאות

דסחסיר החסוי לא יעיר א פ? על הקל עמנו אכל מכיעית

מל*ל כררך נזרה שיעשו כן זבן נ 5מרגלי מתלאס  %שהטא
מסר)כל סדיןזמר לנסקעז שיש חיקור מקין ט' למשמע

ומעשר וטהרות אעע^ שהם איטרים מחולקים סכל סקז•
כיון שקולם הס ניכר יאכל משיגי כאימר אחד צענין סא©

•כזמנו  04כן סין נוהגים כן ולא היו מוחים מפר דכר•

נחשי על החמור נחשי על סקל ווה נראה צי עיקר עד כאן
לשוגז ואס ץ4נקס ונכלה .איקורןז .מחולקים גינסו וכן^

הי׳סכס אן שיטה נכר עינינו הריאות שינא היכר הזה
הסי^י■ כהל תעונויו י&רי ןא> פונה פס ומנסנף וילת כמקומו,

תיש לטס שכר קנוכ לשנה שהוא הדרן

הנכון לס ת

וקל כעיני הכריות כמו שנתב הרל כשזלחנו וכעל סלכנש ?ל

עלמא מזי! ימאן ך<?םיד א^נכה לא משיר אנכצס והרישא
ואם כן לעי זס סאי ענסא ינמלס 1נכ אק צי(?ל^ '1א:ממ?8

האף

אמנש אלד דלא ריסי גג1ן מרן

ה

3

331נ?< גייג3

"

ש^“ית

י

ביטן

ותש.שת

דד־ם סה ו5סלז ונפדים הו £מ ש:ס דלא משי ליה לגבב שיס
כנ*ת ממק בעבור כשחיטה שהרי מבאן הנעל זהבנב ללן לקח
כל:ס ולכן אמרו מאן רחשיד אבנבהלאחשיד אננלה אבל

נל'י ומהי ליק הנאה תן הנשנות וכוי חמדת ממק הוי קסש
באיסור אחד ננכה ונכלה ומנינו לנ ל!ה י.ישנא ;ל נקשובק
כי באס ביתה יוסף ביר סי קנ״ז נקסונה .המתתלת מי שהוא
מכזרסם נאחד מעבייות שכת<רס נאמן נפאל האיסורקעז'

יבתב נכונה וחשוד אעמןגא צמ״ר חשו אשנועה שלני3.ן/ס
להוי נהשיי לאותן רכר כיון דענר משוס ממון ע״כ ו;ק כעין

לו

3

שאל בה א ש

לן למקים שאין מנירין נו׳ ?יהסיאדק/

לכתי בנא נבר כתב סהיאק זל דהקיא דש זב עיילי נהנית

טבחי לה" בההוא זמנא שהבהמות קת שלהם קס'ש
ח'ב ל ל״יז ובן כשקמנק ,שנוטל הסבת מהנשיות לבל

סןהלכ$

;ביו בא שהיא השאלה שנשאלה סלסר!

קלב הנו ח׳א ב?

קנ״ל ובהא היא ו־אמרינן לתיבא למי״ש אף שימשה תשן׳ נוס
המקום להערמה ך?^! התיעוד יחוור להבשיל אסלתת
עד שיעשה תשו׳ קשה שילן בל אבל במקום לליכא למיתון
להא בבון שהבבימו ניסכעס במולס בנץ ידאה ומסתכל שכל

סראינן שעונה תשו'ומקבל ע^ו לכלי

דכדי הלמנן |ל שכתבנו !כנס כר,ט לחסיד אממונא ראיכא
לסיסר -איסי/מוס׳ קסישתמיס רמשים הבתאיעא סר דחשיד
אמקעא לא תשיר אשעןעה וע?פל4:י וס״ל דחשיד אשנועק  .לעש/עענ״ל הרנהנן הגורס מהם דקת* סבתא אביהם .
חנירית מסתמא יבעל

בדעקו להיזת והיל ולדקדק כ'1ן לשו? אין לו קנאה ירז<תם

נא! כהוא־מעזן שעני נ! על לא תגנוב בוראי דלנ״ע כל רכל  .א;וב'סנעבא בנב כאמיל בלבלי כשואל לית ליס תקנה לא
להיות באביצילו (?ולקולא אשי ליטול שכד מן הכשלות לכ7
יא־ת ביס חמדת ממון קשיו כיה והאי סבתא טין ראית ליס
הלאה סובא חשיל אתסית ממון ואין לכמון על שחיטתן
עי שיעשה קס ראעול רבנן בסקוא טבחא ד;ס כולי אלאיוק,
;?ייקתו כשמשתכר בכשרות ולא נטרפות רניון יעבד על לא

תבנו^מפני חמלת ממון יעמר אאסור נבלות וטליעזת

ליטול שנר קבו? נשמע אחל קבלת לברי חביות בע;י חכמי
העיר *עא וכלתו ה?י אין לאהיל משחיטתו ובדיקתו וזה 0*4

י מפני חמרת ממון וככר ידוע מה שכתב העיר כ<םן ה ,ל״ר
.מ'כ ט על סי ר?רי כלסבס <#%ןכ נפ> סה׳עדותאעש/

נשיחזיר מה □בנב מענסו ולא על ידי בעיית בל ?מ׳ש הטול
;עליכם עלה קלושה לתום על נסשבס ונא תעבוד! מוה לקטין

להחזירן הבנב והגזלן כממון שבגג; עולו!.שילה על סזומס
<ממזן שקיום עליו פסדליה ונפיק יב ביאר רככם:ליס משו<

כבליסק רקבכיא׳שלא ינואו לסקל ולהאכיל שוס סמק מחמין

אסבתבבע *אמית ממק וכל כעס ישמעו וילאו בסתיסק מן
סנעוי ואשיי סן הדומה לנעור ועל לכם מתח סי יהא המבוק

ממי! אע מ ששלמו נריכין תשיבה וביי כן הכילק עד שיולעסחזיו מללבן הרעוכלשס קיב ?בס עי שיזיע ששב מלרכן
9יעה כלי עלמה ונסן שנתנאל ע) מה /אלו ע״ב ולוה בתק

הואי /לבחזל ארס מומחה ומוחזק בכשרות וכבי לשענל היין
להס נזיק יש׳חט מומחה סוסץ־ סב,לקי ולבני עירינו יע^

?לבוש כ £הבז ונשארו נעסלותס .עי שיודע בתורו מלנכס

ואחריכם סמנו עליו ידיהם החכמים כ&למ׳ס סל" /הסנויין

סיעה בבל לב נבון שיקבל עציו שום נרי לאסור ענמן בס׳תל
לר בדבר הנובע בי׳־׳ת׳ ענין בו׳חה קרוב לחשונק כסנח דאין

בקוכלל־ רול כ*־ן זל והח' כשלם ססקוכל כמהרל אביהם

' כין בנב לסנח יק שינוי מקום  .ו סחב נכמ״ע סק ע׳ח
׳ נ תיזל התס׳דן ברבר שיש לסן הכשר לשוב אליהן דקייט טבח

חזקוני יבם אס ייעחי מת אשי העל צמית נפש! ושנא ממית
ויעזוב כל אשי לו 6צא להמיי דת! לזה מולה נחננע ה,ות;
מואס נבבע ?3ן על 7ת מפה ויסד אל ולחיס מג סז מה ראוי
לכל ירא ל ליץ־כי אל סלאבה כזאק שהוא לבד הסמל לל0

שיוטא נטנא/ת וסור נהיות טבח וכן על שהיזס לתווי לה״ת
כשי לעדות ובן במועל׳ שבועות .לחששו שיעה תשינ׳לעיניס

ננורע ואני שמעתי שריפי י׳תי ככמה סיגי הילסותועלילזדן

־ י נעיין ן?יק לסוברכו להחסיר עציו לענק להנסייי לאות;

ללזבוו בעורמה וינה משטמה ,אק א,מל סש? ססל הירא©

יכי עצתו כחטא נו החמירו עליו ג״ב בו׳יעש עולה מ! המלנל
דבל שנחים אנו להכשירו נסק שחטא בו יש נהתמיר נתסונתו

לכן אי,ס אל' הארן ואלניס רנניק זסנהיגיס לא תבדרן מפנל

1א"בל;ס:נח לחזרת הגנב להכשרו צעדי-ת לי שיעשנק

כמקומו מ״מ להכשירו ניכר שיש נ! חימ׳ל מסי; שהוא הדני

איש אורו איור למי שיעליל מליו זינחנו יכליהס האמת אתס

או שקי תימיתס וחחריה׳אני באנסילוא רלא <ןכע ך<<1ן היא
לסיתח לרבנן דלית ליה חס״ת' לכל היידה* חןת ובעצילזת

עתטא נו יש להחסיר עליו כתשובת השכח דפרק זה נובל

רני> ושקרי וריב סחרחליס יטל על מנן בלבלי נרגן והשוע׳?

כיון ראיכא למיחש יעממי קא מערים רכנל מנאנ!.צנדזל

יפקע חסרי! ואשרי הלקו והאיל יחדל לא ינקה נקז ולישיי ל0

כדולו סוהלז וייל סי קע*מ יחש לאירפרומי בתשזבה ההוא
כליחיז טלין ל 3מעונלילתמא מנקא יעש ואכן נסי כל ראיכא
למיחש מפני שבא לידו ענק חיסול מסק .לא מנשריק ליס מן

שעמה בין לאוכלי בנעקה נין לאוכלי בלא רשיי׳ה כל ישראל י*
להם על מק שיססוכו יין וסשהס יתסוכו אלו ׳אל! דברי אליי$
חיים אלה לבלי סנעי הנעש׳שירי שירים עכר נאסן שסיאל יבחין

סילכש שחולים מ׳ אמר שישיב סע במן כל מס שגנב -

□* 1-1לג,

יע.4ל[בי משכסי נדק' עלבריהנרקבלזן"-

דלע ד דכאי סבחא לית ליה ש!כ תקנה להיות כשל
<3א<$ן
לאוסנו׳ עד שימיר כל מש סננב ייעשה תפונה נההזא סבתא

סס לעסות להכשירן לבס בקהל

־•
והלנה למעשה על שפחס שטבלה בשני נשי□ אס היא כשייג

דשרק זה בורראו ש,עסוכמו שקולה י.בר נמל שכחינן
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כתב רר״ק כלימה הוא יותר -מןחטשג|
מורהו ־יומס דל* היות כישראל מדזזהענוה כיותר אפילו כטמה
כל להו יהיו מווחיס לכל יצנעם יו ה' כדרך כל איה שאמרו
כמ׳ש בושו ונס נכלמו טשתי ונס עלטת*
על נל העזלס אינו מביא אבל על אומה אי מניא ושאני א* ה
ועיר לשון כלימה לעולם מדרך גנאי והבושת לפעמי׳ מדרך
שהם אנשי שמץ ולעי מדחס מודד להם לדרוש כל בשר על
השבח מצד העטה ♦ וכן כתפרש׳יולפעתי"כן מתפרס '
דאינא כל בשר אכן ישראל כי הס ממעטי ,עצתן ודרשי כל
בלשוןאשונמונלעלנן עברתם על עבדיכם ני עלנן
נבה לב כל דהו גגה לב אסיר עפ׳י מרחם ימררס לדרוש
ראיתי פניך בי על כן באו בגל קורתי ני על כן ירעת ח
להס לא ינרח כל בשר אפילו כל דהו אומה אי ובן דרשו ב
מותינזבמדבר • פ'וירא• נן רגיליםצתהקירמין
ז׳ל בספרתסלפרש מלת כן מלשון מגנות נמו מעשה גן של
בילקוט בשלח מ* אשירה לה' ני גאה נאת על שנתגאו
המצריים נאה עליהם זעפייררמו הוא עצין לדסמיך ליה
כלים דשלמה ועיין נסי תורת חיים פ'האלט בעי לא עשה
וירא ישראל אח מצרים מת על שפת הים לעל אומה אמש
כן לכל נוי • מען ראיתי בויקרא רבא פייז טעם נע*
"
מביא לפי מלת נאותס וויא אשירה לה' בי גאה גאה
מען לא׳י אף שארן ו' עמתין היא לרשוז מה חס סירס לנש
וכנען לקה חף א׳י ישראל חיטאיס והארץ ליקה מגעי* א'נ
יס בראש להגיח עפ׳י קוטב דרושות
למקום
ט׳ש שהיה כולה חגרי' נמריא אשר סוחריה שרים מעניה
מזיל בפיק דסוטה גדולים נימוני החח
ננבליארןע*כ• כסיל אמרו בפי אלו טריפות דף מ׳ג
וכוי כאלו הקריב קרבטח ונו ,ולא עוד אלא שאין תפילתו
נמאסת שנאנו׳ לב נשבר ונדנה אלהיס לא חסה " וכל כת
הרוצח לעשות ברברי 3׳ש עושה ברברי ביה עושה מחומר*
הדרשני* ויל היו תמהים מהיכאתיתי שימאס תפילתו ואם
ביש ומחומרי ב׳ה עליו הכתוב אותר הכסיל בחשך הולך "
נס כסיל מוי ציניהר נמיש ז׳ל בסי לב נשיל לשמאלו זה יצר
יהיה מקום להמאס איך ולמה בעבור היותו נמוך הרוח
אמרו
הרע שנתון בשמאל מלישבע מעות • כסף
.שתתקבל תפלתו הבלתי היותה כמשפטה נ אמנם אפשר
בצ׳קדל׳ו כסף האמור בחזרה סתם נסף טרי ו של דבריה'
שדמו כלפי מקרא שנחו' בי מי טי גדול אשר לו אלהיס
קרובים אליו כה' אלהינז מל קראט אליו • ורז׳ל אמרו נפס מרינה • כסלי דרז׳ל ע׳ גיר הנשא בפי מנרה לי
בס׳ו כטף • בסף אצו צדיקים ונהיא צרור הכסף לקח בירן
מסוק קרובתי לכל קוראיו יבול לנל ח׳ל לנל אשר יקראוהו
והוא מאי דאערינןנפ׳חלק דשלמו ליה עמון ומואב לנ׳ג
באמת•  .שהכוונה רצויה להם לומר דלא נדרוש בכל ק
־קוראנו אליו מל דהו אף אם לא תהיה בקריאת מל לב
תא אחריבניהו שלח מסחפינארא״כא צדיקי רבעו רחמי
 .וממעט ליה סעיה דקרא לב׳ל אשר יקראוהו באמת עד
שלחו ליה צרור .הכסף לקח טלו לריקים שבהם המיתם :
י דאינא קר יאה נולה נעזהא בכל לב ומל נפש ועז״א על מחוי
ונפ׳ חלק דף צ׳ו דרשו ולא בכסף תגאלו לא כתשו ומעשים
הנה
לוס לב נשבר ונדכה דלריש כל גבה לב כל דהו נבה לב
סוביס ונפי אוהב כסף לא ישבע כסף דרשו אוהב מטת לא
ישבע מלות ובפי נשא ע י׳ב דרשו עמודיו עשה כסף נשף זה
יעל פי חוותיו אין תפלת נמאסח רלגבי דידיה ער שתהיה
'התפלה בכל לב ולב אלהים לא תבזה רדרשילן ליה כה' ן היגז שלשלת יוחסין ואין נסף אלא זיקוק יחוס נמלא ,וישב ש
מצרף ומטהר בסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם
בנל קוראנו אליו אפילו בקריאה כל דהו •
נתב רש׳י ז׳ל בפי ונסיט דלפעמיס כפני
שמעתי באומרים לי נשם הרב נפתלי הכהן כסוי
יתפרש מעני ן העלם נמו וכסיט אח רמז
זיל עע׳י קוטב ררוש ה בונת חו׳ל בל ה
שפירושו ונעלים דמו לא כסיי דמי ממש ני לא היתה מיתתן
׳המתיהל מביא חמה לעולם שנאמר מענה רך ישיב תימה
בהריגה עד שיהיו שם רם אלא השלכתו לטר קראו גשם
־ונתיב איש חתה יגרה מלון ארך אפים ישקיט ריב ער באן
הריגה ועכיל וכסינו לשון העלם הוא * כף הדמיון מצען
:שהיה טעמו בלפי מקרא שכתוב והוא רחום יכפר עו ן ונו י
בכמה רונתיןכמ׳שו׳נהיתה כאלמנה ולא אלמנה ממש?
 .ולא.יעיר כל חמתו א*כ המתייהר דרריש כל גבה לב עד ד
־ ןאיכא כל גנה לב זיזהרא בעלמא שרי ע׳ב עלי מרות יו
היה ה' כאויב ולא אויב ממש וכן דרשו בפי ני אתה תשלם
לאיש כמעשהו מעשהו אין נתיב כאן אלא כמעשהו למסה
גזודדין לו ומביא מימה לעולם דדרשי ליה לא יעיר כ״ל ח
מעונותיו * וכן בפי כשבת המלךאחשורוש א'נ־ יצחק א׳ה
מטחו נוליה חיקה לא יעיר אנל מימה היהא הוי איר זיל:
!אצלי כן יתפרש המקרא שאחר הנביא מי אל נמוךטשא עון • אין להם ישיבה איתבון והא נתיב בשבת המלך חחשורוש
ועובר טל פשע לשארית נמלת! לא המזיק לעד אפו ונויכלפי
איל בשבח אי ן כתיב כאן אלא כשבת ישיבה שאינה ישיבה *
וצ׳ל לפ׳ו דקיא דכתיב גבי מלך ישראל והיה כשבתו על
דרשתם ו׳ל למי נושא עון לחי שעובר על פשע לשארית
כסא ממלכתו ■ דהתס נמי כל כמה דלא יקיים מלוח המלך
א
נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים וטי ובנן הוא אשר
המוטלות עליו הו'< ישיבה שאין בה ממש :ונפסיק מלילק•
תרימ׳זסיפיהרקראלא החזיק לעד אפיו כי למי שמשי׳ס
לך מעשות כדבר ה!ה א ׳ ר אבח בר נהגא מעשות הדבר הזה
עצמו כשיריים דרריש לנפשיה תועבת ל כל גבה לב כל דהו
אין נתיב פאן אלא נדבר הזה לא גיא ולא רכוותיה (לא
צב לב הנה באותה תרה מידדין לו להשיב חתה וזיא לא ה
ופחיתא מיניה והבי נסי טונא דרשי כף הדמיון " זצ׳ע
החזיק לער אפי וכל מו דין ממדיה יהגין ליה בחאתר והוא
עמ׳ישמרןמ׳יח׳תפייתךדנל האומר (הטרו כממזר
רחום יכפר טון וכויולא יעיינל חמתו סימה אפעל דהו מון
דיני בקוראו תמגר ע' כ וצריך לרחוק דאע׳ג דבכל רוכחיז
אפי• כל דהו ותשליימולולות יס ב׳ל חטאתם לא תשאל פרסה
הב ף משמע לדמיון ולא היכר המש שאני האומר לחבל!
דרז׳ל בפי כל המצוה התחלת המצות גמור *
כל
כממזר שטנתו לזמר אתת פסול לבא בקהל כמו ממזר רחשו*
ופייהמפרשי ז׳ל דרישי חלת כל מלשון ויכל
זילותא הוא והא אינא ועיי? בחשו* הרב צבי ו׳לסי' ע׳ז $
£להיס כיום הזי לשון ־נמר אף כאן בלהתצוה פירושו גמור
כלשון חכמים כל יתור מטול דמי דלאורוקא * ( יאמר
המצות :כלי ה' הוא כנוי לצדיקים במ׳ש בזוהר ויקהל
'דף רי׳ח בסי וצמית והלמ/אלהבליסוצמית לישנא ונקיות המעתיק עיין במוריי הרב בעל דבר חשה ז׳ל חלק שני ח׳ ע
,
סישן צ׳ב ־
עקיט יאי תיאונתיך לארנקה בבר נש .לקיימא זרעא בעלמא
כפ<׳ן בב׳ תיבות בכל מקי" באוא להש וא׳
והלכת אל הכלים איצין איטןצדיקייא דאיקרון כלי ה לכתי 1 ,שתי
הדברים א י לחברו זא׳ לנערו נמו כעס כ
• ובילקוט שמואל ב סי א׳ אמרן
משא י כלי ה ,ע'כ
עעסויאיך נפלו נטרי׳ ויאבדו כלי מלחמה חנאן שהצדיקים ־ כנהן • וניב רש׳י ז׳ל בפי בל שעה ינ״ה טיב טלה דאמר^
בי נאשר יקום על רעהו ורצחו נפש נן הדבר סה ה׳ז ב$
•
כקרא! נלי מלחמה עד כאן;
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ספר האשכול ,הלכות מילת יולדות חויח ,וגרים.

צריך לאתדודי ולאתויי מהורי מבית אב אוזרינא בדאפשר א ,ח״נ לא נחלל שכת כשחיטה אש אפשר להאכילו נכלה ב.
ולענ״ד לא דמי ,ודאי ודכא דסצי לטיעבד בטה׳־ה לא עבדתן בט /והיכא דאפשר ב*״נ בהיתר לא טחללינן ש׳ ,ואף אי עבדיגן
בוזלול ש׳ פסעטינן בחלולו היכא דאפשר כיון דלא הותרה שבת אלא דחוי׳ ג ,וה״ג אטרינן בפר״יש ד אמרוהו לגרוגרת א׳
ויצאו עשרה והביאו לו כל א׳ וא׳ כולן פטורין אפי׳ הבריא בראשונה ,אמדוהו לשתי ג׳ ולא מצאו אלא ב׳ בשני עוקצין וג׳ בעוקץ
א׳ ,בורתין העוקץ שיש בו ג' ,אע״ג שאין צריך אלא לב׳ ואין כורתין ב׳ שיש בו א׳ א׳ שלא להרבות בקצירה ה ,אבל הכא
בהיתר לא מצי לטיעבד שאם לא ישחט בעי לטדחי אטור נבלה ,ואי שחט טרחי שבת ,מוטב לעשות דחוי א׳ וישחט ,טסה שיעשה
החולה הרבה דחיות בכל כ״וו ו .גרסינן בערכין  1א״ש אשה שישבה על המשבר ומתה בשבת טביאין סכין אפי׳ טר״ה
!קורעין אות כריסה ופריך פשיטא דהא תנן נפלה עליו טפלת ם׳ חי ם׳ טת ,ם׳ שם ם' אינו שם ,ם׳ נכרי ם׳ ישראל טפקחין עליו הגל? ט״דת
התם הוי לי׳ חזקה דחיותא אבל הכא דלא הוי ליה חוקה דחיוחא מעיקרא אימא לא קט״ל דטחללינן שבת אפי׳ בהאי ספקא.
מעוברת שמתה ולד דילה מיית ברישא ,מעוברת שנהרגה היא מתה ברישא כל זה כ' בה״ג ,והגר"יצ השמיט דין וה ,ול״י מעטו ח
ואי

(נחל אשכול
כאן רק טעם ,אבל לבטל יבש ביבש והוא נעץ באסורו עומד שאס יבא אליה ויאתר זה האסור נשאר באסורו לא התירה חורה
לבטלה ,ויש מביאים ראי' מקושי׳ זו דלא אתרינן יפריש חרותה ויערבה במילין ,דאיירי כאן ביבש ביבש ות״הת אסור לערב ,ולפמ״ם
איןכאןהוכסה דנאסור דרבנן איירי .ובה׳ חערובח הארכתי בדין זה .א יותא וי״ו .ב כ״כ רשנ״א .ג רחנ׳׳ס וע׳ לקחן.
ד מנאות ס״ד .ה והא דאי' שס ס׳ג לרבנן בק״ע בג׳ גברי וכו' ולא חתעטין ,דלגבי עיחר היתרה שבת דילפינן ממועדו והושוה
לקרנטח פססים ע״ו ,ואפשר גמי משוס פרסומי מלתא דד״ש עושין כבמיל להוציא מלבן של צדוקין דאחרי ק״ע דוקא בח״ש .ו וכ״כ
הנ״מ .ודע מ״ש רשב״א מוטב להאכילו נבלה שהוא ניטה אאר סברת רחב״ם שבת לא הותרה אצל פ״נ אלא דאויה ומדמה סבת
לטומאה שדסוי' ,אבל תשב״ץ ס״ג ל״ז כ' אע״ג דעותאה דאגי׳ שבתהותרה אצל פ״נ דאשכאן עבודה הותרה בשנת ,ה״ה פ״נ,
דביומא ס״ה יליף ר״ע פ״נ ד״ש ק״ו מעבודה (ואע״ג דרבא יליף מואי נהס ,כיון דליכא לתילף ם׳ פ״נ מק״ו ,אבל לודאי הק״ו קאי)
ם״מ דהוחרה ש׳ לפ״נ .ולכאורה קשה מזה לרמב״ס ולרבע דס״ל דאייה ,ונ״ל דקשי׳ לר״ע דעיף> תעה תזנאי תקחנו למות ולא מעל
מזבסי אבל להמיוח אפי׳ מעל מזבסי תקמט כשסרש״י וכיון שפ״נ דואה עבודה ועבודה ד׳ש ,ק״ו שפ״נ ד׳ש ,תאי ק״ו בסנהדרין ליה
במי למילף שמת מצוה דיש כיון דרומה עבודה ,ואמרינן רצימה תוכים דכ׳ חעס מזבאי ח״ל שדומה עבודה ואפ״ה איט ד״ש כדילפינו
ממל מושבותיכם ,א״כ ה״נ איכא למיתר רצימה ומ״מ יוכימו שדומין עבודה ואין ד״ש ,ה״ג פ״נ אף שדומה ע׳ מ״מ אינו ד״ש? וי״ל
בשלמא רצימה ומ״מ אינם דואין עבודה אלא כשלא החסיל בעבודה ,אבל תעל מזנאי כשעבודה בידו לבטלה בידים אין דואין עבודה
לק■ אין דוסין ש׳ בק״וע ,אבל פ״נ דואה ענודה אפי׳ מעל מזבסי כשעבודה בידו ,א״כ שפיר יליף בק״ו שד״ש .וכעין סברא זו כ׳
חוס׳ סנהדרין ל״ה ע״ב ד׳ה שבת .אבל הרתנ״ם פסק פ״ה דרוצא הי״ב דרוצס אפי׳ עבודה בידו לוקמין אותו תעל התזבא ועי״ש
במ״למ דמכיס כן מסנהדרין ,וכ׳ בי״ר דכן הוא במכילתא מעם מזבסי אפי׳ עבודה בידו תקמט ,א״כ אין כאן ק״ו ספ״נ ד״ש הואיל
די״ל רציסה תוכים שדומה ע׳ אפי׳ עבודה בידו ואפ״ה אד״ס ,ורבא דסותר ק״ו דר״ע דליכא למילף מיני׳ ספק לשיטת
ומסס
ליס סחר לי' ,מיהו ודאי גס אגופי׳ דק״ו יש פירכא ,וכיון דילפינן מומי בהם ,שפיר י״ל דמוי׳ ולא הותרה פ״נ אצל שבת כדאשכם
בטומאה ,ולא דמי לעבודה שהתורה צוחה לעשות תמיד עבודה בשבת ולא כדברי׳ שנאו ע״ד מקרה כמו טותאה ופ״נ וכדאי׳
במכילתא ל״ת כל מלאכה וביום השבח ם״כ בדבור א' נאמרו .ועי׳יל דר״ע מביא ראי׳ דפ״ג ד״ש מהא דאפי' ספק פ״נ דומה ע',
דבא ללמד זכית דוסה עבודה אף שים ספק אס מחש בדבריו ,א״כ ל״ל רצימה תוכים שדומה ע' ,דעכ״פ ס׳ רצימה איט דומה ע',
^אבל רבא דמפרק דאין ראי׳ חק״ו דר״ע דספק פ״נ דוסה עבודה ,דלתא דוקאודאי ,א״כ לענין עבודה שיה פ״נ לרציחה ולמ״ת,
*'וממילא נפל ק״ו בבירא ,דרצימה וח״ת יוכיחו שגס הס ודאין דומין עבודה ואין ד״ם וה״נ פ״נ .וכיון דליכא לתילף מעבודה אין
ראי׳ שהותרה פ״ג אצל ם׳ .יחישב בזה תמיהת חים׳ בשבח ק״ל ט״ב ד״ה שלא ברצון ר״א דשרי אפי׳ נר״ה קשה לרשב״א הא
אמרינן קל״ג גבי צרעת במילה כל מקים שאתה מוצא עול״ח אס יוכל לקיים שחיהס מוטב ,והכא אפשר לקיים שניהם להביאו דרך
סצרוח ,ול״ל גבי מילה גלי קרא ,ליחא דהא אתרינן לקמן גבי בשר אפי׳ במקום בהרת ליעבד אמר שאינו מכון לתקן כדר״ל כל
מקום שאתה מוצא וכו׳ .ולפמ״ם י״ל ר״א יליף כר'ע תלמידו שפ״נ דומם שבת מעבודה ,א״כ לפ״נ הותרה ולא דמוי׳ שבת כמ״ש
חסנ״ץ וסבת כמול לענין פ״נ ומילה בשבח כעין פ״נ הוא כדאמר ראב״ע ביומא פ״ה מילה שהוא א׳ מאיבריו וד״ם (טרש״י שמא
לא ימול לאסר זמן והוא תקוץ א׳ מאיבריו של אדס) א״כ ממילא ידיעק שהותרה שבת לגבי מילה וכל היכא דהותרם לא צרכיק
לאסדורי לעשות בהיתר .להכי לר״א מיתר להביאו דרך ר״ה אף אס יכיל דרך מצרות ,דר״ל לא אמר היכא דאפשר צריך לקיים
שניהם אלא היכא דאיכא דתי׳ (וכ״כ חוס' מנסות ח' דכלאיס בציצית שרי רממנא אפי׳ יכול לקיים שניהם) מיהו לדק דלא ילפיק
ס״נ אלא מומי דילפוחא דר״ט מעבודה ,דמיט׳ איכא למילף דפ״נ הותרה ,אי׳ לי' פירכא כדאתק ,א״כ אין לט שים ראי׳ דפ״נ או
מילה הותרה לגבי שבת ולגבי צרעת ,והסברא טחנת דדינה כטמאה דדמוי' ,שפיר שייך בי' הא דר׳ל היכא דאפשר צריך לקיים
מיהם כדאי שבח קל״ג .ואי קשי׳ אי פ״נ דמוי' אצל שבח למה אחרו שאין עושץ ע״י נכרי אלא בגדולי ישראל (רמ״א מולק היכא
דאססר במרי ועטו״ז) הא בטומאה אמרינו דצריך לאהדורי אטהורים היכא דאפשר וה״נ ליענד בהיתר דהא אין כס לעקור בק״וע,
י״ל מ״ש סכמיס אין לעשות ע״י נכריס לא הוי עקירה בק״וע ,והו״ל נכרים כחאן דליחא ,וכיון דליחא חצילין ע״כ צריכין ישראל
לם״נ .ז ערכין ז׳ ופרס״י דאע״ג דע״פי הרוב הוא מייח בריסא מ־מ זחנץ דמקרי דהיא מייח ברישא וע׳ מהרי״ל חשו' מ' דלרש״י
ולרוב הפוסקי׳ אין מלוק בין עקר ללא עקר• ואל תטעה ממ״ש רבט לבסוף בסס ה״ג (סי״ם דשבח) משמע קצת דס״ל דוקא
בסקר סולד ,כמ״ם חג׳א בשם מהדא שטיין דבסמוך נראם דס״ל אכל עובר במעי אמו מסללין .ח אפשר טעמו כמ״ש רמ״א
דאין

ם5ר האשכול ,הלכות מילת יולדת ,חולה ,וכחם.
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ואי משום דוזגי' רשבג״א א  ...ותו כ' ב גבי עוברה שהריחה מאבילין אותה ג אי ידיענן אי לא אכלה מתעקר ולדה אע״ג
דאמד״ע פ׳ בן קיימא ם׳ נפל הוא שפיר דמי לטיתן לה .וטדתלי בסכנת הולד ולא בדירה אלמא דס״ל משום ם ,מל גסי
מחללין א י׳ לא הוי מכנה לאמי׳ וקמ״ל הא דאטרינן היושבת על המשבר מביאין סכין טר״ה בשפת וטקרעץ ׳כרסה וסוציאץ
הולד •אמי׳ לא עקר הולד לצאת ואפי׳ לא ידעינן אם כלו חדשיו ד ואע״ג דחגן ח האשה המקשה לילד טביאין סכין וחותבץ איתי אבר
א /יצא ראשו אין נוגעין בו שא״ד נט״ג ,ש״ט קודם שיצא לאו נפש הוא ו ,לענין שבת שאני דתורה אמדה חלל שבת אחת  . .ן.
ורואה אני הלשון עוברה שהריחה  . .ח ועל המשבר משמע דכלו חרשיו ט  . .אבל וראי כל ס״נ להקל .וכל מעיפרת

דאתעקר

נחל אשכול
דאין אנו בקיאין בשעור חיחח האס בקרוב שאפשר לילד לסיוח .א נ״ל שקאי דחני׳ סבת קרא רשבג״א חנוק בן יומו תי ממללץ

טא״סש דוד מ״י תת אין חמללין ע״ש ,וחנקט חנוק בן יומו סי ,איכא לדייק כל זמן שלא יצא ממעי אמו אין מסללין ופליג ע? 0׳
דאמר היושבת ע״סת ומחה קורעין כרסה ,ומה״ט לא הביא רי״ף סך דשחואל .וליתא דלא נקט רשב״ג חנוק בן יומו סי אלא מ6יס
דסמיך לי׳ אידך מה ששנינו שס חנוק ב״י חי אין אחה צרץ לשמרו מן הטכבריס .שוב ח׳ לרמב״ן ח' נדם מ״ד סב׳ ©א דחס׳
חנוק ק יוס א' מי המללין לאו לאפיקי עובר אלא גוזמא׳ היא כדי לומר דיד מ״י מח אין מסללין עליו .ב הי׳ג צהל׳ י״סכ.
ג יומא ס״ב בי״הכ וה״ס דבר אסור .ד דאי ודאי ידיענן דלא כלו מאי אהצי להוציאו ,דודאי מח ,ודוקא בעוברה שהחמה והולד
בחיכה אע"פי שלא כלו לו ס' ,אם מתקיים בחונה ממילא יכלו לו ס׳ במעי אמו .יס טעם ה״ג דלא כלי ס׳ נמי ממללין וחאכיאן
אותה מ׳ ולד אע״ג דלאו נפש מקרי והורגו פטור ,אהלוח פ״ז ,מ״מ ב״נ סייב טל העוברים ז־כ׳ שופך דס האדם באדס זהו טוני שבמעי
אמו ,סנהדר׳ נ״ז ,ש״מ דאדס חקרי ,וס״נ למדנו מאלה המצות אשר יעשה האדם וסי בהם ש״מ דעל סיות אדם אע״סי שאיס נפס
עדיין קפיד קרא .ה אכליח פ״ז .ו רש״י סנהד' ט״ב .ז חסר ביומא פ״ה דרשינן פ״נ ד״ש רכי ושמרו ב״י א״הס לעסות אק
כשבח ל דור ו ח ס ,מלל שבח א׳ כדי סישמר סבתוח הרנס ערש״י ואף דרבא מסייס החס דמהא ליכא למידק ספק פ״נ אלא ודאי,
וס״נ לא ידיענן אס ע״י מליל נציל ,השתא דיליף חוסי בהם אף בכל ספקי פ״נ מיתר לעבור על החציח ידיענן דפרושו דקרא סלל
שנח א' אס אפשר שעי״כ ישמר ש' סרבס .ח אולי צ״ל דחקי לבעל ה״ג לפרש דמאכיליו אוחה חשים סכנת הולד ,דאל״ה סדל״ל
מעוברת שהרימה כנזכר בשאר משניות והכא חנא עוברה וכ״ח בס' חי״כ .ט רבנו ס״ל דמדאחר אשס שיושבת ע״םמ ותחם,
ולא קחני קרובה לילד משמע דוקא כשכלו סדשיו — .סואיל ואחא לידן מ׳ היושבת על המשבר אזכיר דבר בעתו .מקרוב סחיר
סכם א' נאסכח לנתח מח ישראל אף שאסור טול המת דאור׳ כדאי' מילין י״א ע״ב ,אס סרופא אומר אס יבדקו בפנים אולי יודע
לו מקו© סמלי ויוכל להציל אם יזדמן מולה אמר הדומה לזה ,וסביא ראי׳ דחתירין לקרוע כרסה אפי׳ בשבח חממת מסס רסוק
שמא יחי' הולד ואין לך ניוול גדול מזה .וטעי בחרתי ,מדא אף אי שרי משיה ס' פ״נ ,מ״מ דוקא אה ס׳ פ״נ מונח לפנינו כסאי
אשה היושבת על המשבר ,אבל אולי יזדמן ס׳ פ״נ זה לא נקרא ס' וכ״כ נו״בי ירח סי' ר״י דאלח״ה יהיו כל מלאפיח הרפואס
וכסול והבערה בשבח מוחרין אולי יזדמן מולי שיב״ס הצריך לאלו ,וכ״כ חוס' פסחים מ״ו ע״ב סוף ד״ה רנה אמר ,ועוד אף כי
טול אסיר מ׳ בזיון התת כמו להלינו ,ח״ת לכבודו חותר ,ס״נ מותר למחוך כרסס בשביל סצלח הולד דנימא לס להמיוח זרצגס
וכדאי' סנסדר׳ מ״ו ע״ב שרה גופא טמא לה כי היכא דמייקר בה אברהם וכח״ם רס״י דף ח״ז אפי׳ ליחייקרו בי' קרוביו לאו □יון
הוא ,וכן קיי״לן בסי׳ שנ״ו ליורשיו ממיל בזיוט אבל לנחח המח בשביל שאפשר שיצא מזה פעילה אס יזדמן מולה הדוחס לו ,לא טמא לי'
דלינוואה ובלא״ה אין דמיון לנד״ד דהר״ן כ׳ הא דממללין וקורעין כרסה אף למ״ד שאין תמללין על נפלים שאני הכא דכשמקס אמו
כילוד דמי ולא בדידה חילי אלא מי הוא והדלת נעולה בפניו הלא יכול לצאת .ולפ״ז כי סיכא דאמרינן באהלות מיחכין העובר אבר
אבר להציל אחו דרודף סוא כמ״ם רמב״ם פ״א דרוצס ה״ט ,ה״נ היכא דמת מעכב סמי מלחיות כגון שנועל הדלת לפניו פסיטא
דשח לסלקו דרודף הוא ,אבל היכא שהמת אינו עושה מאומה ,מס״ח ליטוליה .ודכירנא שא״נ הגמו״ס מאפיל ב״ב סנ״ל מוואריוס
אמר לי אף אס ודאי פ״נ מונח לפניט וע״י ניוול החח אפשר לסצילו ,לא הי^מתירו ,דמ״ש אין לך דבר שעומד בפגי פ״נ
על הסייס רמי׳ מציה זו ,ולא על המתים שהס מסשים מן המצות ,ומאן יימר שיש רשות בידיט לעשות להס ובהם דבר שהיא
□יונס ,והביא ראי׳ מיבמות ט״ט דפריך והא צ׳ לא יומתו בנים ט״א ומחק חוטב שתעקר א״א מ״הח ולא ימלל ס״ס
בפרהסיא ופריך וכ׳ לא חלין ומתרץ נמי מוטב וכו' ,וקשה הלא ברעב הזם מתו כמס נפשות מישראל וקב״ה אמר לו שלא יפסק
עד שיפייס סגבעוטם ולא הי' אפשר לפייסא אלא במיתה והלנה ,א״כ ודאי מותר לבזיא סמת בשביל פ״נ? ומדלא מתרץ סכי
אלמא אפי׳ משוס ס״נ אסור לבזות המת ,שסם אינם ממויביס על ס״נ ,לכן הוצרך לתרץ מטעם שאל יחלל ש״ש בפרססיא דחלצל
השס אפי׳ דיסיד ממיר מפ״נ כמשמע מיומא פ״ד גבי ר״יו דמש בצפדינא .ואט אימל דלאו ראי׳ סוא ,כיון דעקר רצון סגבעוטם
לעשות נקמה בזרע שאול כבר נעשם בהריגתם וחליחס ,ודאי הי׳ בקל לפייסם שלא יעמדו על דבריהם בהלנס כיון דאפי׳ במומחי
ב״ד נ' לא תלין ועוד שהם לא אמרו אלא והוקענום לה׳ ומסלנס לא דברו ,להכי פרץ וכ׳ לא חלין .לבר מן דין הרי אמדו
יומא פ״ב אין לך דבר שעומד בפט ס״נ אלא ע״ז ג״ע וש״ד ואחרו פסמיס כ״ה בכל מתרסאין מוץ מע״ז ג״ע וס״ד וכ״כ
סרמב״ס בכל אסירין סבחורס סץ מאלו מתרסאין ,דלפינן ביומא פ״ס מאלה המצות אשר י׳ס וסי בסס ולא □ימוחבהג /נ׳
בעליל סכל האסורים שנאמרו בקורס ומכללו לא תלין נדמיס מפט פ״ג ,ולא יעלה ע״ד דאשתמיט לרבוקיט אסור לא תל?.
וראי׳ ממס שהקשו חוס׳ סיגוס יו״ד כיון שאמרו בתמר מיטב שיפיל עצמו תיד כ״א ולא ילבין פט מירו ברביס למס לא מנס גבי
ד׳ עברית שיהרג ואל יעבר ותרצו דלא משיב אלא עברה מפורשת בקרא עב״ל וצ״ל אט״ג דילפינן ערכין י״ו מלא תשא עליו סנוא
והשתא
שלא יכלימנו ,מ״מ יש לפרשו גס כח״י שלא תקבל עונש אם חוכיסו ושאר פרושים ,לאסוקי ג' עברות מפורשות בחורה.
אס נאמר ניוול התק לא נדסס מפני ס״נ ודבר זס או מלא תלין או מ׳ אסור גזל והרי לאווין אלה מפורסיס בחורה למה לא ימו
סנמיס? ול״ל דמום׳ ס״ל כיון דלר״סס על מטק ונסיק עליית כמי יהרג ואל יעבר דבכלל ג״ט דאינסו וכל אכיזרייסו כמ״ש סדן
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ש* ©דד ומורם ה״נ גזל בכלל שפ״ד מדאחריכן בב״ק קי״ט הגחל סברו ש״פ כאלו שופך דמים ,אי הכי מטיקרא לא הקשו מידי
סא אמרינן נחי בב״מ נ״ט מלבין פ״ס ברבים כאלו הורגו ,דאזיל סומקא ואחא סיורא והה בכלל שפ״ד ,אלא ודאי ס״ל חוס׳ כל כאלו
זאממד בסיס דמיון בעלמא וגוזמא קחני (דה״נ מצינו ביבמות ס״ד מי שאינו עוסק בפ״ור כאלו ש״ד ובסוטה ח״ו כל שאינו מלוה
באלו נרד וכס״ג טובא) להכי לא טלה ע״ד להקשות אי לאו דאחמר בהדי ,נוס לאדם שיפיל עצתו לתוך כ״א ולא ילבין .אבל
דבריסס צ״ט האץ נלמד מחמר דמבט נס היחה וב״נ אינם מצווין על חצוח קדוש השס אפי׳ אנסוהו לעבוד ע״ז כח״ש חוס׳ סנהדר׳
מ״ד וכ״ס סרמב״ס שא״צ למסור נפשו ודעת חום׳ ומהר״ש יפה שאפי׳ אבות לא יצאו מכלל ב״נ להקל ולפי הכלל מי שאין צריך
למסד נפש ומוסר עצמו ש״ד נקרא וכח״ש הרמב״ם בהל׳ יסודי תירה ובה׳ רוצת והק״ל איך חסרה תמר נפשה ז בשלתא אברהם
מסר נפשו באור כשדים מה״ט שכ׳ נתק״י סוס פרק בן סורר אע״נ דחחסייב בנפשו אס יהרג ולא עבר אשאר מצית אבל אס
סוא אדם גדול וססיד ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש השס ולמסור עצתו אפי׳ אמצוה קלה עי״ש הרבה ראיוח ומכ״ש
מאנדהס שחקן עי״כ כל דורו והפרישס מע״ז ואין מלוק בזה בין ב״נ לישראל .אבל בחמר מאי קד״הש הי׳ נשרפחה אדרבה כל
©פולס הי׳ אומרין שנדונית כזונה ט״פי המשפט ז ושמא י״ל מ״ש הרמב״ם שאין ב״נ צרך למסור נפשו היינו על ע״ז וג״ע דשני
דברי אלו למדנו בישראל מקראי דיהרג ואל יעבר ,אבל ש״ד דלמדנו בישראל יהרג וא״י מסברא תאי סזיח דדחי דידך סומק טפי
יעו' סברא זו גס בב״נ וצריך למסור נפש אש״ד ועל הכלם סברו הדוחה לש״ד אף שחרמב״ס הל׳ מלכים פ״י לא משמע כן,
אפשר סחים' ס״ל הכי .מ׳ מרחב״ס שם שכחב ב״נ שאנסו לעבוד ע״ז מוחר לו לעבוד לפי שאינו מצווה על ק״הש ,מאי מוחר הוא
׳ מסיב לעטר ,כמ״ש הרחב״ס בהל' יה״הת כל מקום שאינו ביהרג ואל יעבר ,אי מוסר עצמו למיתה הרי זה מחסייב בנפשו?
אבל סאמח הרמב״ס כ׳ שם טעמו בצדו משוס שנ׳ במצות א״כמ אשר יעשה האדם וסי בהם ולא שימוח נהס ,ומסיים ואס מת
ולא מבר ,מחסייב בנפשו ,והקרא בישראל נאמר ,אבל ב״נ אט״פי שמותר לטבור ,מ״מ אס לא עבר ונהרג ע״י אסרים ,הרי זה
מסיד ,אע״פי שלמדנו מאת דמכם לנפשותיכם זה השופך דס עצמו ,הכא הוא לאו מידי עבד ,ואלפני עיר כ״נ אינו מצווה (וכ״כ
ת״ס מלשון הברייתא סנהדרין מנין שבצנעא יעבר ואל יהרג ח״ל וסי בהס ולא אחרו מנין שיוכל לעבור ,ע״כ צ״ל דומי בהם משמעו
שצריך לסיוח ולטבור ,דאי בעי רסמנא למימר בצינעא ,מוץ מג״ע ,רשות בידו ל״ל וסי בהס ,בפרהסיא מונקדשתי למדנו ,וממילא
ידסינן שבצנעא לא ממייב למסור נפש אלא רשות ,אלא ודאי ומי בהס מורה שאסור למסור נ׳ על שאר עברות ואי לא כ׳ סרא
דמיחר למסור צ׳ אף שאינו מסויב .ולס״ז חמר מרוב חסידות מסרה נפשה כדי שלא להכלימו אבל ישראל דכ׳ בי' ומי בהם יכלים
ולא יהרג כן נ״ל ברור בדעת הרמב״ם ,דאלת״ה אץ כ׳ הרחב״ם בהל׳ דעות המכלים סברו ברבים א״ל מלק לע״ה ,בד״א בדברים
שבין אדם לסברו ,אבל בדברי שמיס אסלא סזר בסחר ,חכלימין אוחו ברבים ומסרפין אוחו (ואין זה מפורש בערכין י״ו אבל
נשמע ממ״ש במ״ק י״ו) ואי ס״ד שהכלחרו סברו כשפ״ד חמש דאזיל סומקא וכו׳ איך נכלים ברביס מאן דעבר עברה א׳ הרי אט
סורגין אוחו? ועוד אץ אתרו נוס לאדם להפילעצתו תוך כ״א ולא ילבין ,מאי לשון ניס סי י ב מבעי' לי׳ לשיטת חוס' ,אלא ודאי
דרך מוסר וגוזחא אמרו ,לנפש יקרה טס להפיל כמעשה חתר ,אבל מ״ח ישראל שמצווה על וסי בהם אסיר לעשות כן ,שאין אנו
סומין אסרי מוקי המוסר שנחסקקו בלבבנו אלא ע״פי התירה המסורה לנו ,וח״מ הוצרך לומר נוס לאדס שיפיל עצתו ללמדנו בזה
גדול כגון הכלמה ברבים ושצרץ אדס לסבול יסורין והפסד ממון לבלתי הכלם פני סברו ,אך אח נפשו ישחר שאין צריך למסור
נפש מ״ז .ומטעם זה לא הביא הרחב״ס הדין טס לאדם אט״פי שנשכה ד׳ פעמיס בש״ם ולא מנה אלא ג״עב שיהרג ואל יעבר ,וכן
דמת כל הפוסקי׳ ולא א׳ בסס שמנה הכלמה גבי יסרג ולא יעבר סוץ מקוס׳ סוטה ,ואף לדבריהס הוכחנו דגזל אינו בכלל כיון
דלא מט אצל ג׳ עברות♦  1יתר־מכאן־ אני אומר לפמ״ש בספרי משנת ר״נ ד׳  16דדעח רבוחט שמ״ש בירוש׳ פ״ב דפאה אין למדין מן
ן האגדות ,אם יש בגת׳ כלל מתנגד ,א״כ נימא שלא הביא הרחב״ס הך נוס לאדם להפיל עצמו חץ כ״א ואל ילבין דר״יו דברי אגדה
שאמר והוא מחנגד לכלל שאחר רבא א״ל דבר שעומד בפר פ״נ אלא ב״ע בלבד ,ור״יו גופא לאו להלכה אחר שהוא עצמו אמר
כלל זה להלכה בסנהדרין ע״ד ,גם מתוס' לא נתברר דס״ל למעשה אלא הכי קשי׳ להו אפי׳ אי בדרך אגדה אחרה קשי׳ חדי׳
אדיח׳ .וגירוש׳ מ״ק פ״ג ה״ה מנין לאבל מן התורה ז׳ ויטש לאביו אבל ז״י ,ופריך ולמדין דבר קודם מ״ת ומייחי ר׳ יעקב ור׳ יומנן
אמרי רמזים אמרים מלאמר מ״ת׳ והרמב״ס קבל כלל זה שכ׳ פ״א מהל׳ אבל אבלות ז׳ אינו רק תקנח משה אע״ג דכ׳ ויעש
לאביו אבל ז״י ,נחנה חורה ונחסדשה הלכה( .ובגופי הלכיח נתקשה מהא דכחבו חוס' קדושין י״ג עשה מודבק באשתו וכבר חק
סרשב״א דעקר הדבר דנשניח בסיני לז״ולז נאמרה ועי' יבין שמועה .ועקר מ״ש אין למדין מקודם מ״ח לא קאי אתאמרי הקב״ה
ולא מל ■ מעסה אנוח שעשו ע״פ ה׳ אלא על מעשה שנטשה בלי צורן השם והתירה ספרה לנו) ודי באר בזה שרחב״ס והפוסקי׳ לא
הב״או שצריך למסור נפש אהכלמח סברו .ואביא עוד ראי' שגזל איט בכלל דנכחוטח י״ט אתר ר״ס קסבר ר״ח טדיס שאמר להם
חתמו סקר ואל חהרגו יהרגו ואל יסתמו אתר רבא השתא אלו אתו קמן לאמלוכי אחרינן להו זיל מחומו ולא חחקטלון דאמר
מר אין לך דבר שעומד בפני פ״נ אלא ט״ז ג״ע ש״ד בלבד ,והראשוט׳ תמהו איך ס״ד דר״ס לפרש כן לר״מ וכי לא ידע מכלל
 #והרא״ה והריטב״א פרשו ר״ס ס״ל חכס מדת מסידוח יהרגו ורבא משיבו שאסור להחמיר אבל סרמב״ן ת' בשם איכא דאתרי
דר׳ס אליבא דר״מ קאמר דמדינא יהרגו ואל יסתמו שקר לפי שנמצא בברייתא מיצונית ג׳ דברים אין עומדין בפני פקוח
נסם ואלו הן ע׳ז ג״ע וםפ״ד_ר״מ אומר אף הגזל ,ורנא אתר דח״מ אלו אחי בי דינא וכו' ורשב״א חמה דא״כ מה משיבו
רגא הא־לר״מ שפיר מחק ר״ס דאפי' אתו לב״ד נחי הוי אחרי לסו תהרגו .והנה ודאי הני איכא דאמרי ורתב״ן לא טעי בדבר
מזע זה ,אלא ס״ל כך השיבו רבא אפי׳ לר״מ דאמר על הגזל יהרג דוקא על גזל שגוזל בידים ,אבל הכי דאמר תהרגו או חמחמו
סקר ונצלים בעדות שקר ,אפי׳ לר״מ דדאין דינא דגרמי א״צ ליהרג דזה מדרבנן ועוד כיון שעדיין לא גזל ואכתי רוס והצלה לומר
אסיסיס והשטר בטל ועוד דלא הוי נתן ביד (עס״ת שפ״ו דים לסלק) א״כ ליכא השתא אלא אסור-עדות שקר ובזה אפי׳ ר״מ מודה
דאמרינן להו זיל שחומו .ובדברי רמב״ן נתקררה דעתט מה שמצאנו גירושל׳ ס״ב דע״ז ה״ב אין דוסין נפש מפני נפש לא סוף דבר
שאמור
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שאמור לו סרוג איש פלוט אלא אמר לו סחוס איש פלוני ועי״ש בפ״מ? ול״ל דירוש׳ ס״ל נהלכה דחייב לססור נפשו דבשביעיח פ״ד
וסנסדרין פ״ב ס״ה ,פ״ג ס״ס מביא ירושלמי דעל כל מצוח התורה יעבר ואל יסרג סוץ מג״עב ודפשוט לדוד בפ״נ מאבד ממון ס׳ ומשלם
אבל ודאי סאי ברייתא ר״ח סיא .יסי׳ איך יסי' מברייתא זו מבואר דלרבנן נזל אינו בכלל יסרג וא״י וכ״כ תוס׳ בב״ק ס׳ מאי לסציל
עצמו בממון סברו דאבעי׳ דדוד סוי אי צריך לשלם אס״כ וכ״כ סר״אש דפשיטא אין לך דבר שעומד מפני פ״ג וכ״כ הראב״ד ורשב״א
ורמב״ן וכל סבאיס אמריסס וכן בטוש״ע סי׳ שנ״ט כ׳ שני דינים אלו תכופים זא״ז כל סגוזל מסברו ש״פ כאלו טטל נפשו ואפי׳
סוא בסכנס וצריך להציל עצמו בממון סברו לא יקסנו אלא ע״מ לשלם .אך רש״י בב״ק שם סי׳ ויצילם שלא שרפוס דאסור לסציל
עצמו בממון סברו ,והדבר חמוס ועי׳ ל׳אש וראב״ד בשטס ב״ק סוף סספר שסביאו ירושלמי דפ׳ ססובל אפי׳ בס׳ נפשות שסציל
עצמו בסביאו ממון סברו פטור מלשלם שאין לך דבר עומד בפני פק״נ אלא ג״ע .ותדע דע״כ לא פליגי בן פטורא ור״ע בב״מ
ס״ב אי סייו קודמין לסיי אסיו אבל שסייו קודמין לממון אסיו כ״ע ל״פ ,ואף אס נעקש לבן סטורא בממון נמי אין לו ליכול
מס שלסברא לסציל עצתו הא קיי״לן סלכס כר״ע מסברו ,ואי סייו קודמין לסיי סברו ממונו לכ״ש .חס ג׳ שט׳ שאלני סרבט מרס
אלי׳ מונק נאלטנא למס לא סביא סרמב״ס דין ספלוגתא שטס שסיו מסלכין אי-סייו קודמין .וסשבתיו אף שרמב״ס פסק כר״א
דרבית ק׳ יוצאת בדיינים מוסי אסיך אסדר לי׳ דימיה ,מ״מ שפיר יליף דין דר״ע סיץ קודמין מסאי קרא דזה דרש מוסי אסיך
 ^■<162חס מעמך שפרושו טפל לך כמ״ש תוס׳ ע״ז ו׳ וכ״כ סר״אש ורי״ף ונק״י ,א״כ לא ס״ד שסרמב״ס מולק ,אבל נ׳ שלא סוצרך להביאו
דכבר סביא בפי״ב דאבדס דאבדתו קודמת לכל אדס ובסי״ב דבכוריס דמצוס גופי׳ מקדים אפי׳ לבט וכל זס למדט מוסי עמך
ומאפס לא יסי׳ בך כדאי׳ ב״מ ל׳ וממילא ידעט דמייו קודמין .ובזס טמא נמי מס שלא סביא סרמב״ם ברייתא מפורשת סוריות
י״ג סוא ואביו ורבו בשבי סוא קודם לכולן ושבי כולסו איחנסו ביי .א״כ ברור דקיי״לן כר״ע ,וטוש״ע שלא סביאו דין דשט׳ ססיו
מסלכין דכבר סביאו סי׳ רג״ב :סוא ואביו ורבו בשבי' הוא קודם לכל אדם .ואס מייו קודמין לסיי מברו א״כ סדבר פשוט שמותר
לסציל עצמו בממון סברו ע״ד לשלם לו כאשר תשיג ידו לכן נ׳ דמ״ש רש״י ויצילה שאסור להציל ע׳ בממון סברו ,קרא דסקי׳ לפרש
כן דכ׳ ויחיצב בתוך ססלקס ויצילס ויך את פלשתים ויעש ס' חשועס ג' ,ושאלת דוד סיתס שפלשתים נטמט בגדיש ישראל ויראו
שיפלו פתאום עליהם וסי׳ סצלס קלס אם ישרפו ,וסי׳ שאלת דוד אס מותר לסציל נפשם בכך ,אחנס גם דרך אמרח סי׳ לסצלתם
ללסוס עד ספלשחיס בצאתם ממסבא שצהס ביד רמה ,וכך השיבו לדוד אסור להציל עצמו בממון סברו במקום שאפשר לסציל עצמו
אף כי בטרס גדול בלי אבוד חמין סברו .וזהו ויחיצב בתוך הסלקה ויצילה פרש״י שלא ישרפוה שאסור להציל וכו׳ אלא ויך אח
הפלשתים וגו׳ ,אבל אס הי׳ אבוד נפשות אינו עולה ע״ד רש״י שאסור להציל .ושוב מ׳ בי״ד לב״ק שכ׳ דברי רש״י אינם כפשוטן
דאיך ס״ד שאסור להציל נפשו בממון סברו הרי סברו ממויב להסיותו וכופין אותו ע״כ ועתה שאין סברו אצלו וסוא בסכנה סרי
זה דומה למי שנתסייב לסברו ממון ואינו .רוצה לשלם או הלך מביתו אמר שסייבוסו ב״ד פשיטא דמותר לתפוס משלו כדי דמיו
שסיי' לו ,ורש״י גופי׳ פרש בסנהדרין ע״ג דלמדנו מלא תעמד על דם ר׳ מטרס אטרומי ומיגר אגויי םצי 7לסזור ע״כ הצדדים
שלא יאבד דם רעך וכן ר״י ביומא פ״ג אסזיה בולמוס קפסיה לרועה ואכל רפתיס ,ובקדושין ס׳ אבעי התקדשי לי בככר תנסו
לכלב וק אחריה לנושכה מהו בההוא הנאה דמצלה נפשה מיניה גמרה ומקניא ליה נפשה או דלמא מצי אמרה ליה מדאור׳ סיובי
מסייבת לאצולן ,אלמא אף ד ל או דעתי׳ להכי אס אמרה כך כדין אמרה שיוכל אדם להציל עצמו בממון סברו אס בלא״ה נפשו
בס״נ .והכי משמע נמי מההיא דתועה בין הכרמים ב״ק פ״א מפסג ועולה וכ׳ המפרשים תנאי יהושע שאין צריך לשלם אבל
להציל עצמו בממון סברו שרי מדאף לכך ג׳ ברור דרש״י בעי לפרש הצילה שלא ישרפוה שהי׳ יכול להציל עצמו בדרך אסר עכ׳ל וסר״אש
בסנהדר׳ ע״ג כ׳ דהניצל ע״י ממון סברו סייב לפרוע למציל כל מה שהוטא להצלתו והביא ראי׳ מנרדף ששבר כלים של כל אדם•
סייב דאין אדם מסויב להציל סברו בממונו היכא דאית ליה חמונא לנצול וכ״כ כל האסרוני׳ .משמע להדי׳ היכא דלית לי׳
מ״מ צריך להצילו מממוט ,ודבר זה מבואר דאמרינן בסנהדרין ע״ג חל״ח על דם רעך למדט אפי׳ איגר אגורי וכל דין פדיון שבויים
על יסוד זה שפודין אף חי שודאי אין ביכולת לשלם וכ״כ הרמב״ס נא דרוצס דמסויב להצילו ,ואס איט רוצם כופין אוחו וכד
עשה ר׳י ביומא פ״ג אסזיס בולמוס קפסיה לרועה פרש״י כפאו ונטל ככרו מידו ,ואף אס סי׳ רוצה לשלם לו מ*מ גזל סוא שסוס
לא רצה ליחן לו ,אלא ע״כ דנדסה אסור גזל מפני פ״נ אלא אם ים לו ודאי צריך לשלם כיון שאפשר לקיים שטהס וק אם מטל
עצמו בגזל צריך שיהא בדעתו לשלס אס אפשר ,אבל ברור שאס אין יכול להציל לנפשו אלא בגזל וידע ודאי שאין בטחו לשלם יכול
להציל עצמו שהרי אס סברו שרי עומד שס ויכול להצילו מממוט ומונע הייט כופין אוחו משוס ל״ת על דם רעך.׳ וכיון שבררט שאף
גזל נדסה מפט פ״נ הדרן לכללא דאמר רבא בכתובות י״ט א״ל דבר שעומד בפני פ״נ אלא ע״ז ג״ע וש״ד בלבד ובסנהדין ע״ד
כל עברות שבתורה יעבר ואל יהרג מוץ מג״ע .גס בברייתא שהביא הרמב״ן דר״מ ס״ל אף הגזל ,אבל ת״ק דסלכתא טתי׳
אמר רק ג' דברים ,ש״מ דדוקא אמרו ג׳ דברי׳ אלו .אמור מעתה אס בניוול המת פ״נ מונס לפטט משום □יון ליכא למיסר דלא
תלין לא נמנה גבי ג״ד שיהרג ואל יעבר כסברת תוס׳ בסיטה ומשוס גזל ליכא למיסר דאסור גזל נדסה מפני פ״נ אף שודאי אין
לו לשלה ,ואף אי ניחא אסור גזל נדסה דוקא גבי ממון הסייס דהה בעצי מ^ח וממון הפקר לס״נ אבל לגזול המתים שסם סומים
מן המצות כל מס שיש להס איט משועבד למטח ,דלמא אסור לגזול מגופם וכבודם לפ״נ ,הק״ל אץ אמרו אין לך דבר שעומד
בפכי פ״נ אלא ג״ע בלבד הא איכא נמי אסור גחל המחיס ואשור גזל מפורש בתורם ול״ל כתרוץ חוס׳ בסוטה .ובסנהדרין אמר
ר״יו כל עברות שבמורה יעבר ואל יהרג סוץ מג״עב דקסשיב ,לית לן למימר אין למדין ק הכללות אפי׳ במקום של׳ בסס סץ,
שכבר כתבו הרמב״ן והר״ן הרשב״א הר״אם ורדב״ז (הובאו ביד מלאכי ועוד א׳) דלא אחרו אין למדין מן הכללות אפי׳ במקום
שנאמר סוץ אלא היכא דמוכס מלתא נמחניחא או במחט׳ או בגמ׳ אבל אק לית לן לשבושי כלל גדול שמסרו לט רבותינו םא״כ
אין לדבר סוף ולא נסמוך על התלמוד הערוך בידיט שהרי רובו כללות עי״ש .שוב מ׳ בספר ססידים (הובא בבא״סט סי סנ״ב)
סי' תנ״א כשיש דבר בעיר מספשיס על אותס המחיס שמא יש מהם שבלע הבגד והוא סכנה או ידיו אין פשוטות שנאמר אסריו
כל
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ספר האשכול ,הלכות טילה ,יולדת ,חולת וגרים.

דאתעקר ולדא היא גופא בסכגתא ,להכי ל״ש מזחלת עבורה ול״ש בסופה א כל שהריחה ופניה משחנות ולא טוזישבר .דעתה
טאכילין אותה בי״הכ ודבר אסור שגתאותה לו .וכ׳ הרב ב .דמ״ש ידעינן אי לא אכלה טתעקר ילד ,לאו בידיעה דידן תלי* טלתא,
אלא כלומר כשרואין שפניה סשתנות ,ידיעגן דאיכא סכנה ,דשכיחא מלתא שאם לא אכלה מתעקר ,וטכ״ש אס היא אוסרת
שנתאוחו /דחולה עצמה עדיף מרופאים וכך פרשנו בהל׳ י״הב.
קיץ ,עושין כ״ג מילה בשבת ג טוהלין פורעין וטוצצין ומשימיןעליו אספלנית וכמון ,ואם לא שחק מע״ש לועס בשניו ונותן ד
אם לא טרף יין ושמן נותן זה בעצמו וו״ב ,ואין עושין לו חלוק לכתחילה אבל כורך עלי׳ סמרטוט ,ואם לא התקין מע״ש
כורך על אצבעו ומביא אפי׳ מחצר אחרת ,כלומר אע"פי שלא ערבו החצרות .וזי׳ר הטל כ״ו שעוסק במילה בשבת חוור בין על
ציצין המעכבים המילה ובין ע״צ שאמ״חט ה סלק ידיו מן הטילה על צ׳ הטעכבין חוזר ,על שא״ט אינו חוור ,דהוי כהתחלה ברבר
שלא ניתנה ש* לדחות כיון דט׳ מיקה כבר נעשה ,להכי תנן ו  . .ואין חלוק בין הציצין מערלת הבשר או מעור הפריעה ד .ת״ר
מהלקמץ

נל 6דא ימשוך ,כל דבר סהוא חסום סקוס נפש יוכל לעסות למת עכ״ל וכן בסי׳ תש״ל וכך נ״ל להלכה אבל לא למעשה נאסר
שן/״נ הגאון דווארחס זצ״ל לא הסכים עמי והוא הביא עוד סמך לדבריו ונס אוחו דמיחי וכעת לא עולה □ברוני .עוד א׳ אזכיר
שמ״׳ס נמ״בי מה״ת סר״י דמומו מב״ב קנ״ד מ״ב אלא אי אחרת לקומות ליטול ולינורלי דסזה מבואר מסוס פסידא דלקוסוח לו
מפנמינן נגיוול החח עג״ל במ״כ דברי׳ אלו שלא בדקדוק ,איך אפשר לומר מסוס לקיפוח סרי למתוך החת ולמולו הרי ס״ס סקי ל
גורי נמולין י׳יא או סרי לב״ד ומסיק משוס אבוד נפשית גיטולי ,אבל מסוס מחין אינו עולה ע״ד לעגור אאסור ניוול החת או בבל
חלין .שהרי סראג״ד וסר״ן כ׳ בפ״ג דסיכס גבי הדור מצום עד שליש דוקא בעשה נאמר שעור ,אבל במצית ל״ת את כל הון ביתו
יחן כדי סלא יעבר עלים .אבל כאמת כמ״ם ב״י סי׳ שס״ד וראב״ד מ״ק מ׳ אף שלסחיך המת וליטולו דאו' ,מ״ח לסכות המת ממ״צמ איט
אלא דרבנן ,וה״ה לבדקו אס יש לו ב׳ שערות כהאי דב׳ב ובפרט דג׳ דשם חיירי קודם קבורה דלא סכר מידי מפתימת הקבר
שודאי ממור הוא מבדיקה כמ״ם בתכונת אמרוני׳ ,חה לא הוי ניוול ממם ,אע״ג דאחרינן בנדה מ״ז שמואל בדק באמתו׳ ויהיב
לה דמי בשחה ,אשה שאגי כדאמרינן גסנהדר׳ מ״ה האיש נסקל ערוס ואין אשה נסקלת ערומה מ׳ □יונה ,תזיק דאין באיש
□יון כ״כ לבדוק בפרט ע״י אנשים ,ובאשה נמי אין בזיון אס נבדקת ע״י נשים ,אבל ח' שמיחחה ע״י אנשים נמשב לה □יון ונסכי
איירי בב״ב וזה התירו מכמיס ללקומות אם הי׳ להש תועלת ,אבל איט עולם ע״ד להתיר משוס ממון לאו דל״ת ואסור משור
למחוך המת ולבדקו .ואל תקניטני מהא דפסקינן במ״מ סי׳ ק״ז בשם הג״א ראובן שהי׳ מייב לשמעון ומת ראובן יכול שמעון
לעכב קבורתו עד שיפרעו לו והרי הוא עובר אנא חלין בשביל ממון? כבר פרשו ש״ך וחע״ח והחומים דהכא חיירי שב״ם יודע
שרוצים היורשים ליקרו הוצאת הקבורה מעז בון החת ואמ״כ אין כאן תחון לשלם לב״כו וחן היורשים לא יוכלו להוציא כנזכר א׳סע
קי״ס ופורח הדין הוא שהב״ס יקבל פרעוט מסעזבון וכשלא נשאר יקבר מממון היורשיש או מן הצדקה ,והכא ירצו היורשים לקברו
מממון ששייך לב״ס להכי יוכל לעכב הקבורה פי׳ למאן לקברו משלו ,כי אין עליו המצוה אלא על הקרובים ולכן מסיים בש״ע אס
ג״ס קרונו סל מת שגס עליו מוטל הקבורה אינו יוכל לעכב וכן בא״הע קי״ח אלמנה גובה כחובתה אמר מיתת בעלה אפי׳ לא
נסאו כדי קבורתו יקברוהו קרובים חשצכם או מקופת הצדקה .וא״כ כמן הב״מ שואל ממונו והעכוב מצד היורשים .ומסיים
סתומים מי שמפרש שב״ס יוכל לעכב הקבורה מ׳ דיורשים אלמיס וקשה להוניא מידם לכן מעכב עד שישלמו ,טועה ,דמשיס ;ם
אסור לעע הקבואה נשתקע הדבר ולא נאמר ,ולא הוסר לו אלא צמנעם לקברו משלו .מ״ש נעיל האי דב״ב מיירי ק׳ קבורה מ״כ בכרי.
* וכ״כ חדי רמב״ן ור״אס ,ובק׳־נ חמה ע״מ שב׳ הר״אם לא משכמת סכנת עובר בנא סכנת מעוברת ,ודאי משכמת לה׳ שימצא
אפה מומזקת בנפלים ולא מיק לה כל פעם .ואט אומר אפי׳ הפילה יו״ד פעמים ולא הזיק צה עדיין מקרי גבי דידה ס״נ׳ דצמח
נפעם י״א דגמלשה יותר חסתק ,ואי משום שהומזקה ,מזקה זו לא עדיפא חרוב ואין הולכין נפ״נ אמר הרוב וק אמר סזקה
כזו ,וכי ס״ד אדם שנפל נמלי ג׳ פעמים והשם רפאו בלי סמנים ,ושוב נפל במלי זס ורופא מומר שיש רפואה נסמין ,וכי ס׳־ד
שנסמוך על הנס כיון סג״פ נתרפא נצא מחין ,ודאי ממחין לו מחין בשבח ,ותו הא קיי״לן רוב גוססין למיתה ותום׳ נדה מ״ד כ׳
אע״ג דגיסס בידי אדם הסורגו פטור ,דרוב גוססין למיתה ומ״ח סמללין עניו ם׳ כדאי׳ ביומא דאין הוצכין 3פ״נ א״סר ,ודייקו מזה
אף דהורג עובר בנען אמו סטור ,מ״ט חמללין עליו ש׳ ומביאי[ סכין לקרוע בטנה .אלמא דס״ל כמו דא׳ה בפ״נ אמר הרוב
ומסר ספקות ה״נ בגוסס ממללץ .ואין להתעקם דכך כוונת חוס׳ דודאי מין חסללין שבת לעשות רפואה לגוסס ,אבל חסללין
אס בא ארי או גתם לטרפו מיד או דליקה דמוששין נמיי שעה ואייתימהא ראי׳ דחמנלין צמיי סעה אע״ג סאם בא אדם וסרגו
סטור ,וה״נ לטנין יושבת על המשבר ,אי הכי מאי אייתי הא דשחואל א״ה בנפשות חמר הרוב לא קרוב זה אל .זה ,אפי׳ אזלינן
בגוסס בחיר ואמרינן יחוס ודאי ,מ״מ חצילין אותו מפגי הדליקה דמוששין למיי ש׳ והו״ל להביא ,יומא פ־׳ה ,מצאוהוסי מסקסין
אפי׳ מרוצץ דסוששין גסיי ש׳ ועוד לחה הוצרכו להביא חמרמק עדותם ,הצח דין פשיט ההורג טרפה פטור ,וכיס״ד אס נקב ריאס
סלו נאס״ב נא דציקה עליו שלא נמלל שבת מסוס מיי ש׳ ,אלא ודאי כונחס אפי׳ על גוסס חמללין לעשות רפואה לסליו אע״ג סרוב
סהגיטו לגסיסה מחו ,וסכ״ש דממללין שבח טל עוברה שהרימה אף בחמלת עוברה ואף שהפילה שנע פעמים ולא הזק לה.
ב ריצב״ג טר״אש .ומ׳ דאין כאן פלוגחא בין ריצ״ג לה״ג ,ולרמב״ן בס׳ חה״א פליגי .ג שנת קל“ג .ד למ״ם רבט דף  112מיירי
הדא גם קודם שמלו ,ואי הוי צריך לעשות מ׳ דאו׳ ודאי אין מלין ,אבל לאמר החילה אי איבדר סמנים עושין סכל כדרט מפני ס״ג
אבל למ״ש סר״ן סהבאחי לטיל גס לאמר המילה דאיכא ם' כל דאפשר בשנוי עושין נערח״א שכ״ס סי״ב) ואי איבדר סמנים קו7ס
מ* אין עושין ע״י שנוי ומלין למסר .וכתבתי שם סהש״ע כרבנו .ה המכסה רוב גובה או רוב היקף עטרה מעכב ,סמות מזה
א״מ ,ואס״ה צריך להסיר משום זה אלי ואנוהו (גת׳ שש) ובשבח נחי התירו כל זמן שנא סלק ידו דכוצה מדא מלתא הוא .ו עושין
כל צרכי מילה ספי טל צשא׳ת מחר כשלא סלק ידיו .ז כ״כ תום' יבמות ע״א דשוב שנית קאי על ציצין המעכבים מעור הפריטה
דכחוג

ספר האשכול ,הלכות מילה ,יולדת ,חולה ,וגרים.
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סחלקטין אח הטילו■ /י׳ סהלקטין טל׳ ילקוט א שהערלה כסוילקוט ובתוכה העטרה ,וצריך לחתוך הילקוט כולו ילגילווז העריבה
ואס לא חחט כולו כאלו לא טל ,וז״ש אם לא הלקט ח׳ כרת ,למי שחלל ש שלא עשה הטצוה אס נשתייר ציצין הטעכבץ.
סתקיף ר״ 6ליטא אנא עבדא מלנא דמצוה אתון נטי עכדיתו פ״דם ,אלא אד״א כגון דאתי ב״הש ואטרי ליה לא טספקת■ ,י׳
לא תוכל לנטור הטילה בעוד יום ,וכיון שלא תנטר כהלכתה אתה חייב ט׳ חבורה ,ואמר להו מפמיקנא ,ועבר ולא איפתמק דאשכח
דמבורה עביד וענוש כ' ב והכי אתטר ביחש׳ ג טל ולא פרע כאלו לא טל ,וענוש כרת ,ר׳ אבהו הדא דתיטר כשאין בו ביום
כדי לפרק ,פי׳ לנטור כולו ולעשות הפריעה ,אבל אם יש עוד ביום כדי לטרק טטרק ואינו חושש ד .ובפ׳ הערל ה א״ר לא
נחנה פריעה לא״א שג׳ שוב טול אב״י שגית ,ואיכא מרבוחא דגרפי בגם׳ דלטא שוב שנית לאקושי פוף טילה לחחלת ט' ,טה
חחלת טילה מעכבת אף פוף מ׳ כדתנן אלו הן ציצין הטא״הט בשר החופה ר״הע .ולפרוקא הדין .נתנה לא״א פריעה וגם
במדרשים הכין טשטע ו וכן בירושלמי ז הטול ימול מכאן לב׳ מילות א׳ לט' וא׳ לפריעה ,א׳ למילה וא׳ לציצין הט׳ כדברי
ר׳ע ,ולר״יש דאטר דברה תורה כל' ב״א ,נ״ל מחתן דטים לטולות מכאן לשתי טילות א' למילה וא׳ לפריעה .כ׳ ב׳ הלבות אפי׳

לט״י לא נתנה פריעה ילא״א ט״ט דוחה שבת שג׳ שוב טול אב״י שנית ,מקיש פוף ט' ילת״ט ,טה תחלת ט׳ ד״ש אף פ״ם ח
ד״ש
נחל אשכול
נ
דהמול "מול יליף ע״ב ציצין המעכבים מעור הערלה וכ״כ רשב״א שם וחום׳ הר״אש ורמב״ן ומאירי כשבח .וראיתי בחום׳ חדשים
סכי לר״י הלק בחום׳ ציצי עור הפריעה לא מעכבי ,אבל נ״ל דחוכח דסחס חוס׳ ס״ל מעכבין דבשבח קלח ע״ב כ׳ מל ולא פרע
כאלו ל״יג חימה מה צריך למחני כבר אמר ברישא אלו הן ציצין המא״המ בשר החופה את ר״הע ,נרירא להו דנכלל המעכב
גם עור הפריעה החופה ר״הע כמ״ש תי״ט דבכלל ימול ב״ע פריעה נמי במשמע .אך בש״ע רס״ד אי׳ ציצין המעכבין אס נשאר
מן העור ,משמע עור הערלה ,דפריעה קרי לעיל מיני' קרוס הרך ,והרמב״ס כ׳ להדי׳ אס נשאר מעור הערלה בשר החופה ,אבל
הפריעה קרא לעיל קרום הרך וכן סח״ג .ויש לדון אס חל בשבת והניח ציצין מפריעה החופין ר״הע ופרש אס יחזור ויפרע,
לרחב״ס וסח״ג משמע דלא מעכבי ואי תחר חייב מ' ,ואס אינו חתר! לחום׳ דס״ל חעכבין לא קייס מ׳ע ובשמיני ימו{ ואפשר
דעביד א״דא עשג״א ,וג׳ דודאי סחר ומחקן ,דאי לחוש לרחב״ס דא״צ לתקן הלא ס״ל כר״י דחקלקל בחבורה פטור ולדידי׳ אמרינו
בשבח ק״ו דמילה נמי מקלקל לולי דמתקן גברא ,ובנד״ד כבר נמול ואין כאן מחקן ,לאפוקיאס לא מחקן להנך פ׳ דמעכב חלל
שנת שלא כדין ,ול״ל אם צא חל כדין ממילא פטורחכמ מקלקל ,ליחא דחה שכרח הערלה גם זה נחשב מן המצוה ואיכא משום
חקוני גברא כהוכיס שג״א סי׳ נ״ב אלא דלא נתנה ת׳ רשות צדסוח אצלו וחייב .ויש לצרף עוד דעת העטור אפי׳ על ציצין שא״מ
סחר .ועוד דלא ברירא כ״כ שלדעת הרתב״ה ור״י הלבן א״ח על ניצי הפריעה לק ודאי חחר ומתקנן .ומה שכתבתי דא״דא
מניד אי לא מתקנן אין להקשות חהא דקל״ד ע״ב אנא עבדא פלגא דתצוה אתן נחי עבידחץ פ״דח ,הכונה דא״א ליסייב כרח
כק שהתחיל ברשות ומה שסלק ידו באמצע אין כאן סלול ש׳ במעשה אלא ע׳י שב וא״ת גרס לסלול ש׳ דאו׳ ע״י גרמא דיליה וכי
גומר הוא או אסר ליכא סלול ש׳ ,אבל אי לא גומר ודאי נעשה א״דא אע״ג שאין ליחייב כרת ,דלא נתנה ש׳ לדחות אחצי מעשה
וכ״כ שג״א סי' נ״ט .א שמואל א׳ י״ו פי׳ נרתיק .ב סרש״י דמחחלה לא ברשות החסיל ולא נחנה ש׳ לדחות בשעה זו להכי כרת
איכא אבל מיתה ליכא דלא קבל התראה למיתה .וקשה כיון דאתר מספיקנא ולא הי׳ כונתו לחלל ש' ,אף שחלל שוגג מקרי ,ומה״ח
לחייבו כרת הרי דומה להא דשבועות י״ח בועל סמוך לוסתה ואמר יכוצני לבעול דחייב מ' ולא כרת? ואין לומר החס ליכא חזקת
אסור דוסחוח דרנק והכא אתחזק א׳ דשבח ,מ״מ כיון שסבר שיוכל לגמור בשבח ,א״כ הי׳ בטעות והוא שוגגז ומצאתי ברמב״ם
פ״ב דשגגוח כדברי סכי שחייב חטאת כיון שהתרו אותו ואמרו צא יוכל לגמור והוא נכנס בספק ,דאלו לא החרו אפי׳ ח׳ נמי לא
מחייב דהוי אונם ,אף שבגח' אחמר ענוש כרת ,פי׳ הרחב״ס דעביד אסור ענוש כרת .ג ספדר״א .ד עושה הפריעה וס׳
המפרש שאסר יוכל נפרוע והראשון איט חושש דאחר אנא עביד פלגא דמצוס אתן נמי עבדיחו ם״דמ ואיט ם׳ כרת ,ולפ״ו מ״ש
במשנה מל ולא פרע כאלו לא מל ,לא משחיעט דאכתי ערל הוא זה פשיטא ,אלא אמוהל קאי ,אס מל ולא פרע בשבת כשאין
שהות לפרוע או אין אסר שיודע לפרוע חייב כ׳ דחלל שבח ,ותיושב בזה קושי׳ תוס׳ אחחני׳ חל ול״פ כאלו לא מל מאי קמ״ל הא
כבר חני הסופה רוב עטרה מעכב ז דמחני׳ קמ״ל דין הברייתא כשאין שהות לפרוע המוהל מ׳ כרת .והתי״ט מישב קושי׳ חוס׳
למ״ד ל״נ פריעת מילה לא״א דוקא בשר הסופה עושהו ערל אבל הפריעה לא כמו שא״א נקרא נמול אף שלא נפרע וק עד יהושע
שלא נטלה פריעה ,קמ״ל כיון דנחסדשה הלכה ערל הוא (והרמ״ז חמה עליו דכבר תני אפי׳ ציצין חעכבין .ואיט כלום דהו״א צ׳
ערלה ולא הפריעה ותום׳ יבמות ע״א ע״ב מסופקי׳ אס ציצי פריעה מעכבין) אבל לירוש׳ דס״ל גחנה פריעה לא״א (ט׳ הלכה ב׳)
וק לג׳ ר״ס ביבמות בבלי נחי מסיק א״כ בהדי' תנא שאיט יוצא אס לא פרע והק״ל מקמ״ל בהך חל ול״ם כא״ל מל ,להכי מפרש
מחט׳ כאלו לא חל דאאומן קאי שח' כרת כשאין שהות כדמוקי לה גירוש׳ .ומזה תברא למ״ש מהרש״ל ביבמות הא דאסר ש׳
קל״ג ע״ב אנא עניד פלגא דח׳ הייט שהניס ציצין המעכבים אמר שחל ופרע ,אבל מל ולא פרע חייב כ׳ ,דבערלס ליכא מטם כלל
וסנן סזינן דלירושלמי מל וצא שרע א״ח כשיש שהות ביום דליטבד אחר .ה יבמות ע״א עתוס׳ .לגרסתט ילפיק משוב פריעה
שנתנם ליהושע וצא לא״א ומשנית ילפינן לאקושי סוף מ׳ לת״מ ,אבל לר״ס יציף משוב שטת לאקושי ולא לפריעה דכנר נחנה לא״א
והיא בכלל ימול נ״ע .ו מכללא אתמר בח׳ באברהם ל״נ את בשר ע׳ שלא הי׳ צריך אלא חתוך שכבר נתמעך עור הפריעה אבל
בישמעאל כ׳ את ב״ע שהוצרך לפרוע ,וחוס׳ יבמות דחקו עצמן אברהם מעצמו עסה שהרי קייס כ״הח ,אבל לרבט נ׳ דנצטוה,
דאלמ״ה לא הו״ל לפרוע ישמעאל דמנ״ל להחמיר ולעשות חבורה באחר .זי שבח פי״ט ויבמות פ״ס ,ודרש מקרא דלאנרסס א
פריעה .ובברית א׳ דף 3ע הארכתי בזה .ח טססנו ביבמות אף סוף מ׳ מעכב והיינו ציצין מא״הת ולא אתמר מידי מפריעה,
ומ״ח ג״ז נלמד דאין הקש למ) .וכ״כ שאלריח דלמדט מזה פסריעה ד״ש .ונס' חורת שבח כ׳ בפריעה ליכא מ׳ דאור טון שעושה
הסבורה ניד ולא בכלי ומדמה לנטילת שטל ביד שנח צ״ד .וטעיח הוא מח״ש ה״ג ושאנחיח דצליך קרא שדופה ש׳ ,ועוד סאיך
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שיודיעו שנטמא כדאמרי' בנימין דנ״ג כו' ע״ש  ,והנה
המהרמ״ש והפ״י שם דהא דפערי׳ כדי שיודיעו אינו אלא באין דה נט ע״א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין
פני חבירו ברבים .בסוטה [י׳ ]:כ׳ התוספ׳
יף
רואין' אבל ברואין ל״ש כדי שיודיעו ע״ש ובחי׳ רע״א שם  .לפ״ז
־
אפ״ל דהכא מיירי בנודע הדבר שלא ע״פ השומר  .ועי׳ בשע״מ דהא דל״ח לי׳ בהדי ג׳ עבירות שאין עומדין בפני פ״נ ט״ג ג״ע'
וש״ד משום דעבירה דהלבנת פנים אינו מפורש בחורה ולא נקיט
• 'סי׳ ס״ו ס׳ק ל״ד ובתרומת הכרי שם סעי׳ מ׳ בהגה״ה :
 13^*1מידו  .החומים סי׳ ס״ו ס״ק ע״א הק׳.כיון דק״ס אלא עבירות המפורשות עכ״ד .והנ״ל למאי דאיתא לעיל דמלבין
 ' 1בכליו של קונה איך מ״ל ק״ס בהקדש הא מעל וגס פנים כאילו ש״ד .וא״כ הוא ככלל ש״ד ול״ל לחושבו בפ״ע וכעין
בכלי שא״ב ש״פ דאין בו מעילה איסוראמיהו איכא [וכבר כתבתי דאמרי׳ בסנהדרין [נע ].דהא דל״ח עו״ג .שעוסק בתורם דש״מ•
| 'לעיל ד׳ ז׳ ע״א ד״ה דכמאן לחיץ קושייתו] ע״ש  .והג״ל דמ״ל בהדי ז׳ מצות משוס דהוא בכלל גזל או ג״ע דנערה המאורסה
....נמי חפץ דהקדש שיש בו ש״פ שלא יהא בו מעילה כגון שקנו דמשיב התם ע״ש .וה״נ דכווסי׳ [ועי׳ בספרי נש״ר ביבמות דס״ג
'הסודר -מדמי שירי הלשכה דססק הרמב״ם ספ״ו ממעילה כר״י ע״ב סד״ה כאילו ודוק] ואף דש״ד דיהרג ואל יעבור מסברא ידעי׳
,׳;.דאין מועלין בשירי הלשכה .ואם'ש ?,לדו 1בכה״ג הא דלב ב״י דמי יימר דדמא דידך סומק טפי כו׳ כדאיתא בסנהדרין [ע״ד].
מחנה עי׳ בשבת [כא ].בתוד״השממת ובחו״ישס ובמשל״מ פ״ח והלבנת פנים דהוי כש״ד נמי מסברא ידעי׳ כדאמר לעיל דחזי'
מהלל כלי המקדש דין ו׳ .ובקצה״ח סי' ש״א הק' דישהעבד דאזיל סומקא ואתי חיורא מ״מ ל״ק הא דצריך למילף מתמר דמצינו
/הקדש באמירה' גרידא כיון דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט דברים שאין הסברא פשוטה כ״כ וצריך הפסוק לאשמיענו׳הסברא'
והניח בצ״ע  .והנ״ל דה״מ לתרץ ק׳ זו בסברתו שכ׳ בריש סי׳ כמ״ש החום׳ בשבועות [כב ,]:ד״ה איכעית .ועי׳ במזרחי פ׳ שמות
ש״מ בישוב ק׳ התו׳ דהכא האדבעי׳ קנין בשמירה דקרקע ולקמן פרשה ד׳ פסוק כ״ד שהק׳ איך הותר למשה לעבור על'מ״ע דמילה
 .י' אמרי׳ דמחנה ש״ח להיות כשואל בלא קנין וחי׳ מסמ״ש החום׳ מפני סכנה הא לב״נ לא נאמרה ומי בהם ע״ש  .ומ״כ :גס הכא
'שכתובות דג״ז ד״ה ה״ז דכל חיובי השומרים הוא משום דירדה ק׳ חיך ילפי׳ מחמר .ולמשנ״ת ניחא דלא ילפי׳ אלא דהוא בכלל
:׳ .התורה לסוף דעתן דרוצין להתחייב בכך ש״ח בפשיעה וש״ש ש״ד דאל״כ למה מסרה עצמה למיחה הא לאו דלא תונו לא נאמר
י .בגניבה .וא״כ ברוצה ש״ח להתחייב כשואל שפיר מתחייב בדברים לב״ג .אך כבר השיג הפר״ד דרוש ב׳ על המזרחי מהא דבעי
 .בעלמא אבל בקרקע דחף דקוצה להתחייב פטרחו התורה א״כ
שם בסנהדרין אי ב״נ מצווה על קידוש השם ע"ש :
|
אינו מוסיף באמירתו שרוצה להתחייב דגם בלא אמירתו ידענו שאין ברכה מצויה כו׳ אלא בשביל אשתו־ שנא׳ ולאברסהטיב
דוקא.ע״ש  .וא״כ
ומ״מ פטרתו התורה וע״כ בעי׳ קנין
" שרוצה
בעבורה .במדרש רבה סדר לך פ׳ מ׳ ר״ס בשם ר״א ב׳
...
....
;ה״נ למאי דקיי״ל בשבועות [כו ]:בנדרי הקדש דמהני גמל■ בלבי בגי אדם היו עיקר ועשו עצמן טפילה ונפשו טפילה אברהם וברק
אף שלא -הוציא בשפתיו וילפי׳ לה מכל נדיב לב ע״ש • יא״כ כו׳ אברהם היה עיקר כו׳ עשה עצמו שפילה אמרי נא אחותי את 15
> ■ מדפטרה כתורה בשומרין ,בהקדש אף דגגמר בלבם להתמייג ייענו ונעשה טפילה לה ולאברס הטיב בעבורה .ומשמע דהוא דרך עונש
[- .דבכה״ג לקבל החוב על עצמו לשלם כשיאבד ממנו פערתו התורה לפי שעשה עצמו מפילה ופליג אהא דר״ח דהכא ולמאי דמשמע
גס מטעם נדר וא״כ ה״נ גלי קרא דלא נימא בכה״ג אמל״ג הכא דאינו דרך עונש י״ל דהא דעשה עצמו טפילה ,זהו י דרך
כמסירה להדיוט דמ״ש מחשבה מאמירה בפה :
כבוד לה דהיא העיקר והוא כטפל וכדאמרי׳ ביבמות י[.סב]:
וכיחש
מבה'
ע״ב ך}״ק קדשים שחייב באחריותן חייבדאיסרבו
והמכבדה יותר מגופו כו׳ פ״ש
והיו' במנגיני החכמה כית דכא! ס"ל לי״ס מקיא ע״ב גילה הוא קרע בגדיו כו׳ .עי׳ בתוספ׳ דאין לפשוט מזה
לצערא ב!
דדילמא לצערא
א ח״כ מנ״ל דס״ל לר״ש בכל דוכתא דגורל״מ כמ״ד ובפסחים
בעלמא
לקרוע דדילמא
צריך לקרוע
 1הבעי׳ אי מנודה צריך
כ'
ובמ״ק
.
עביד
ז
סייו למ"י מורל"מ לאו כמ״י למה מייב בביעור ממ עביד .ובמ״ק כ׳ א״נ מספ״ל כי היכי דמספקא לן ע״ש  .וצ״ע
;שחייב באחריות ומשני ש״ה דכחיב לא ימצא ומ״מ לא ילפי׳ מיני׳ אמאי החמיר מספק הא סד״ר לקולא וכמ״ש הרי״ף שם דכל
בעלמא ע"ש  .וא״י מנלי׳ דהך ברייתא מיחני׳ אליבא דר״ש הא חיקו דהאי טניינא לקולא .אך כבר כתבתי לעיל דכ׳ד ע׳ב
;-־ ד **־
ז•'-/־־ [ י״ל דאתי׳ כרבנן דס״ל גורל״מ לאו כמ״ד וש״ה כשבועת הפקדון ד״ה בא בשם המ״י דבמספקא לי׳ לתנא עצמו הדין מחמרינן גס
דרבי קרא בה׳ וכיחש לרבות אף ביש בהן צד גבוה כרפירש״י בסד״ר ע״ש .והפוסקים דנקטו האיבעיא לקולא ל״ל דר״א מספיקא
; ובאמת לר״ש לא דרשי׳ דרשה זו ובלא״ה ידענא כיון דבכ״ד
עביד אלא לצערא בעלמא :
גורל״מ כמ׳׳ד .אך לפ״ז היקשי הא דלא הוזכר דין זה ברמב״ם ת״ר המאנה את הגר עובר בג׳ לאוין .פרש״י דבחונאס דברים
 .פ״ז משבועות ולמה השמיטו כיון דאתי גם כרבנן .אך י״ל למ״ש
קאמר ועי׳ בש״מ .זה מבואר מדמשיב בג׳ לאוין לא תוכו
בפקדון
הת^׳ח דילפי׳ מיחורא דבה׳ דהמ״ל ומעלה מעל וכמש
2?..
איש אח עמיתו דמיירי באונאת דברים  .אך צ״ל מנלי'.להש׳׳ס מ
רצה
לא
 . .ע״ש .וא״כ י״ל כיון דרע״ק דריש דמעל בה׳ שהוא
דגר לא חונה וכן כי יגור כו׳ באונאת דברים מיירי דילמא
׳' י
לא
ולפ״ז
' ששום אחד יהא יודע מזה אלא ה׳ כדפירש״י בחומש.
באונאת ממון להרבות בחומר האיסור בגר  .ואולי י״ל ׳למ״ש
ושפיר
באחריותן
; מייתרא בה׳ למידרש מזה לחייב אקדשיס שחייב
התוסס׳ לקמן דס״א ע״א ד״ס לעבור דלא מוקמי׳ בגזל ולט״ע
דקי״ל
למאי
כבכ״ד
נתמעט מבעמיתו גם קדשים שחייב באחריותן
בשני לאוין משום דנחל״ע ע״ש • וביד מלאכי סי׳ שט״ו כ׳ בשם
דרשת
לי׳
משמע
דלא
'גורל״מ לאו כמ״ר .והאי תנא דברייתא י״ל
הכריתות דכל ת״ר היא בת״כ ט״ש .וסתם ח*כ הוא אליבא דר׳
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מינות שמואל
כולל חקרי הלבות וחדושים וביאורים
בהרבה סוגיות הש״ם והראשונים
אשר חנן ד׳ אותי

שמואל בלאאמו״ר הרב הגאון ר׳ צבי יהודה זצ״ל

הושעלעוויה

*

רב בבראנקם ,ניו יארק

ועובד עבה״ק במתיבתא תו״ד ,ברוקלין

שנת

ת ש " א לפ״ק

ניו

יארק
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דברים אחדים
אשא כפי להודות לד׳ על כל טוב אשר גמלני ,שהעמידני בקרן אורה להרגיץ תורד .ולהעמיד
תלמידים רבים ,נעלים ומצוינים ,ובצר כוחותי להקים לי אהל ,בו ינוחו עשתונותי,
בחקר הלכה ,גמרא וסברא ,תכני להביא למכבש הדפוס חלק ראשון מספרי ,נתיבות שמואל",
לתת לי קיום ושארית לפרי דוחי .כה יתן ד׳ וכה יוסיף לעזרה ,ולחנני חכמה ,דעה ובינה
ללכת הלאה דרכי בקודש .ברוך ד׳ שהגיעני לראות ראשית פרי רוחי _מופיע ויוצא לאור עולם.
אה״ח !?34567

י

ועל ראש שמחתי אעלה זכר נשמת הורי ז״ל ה״ה אאמו״ר הגאה הצדיק המפורסם בנפשו
הגדולה ולבו הטהור .ר׳ צבי יהודה זצ״ל האב״ד דטיקטין וסעמיאטיץ ,והוא רבי
המובהק שבימי שחרותי לא זזה ידו מתוך ידי במשך שנים הרבה ללמוד עמי כל הימים,
לרבות הלילות — .וזכר נשמת אמי הרבנית הצדקת מרת רחל מיכלה ז״ל בת זקני הנכבד
ר׳ יעקעל קאנציפאתיץ ז״ל מסלאבאדקא (הנקרא ר׳ יעקעל מעלער) ,חקנתי הצנועה מרת
לאה ז״ל .יהי זכרם ברוך ונשמתם תהיה צרורה במעלות קדושים וטהורים זללה״ד,

ולהבח״ל אברך את רעיתי עזרתי העדינה מנב״ת מרת רבקה גיטל תי׳ בת הגאון ר׳ בן ציון
יעקב הלוי לעוויטאן ז״ל האב״ד דשידלאווע שעמדה לימיני כרעיה נאמנה לעבור
ארחות חיים דרך גשרי עמל ותלאה .יזכנו ד׳ לראות נחת מצאצאינו היקרים ה״ה בננו הנעלה
דוד נ״י ובנותינו המצוינות בלומא ולאה תי׳ וכלתנו המשכלת שושנה ונכדתנו יעל תי׳
והתעו הנעלה ר״ש נוישיץ נ״י.
עוסקים בתו״ט אכי״ר.

יהא רעוא שנזכה לראות נחת מהם — ,בנים ובני בנים

כן אברך את אחי ואחיותי וגיסי ודודי הרבנים הגאונים הג׳ שליט״א ,הן בפה באה״ב והן
בפולין .יתברכו מה״ש בכל הטוב ,הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם.

כן אפרש ברכה לידידי הרבנים הגאונים הג׳ התמים והמנהל שליט״א דמתיבתא ,תורה
ודעת" ולתלמידי הנעלים והמצוינים יחי׳ בכל מקומות מושבותיהם ,ולהרבנים
הנעלים המורים והמנהל דישיבת תו״ד ולהשועים הנכבדים הדירעקטורים והעסקנים הי״ו

דישיבה ומתיבתא תורה ודעת .יצליהם ד׳ בכל הטוב ברוב אושר ועושר וכט״ם.
וכן אשלח ברכתי לבני עדתי חברה משניות מהח״ת בבראנקם ולהגשים החשובות מה,עזרח
נשים אייד סאסייטי" .יברכם ד׳ בכל טוב — .ולברכה יזכר שם הנכבדה נצר גזע
* ישישים שיינה בת ר ,אברהם אבא דל שהרבה פעלה ועשתה לטובתי כאם על בנים ,וזכר
חברתה מרת אסתר בת ר׳ יוסף צבי ע״ה .יהי זבח ברוך!
המגיש תודה ומנחה לד

שמואל באאמו״ר הרב הגאון ר׳ צבי יהודה זצ״ל קושעלעוויץ
חופ״ק בראנקם ור*מ ,במתיבתא" ברוקלין
בחדש סיון תש״א ,ניו יארק.
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נתיב ט — בחיובי שומר ודיני הגלד.

שטואל

^וצר_יזחכמה|

נוזיב ט

חיובי שומר ודיני הצלה
י׳,
נ" י אי מותר להלבין פ״ח נרניס בשביל הצלת
ממון — .עיבדאדמר זוטרא־אסידא בב״ת כ״ד— .
הש״ס 33״מ נ״ט — .סוטה דף יו״ד וכתובות ס״ז
דאסור להציל נפשו ע״י הלבנת סח״ב — .התוס׳
סוטה י׳ דהלבגת פנים שייכא להנך ג׳ עבירות
דיהרג וא״י — .אריכות בהנ“ל — .שומר שהיה
אנוס בשביל מצוה או איסור אי נחשב אונס— .
הש״ך 3חו״מ ס׳ ס״ו — .התומיס דש״ש שלא קדם
ברועים ומקלות בשכר בשבת הוי פושע — .חקירת
התוס׳ בגניבה באונס — .אונס בגוף הדבר או
אפי׳ אונס בגוף השומר — .חוס׳ כתובות נ״ו
*""^-שירדה תורה לדעתו ש״א בשעבוד שומירים — .אי
דעת השומר לשעבד עצמו באופן שצריך לעבור על
דיני תורה — .הש״ס בכורות ל״ז במכר לו דבר
אסור הוי מקח טעות — .קושי׳ האחרונים למה
בחייבי לאוין שלא הכיר בה הוי קדושין ולא
מק"ט — .ישובים וביאורים בהנ״ל.
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שאלה .שאלה באה לפני ,איך ראובן שהוא רואה
חשבון בהתברה שלו בשכר ,ותפקידו הוא
לפקח על החשבונות והפנקסאות ,וזה איזה זמן שמרגיש
שתזכיר החברה שולח ידו במעות החברה ורק תתקן
הוא בהחשבונות ובהפנקסאות באופן שא״א להכיר,
ושואל ראובן הרו״ח אס רשאי או גם תחויב הוא לגלות
הדכר כרבים בפני התזכיר כאסיפת הפקידים והחברים
ולהלכין פני המזכיר ,כי חושכ הוא שעי״ז יציל תעות
החברה שלא יגנוב להבא ,וגס על ידי זה ישיב תה
שגנב כבר ,כי ע״פ מצב הדברים שוס עצה אחרת אין
לפניו ,בשגם הוכיחו על פניו כמה פעמים בינו לבין
עצמו ,וגס התרה בו שיגלה הדכר כרבים ולא פעל
כלום ,כי התזכיר ממשיך לעשות זר מעשיהו כמקדם.

(אם כי לתשובה על השאלה הנ״ל אי״צ כ״כ לאריכות,
בכ״ז הארכתי בזה הרבה מפני שכע״ה ביארתי
בזה אגב אורחא הרבה עניניס קשים).

תשובה .והשבתי בקונטרס ,דלכאורה ע״פ הפשוט,
הלוא תה תקום לשאלה בזה ,דהרואה תשכון
דנוטל שכר בדין ש״ש הוא ,ועיקר פעולתו ואחריותו
הוא זה לראות שהחשבון יהי׳ צדק ולא ילך לאיבוד
מעות החברה ,ואפילו היה רק ש״ח ,הא ג״כ מחיובי
שוחר הוא להציל מתון הבעלים אפי׳ במקום אונס אס
רק יש אופן להציל ,כדאמרינן ב״ת צ״ג שחייב לקדם
ברועים ותקלות ש״ש בשכר וש״ח בחנם ,וגס תה

חקום להלבנת פנים בכה״ג הא אח רינן 3ב״מ דף ה׳.

ובכ״ת משכחנא לה לגנב ותפיסנא לי׳ ,וכתובן דתפיסנא
לי׳ משתע אפילו במקום הלבנת פנים ברבים ,כגון אי
נתצא שהגנב הוא אדם חשוב ביותר וק״ל ,וכן בב״ת
דף כ״ד בעובדא דמר זוטרא חסידא דתשחע גס כן
דאפילו אס אינו שומר אלא אינש דעלתא שאין עליו כלל
חיובי שומר ,וכמו מר זוטרא ,מכל מקום גס כן תחויב

הוא לתפוס את הגנב (ועיין נשעה״ת ריש ה׳ עדות
דמייתי המכילתא דהצלת ממון ג״כ נלמד מלא תעמוד
על דם רעך והוא מד׳ הרמב״ס בסה״ח רצ״ז ועיין
בהגהת תייחוני פ״א ה׳ רוצח) .ואפילו לבזותו ברבים
צריך בשביל להציל חמון חבירו מידו ,כדמשמע מהא
דמר זוטרא ,דאחר ש״מ האי הוא וכפתי׳ ואודי ,והתם
נר בי רב הוה הגנב ,והיה ודאי הלבנת פנים ,דדוחק
לומר דכפתי׳ ואודי היינו דוקא בחשאי ,וגס התם לא
היה למר זוטרא ידיעה ברורה שגנב בודאי ,אלא רק
איזו אוחדנא ,א״כ חכש״כ הכא בנ״ד דיש להרואה
חשבון ידיעה ברורה שהמזכיר גונב ,וכן ההיא דב״ק
ק״ח שאומר לחבירו בבי״ד היכן שורי גנבת ,והלה אומר
לא גנבתי ,ובי״ד גופא הוא רבים זולת דרבים מצוין
שם ,וא״כ בפני הרבים אומר שגנב ,וכמה דוכתי׳ בש״ס
בזה .וכן עצם דין התורה בהגדת עדים על גניבה
שצריכין להעיד נני״ד ובפני בע״ד ,ואין מקום לחשש
דהלבנת פנים ברבים ,וא״כ איזה תשש שייך בנ״ד.
אולם מאידך גיסא יש עדיין לעיין הרבה בזה ,והיינו
מהא דהש״ס 3ב״מ דף נ״ט ובברכות מ״ג
וכתובות ס״ז ,דקאחר נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך
כבשן האש וכו׳ ומוטב לא רק לעשות היזק לעצתו
אלא אפילו למסור נפשו ורק שלא להלבין פני חבירו
ברבים ,ובעונדא דתמר הרי הלכה על מסי״נ ודאי ולא
ספק ,דהתוס׳ גורס שם היא מוצת מלשון ויצת אש,
דהיתה כבר קרובה לאש ולא רצתה להציל עצמה
בהלבנת פנים דיהודה ,אף דהיתה מיתה ודאית לפני׳
ולא ספק ,ותשמע שם דדינא קאמר ולא מידת חסידות
בעלמא ,דהרי אמר נוח לו לאדם וכו׳ ,היינו למילף מהך
דתמר על בעלמא ,גס מה שייך מידת חסידות בכהאי
גוונא דהאם כל כמיני׳ דאדם להחמיר על עצתו בנפשות
וכבר האריך בזה הרמב״ן במלחמות בסנהדרין פ׳ בן
סורר ותורה דף ע״ד דז״ל :אמר הכותב ,יש לי
להשיב ממעשה דר׳ כהנא בקדושין דתבעי׳ ההיא
תטרניתא וסליק לאגרא ואפיל נפשי׳ כו׳ ומעובדא דר׳
צדוק נתי תוכח דיהרג ואל יעבור ולא מצית למיתר
לפנים תשורת הדין דודאי לא הוי קטיל נפשי׳ אי לאו
דינא הוי ,שהרי תקרא צווח ואותר ואך את דתכם
לנפשותיכם אדרוש כו׳ וא״כ כל חכמי ישראל הנהרגים
על קדושת השם צ״ל בשעת הגזירה ,אי נמי בפרהסי׳,
וכן אמרו בירושלמי אלו שמע ר׳ אבא לתילייהו דרבנן
דאמרי יעבור ואל יהרג הוי אזיל לי׳ ,ושם אמרו ר׳
בונא זעירא חמוני׳ פרי חורי חתרא בשונתא ,אלמא
לא הוי מסרי נפשייהו לקטלא בלפנים משורת הדין
ולא שמענו מידת חסידות לחולה שיש בו סכנה שלא
יחללו עליו את השבת אלא המזרז משובח והמונע
עצמו מתחייב בנפשו כו׳ יעו״ש .ואס דהתוס׳ בע״ז
כ״ז תביא גם כן הירושלמי הנ״ל דר׳ אבא דא״ל עכו״ם

אכול נבילה ואס לאו קטלינא לך ,א״ל אי בעית למקטיל
קטיל ,ותוכיח התוס׳ דאס רצה להחמיר ע״ע גס בשאר
מצוות רשאי ,הבה אין ההלכה כן ,כמבואר ברמנ״ס
פ״ה ה׳ יסוה״ת ועיין בכ״ת ובמל״ת שם וביו״ד ס׳
קנ״ז ובטור שם ר״ל דכן ההלכה .ועיין בב״י שם.
וגס צ״ל ד?נ״ד שאבי ,דהא גס התוס׳ מודה דבחולה
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נתיב ט — בחיובי שומר ודיני מלה

שיש בו סכנה אינו רשאי להחמיר על עצתו ,ולגבי
ר׳ אבא דמסר נפשו הנה התם ע״י עכו״ם שאנסו
לעבור ,וי״ל דס״ל דנם בצינעה יש עכ״פ טעמא דלא
ירגילו העכו״ם .ועיין בב״י טויו״ד ס׳ קנ״ז ,וא״כ
בנ״ד דל״ש האי טעחא כחו דל״ש בחולה שיב״ס ,ואס
כן אסור להחמיר על עצתו .וכן בסוטה דף יו״ד,
דפריך על תמר ,ותימא לי׳ מיתר ,ותשני דנוח לו כו׳,
((שמע נמי דהוא משוס איסור ולא משוס מיד״ח.
ויותר מזה יש לעמוד על דברי התוס׳ בסוטה דף
יו״ד הנ״ל ,דז״ל התוס׳ שס :ונראה האי דלא
חשיב לי׳ בהדי ג׳ עבירות שאינו עומדות בפני פקוח
נפשות ,היינו בהדי עכו״ס וג״ע ושפי״ד ,משוס
דעבירת הלבנת פניס אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט
אלא עבירות המפורשות ע״כ ,ומשמע מהתוס׳ הנ״ל
דס״ל דבאמת ענין הלבנת פניס הוא שוה ממש להנך
שלש עבירות דהחיוב ליהרג ואל יעבור עליהן ,כי הוא
כמו שפי״ד ממש ,וכהא דאתר 33״מ שס דחזינן דאזיל
סומקא ואתי חיורא ,וא״כ החיוב הוא למסור נפשו
ולא לעבור כהנך ג׳ עבירות ,וא״כ בנ״ד ק״ו הוא,
אם הצלת גופו אסור ,הצלת ממון לא כל שכן.
ואין לומר דהכא הגנב הוא הגורס להלבנת פניו ,דאם
כן יש לומר גס ביהודה ותמר היה יהודה
הגורם ,ואף שיש לומר דיהודה היה הגורם רק לשעבר,
אבל הכא הגנב הוא הגורם עכשיו ,דאלו רצה להשיב
הגניבה לא יהי׳ נא להלבנת פנים ,דזה אינו ,די״ל
דגם ביהודה היתה יכולה תמר לשלוח לו שיודה ,ואס
לא ,תגלה הדבר כדי להציל נפשה ,ואז הלוא יהודה
הגורס נעצמו עכשיו .ואמנם דיש לחלק דיהודה אס
יודה הלוא גס כן יעשה לעצמו שפ״ד דהלבנת פנים,
מה שאין כן הכא דהגנב רק להשיב הגניבה הוא צריך
ואפשר בצינעה.
גם אין לומר דהתם יהודה לא עשה עבירה ,דנני נח
לא היו מצווין על קדשה ומופקרת (וג״ז רק
בנוגע לכוונתו ,אבל בעצם וכפי שידעה תמר
הא עשה דבר טוב) .אבל הכא שגנב הרי עשה איסור,
דזה אינו דכיון דחשנינן הלבנת פנים כתו שפ״ד ,ביחוד
ע׳׳פ דברי התוס׳ הנ״ל בסוטה דף י׳ ,דהוי בחומר
רציחה דמחויב למסור נפשו לבלי לעבור ,א״כ שוב אין
נ״ת בין אס עשה איסור או לא ,דודאי גס בגניבה אסור
להציל הגנבה בנפשו של הגנב ,כי האי דאתרינן במס׳
סנהדרין ע״ב בבא במחתרת ,דאם אינו בא לעסקי
נפשות ורק לעסקי ממון ,כמו אב על בנו אז יש לו
דמים ,דמובן הוא דהאי דיש לו דמים הוא גם אם
באופן אחר א״א היה לו להציל ממונו ,וגס אפי׳ אס לא
יוכל לתבוע אותו אח״כ לדין וליפרע ממנו ,כגון באין
לו עדיס או שלא ימצא מה לגבות מן הגנב וכיו״ב באיזו
מציאות דיהי׳ לו הפסד ברור ,ואפילו הכי אס יציל
גניבתו בנפשו של הגנב ה״ה רוצח גמור ,וחזינן גם
בב״ת פ״ה בעובדא דר״א בר״ש דא״ל ריב״ק עד מתי
אתה מוסר עם אלוקנו וכו׳ דלהציל הגניבה בנפשו של
הגנב אסור ,לא רק בידים אסור אלא אפילו לגרום
הדבר וכמו למסור ג״כ אסור ,והתם מצי שפיר תיירי
לגנבי ממון ישראל .ואף דהב״י בטוחו״ת ס׳ שפ״ח
מביא הך עובדא הנ״ל ותפ׳ דת״ו דר״א בר״ש ור״י
בר״י דחסידי עליון כמותם היו טועין בדין ,אלא רינ״ק
ואלי׳ באו עליהן בטענה למחתת חסידותן היה להם
לפרוש ,הנה תה דר״ל הב״י ז״ל דעפ״ד היה תותר
להם ,אין זה נמי משוס דמחמת סכנת נפשות שלהם
היה מותר ,היינו דאם לא ימסרו הגנבים ,אז יהי׳
בעצמם בסכנה דהמלכות יהרגם בשביל זה ,דאדרבה

שמואל

סז

בזה צ״ל תאי חזית דדמך דידך סמיק טפי ,אלא רק
כיון דבהרמנא דמלכא באו א״כ ע״פ דין ,המלך דן
ועושה במשפטו המלוכה ,עכ״פ אי לאו הכי ,היה זה
אסור בדין רציחה אף דבנפשם היה ת״מ אסור היה
משוס מאי חזית וכו׳ ,ומכש״כ בשביל להציל מגניבה
לחוד.
1א״כ איך לכאורה תותר להלבין פני הגנב ,דע״פ
דברי התוס׳ הנ״ל בסוטה הוא ענין של שפיכת
דמים ממש ובחומר דין רציחה דתחויב למסור נפשו
על זה ,וכדין הנך ג׳ עבירות דיהרג ואל יעבור ,ואס
אמנם דשומר תחויב לתפוס הגנב ולהציל ,אפילו בגניבה
דאונס או שאר היזק של אונס אס רק יש אופן הצלה,
כמו ההיא דנ״ת צ״ג דחייב לקדם ברועים ובמקלות,
ש״ש בשכר וש״ח בחנם ,ואם לא קדים פושע הוא
ותחויב לשלם ,כדאתרינן התם בברייתא אומדין אותו
וכו׳ ,משום דהצלה ,אם דלגבי אינש בעלמא הוא ג״כ
חיוב ומצוה משוס והשבות לו ,אבל אין בזה חיוב
תשלומין ,אבל שומר שלא הציל הנה פושע הוא מחמת
חיובי שומר שעליו וחייב לשלם ,מ״מ בנ״ד אם גס
דנחשוב שאפשר לו להציל ולא הציל וחייב לשלם ,מכל
מקום זהו רק הפסד מתון דיהי׳ נגרם עי״ז לראובן
הרואה חשבון ,אבל מכיון דחזינן בתמר לחייבת היתה
למסור נפשה ,ונוח לה להפיל עצתה וכו׳ כדי שלא
להלבין ,מכש״כ הכא בשומר די״ל דנוח לו לשלם כדי
שלא להלבין.
לגם י״ל דאולי יהי׳ פטור מלשלם ,משוס דאי אתי
השומר קמן לאמלוכי הוי אמרינן לי׳ דאסור
להלבין פנים בשביל הצלת הגניבה ,ואס כן בכהאי גוונא
יש לומר דאנוס הוא.
ובכלל נסתפקתי בהא דהשומר מחויב לקדם ברועים
ובמקלות ש״ש בשכר וש״ח בחנם ,איך יהי׳ אס השומר
תעוכב הוא מחמת איזה איסור ואפילו מחתת איסור
דרבנן ,כגון אי היה שבת וצריך לעבור על התחום כדי
לקדם ברועים ובמקלות ,או שא״י לתת הכסף שכר
הרועים והמקלות בשביל השבת או גם משוס דעצס
הדבר להשכיר פועלים בשבת אסור כמבואר נאו״ח סי׳
ש״ז ,אי זה נחשוב לפשיעה תאחר שבמציאות הדבר היה
אפשר להציל ,או שזה נחשוב לאונס ,מכיון כי מחתת
איסורא אפילו מחמת איסורא דרבנן לא היה יכול
להציל ,כי הלוא רק בהצלת דליקה התירו שבות ,אבל
משום הצלת גניבה אסור לעבור אפי׳ על שבות ,ועיין
באו״ת ס׳ של״ד.
והנה בשו״ע חו״ת ס׳ ה״ו סק״מ מביא התחבר
מחלוקת הרמב״ס והתוס׳ לגבי שטרות והקדשות
וכו׳ דנתתעטו מדין שמירה אי חייבים על פשיעה ,דלפי
הרמב״ס חייבים ולהתוס׳ פטור ,והנה ראית התום׳
היא מהך דב״ת נ״ח דפריך מהשוכר את הפועל לשמור
את הזרעים וכו׳ ולא תשני דמיירי כשפשע ,אכן הש״ך
שם רוצה לדחות ראית התוס׳ משום דליכא למיתר
דתיירי כשפשע ,דא״כ רישא דקתני אין נותנים לו שכר
שבת לפיכך אין אחריות שנת עליו ,ואי תיירי כשפשע
א״כ תה בכך דאין נותנים לו שכר שבת הא ת״מ ש״ח
מיהת הוי ולחייב בפשיעה ,ויעו״ש מה דתבאר דל״ל
ג״כ דהוי כאלו לא קבל עליו שמירה כלל על השבת
דאפילו ש״ת אינו ,וע״ש דר״ל דל״ל הכי.
והנה התומיס שם מעורר על דברי הש״ך דהא אכתי
אפשר לאוקתי בפשיעה דהוי רק פשיעה לש״ש ולא
לש״ח ,כתו דיכול לקדם ברועים ובמקלות בשכר ולא
בחנם דהוי רק פשיעה לש״ש ולא לש״ח דתייב לקדם
רק בחנם ולא בשכר ,והנה התותים מביא שם דהוטב
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בעיני תכתים תירוצו זה להציל ד׳ התוס׳ מקושית
הש״ך .אולם ע״פ הנ״ל הא א״א יהי׳ לאוקתי נהכי
גס לגבי ש״ש ,דהא בשבת תיירי ואסור להשכיר פועלים
בשבת ,וא״כ הא גס לגבי ש״ש הוי אונס ולא פשיעה.
ואחר זה תצאתי דגם הקצוה״ח שם עתד כך על דברי
התותים הב״ל ויעו״ש.
אולם באתת י״ל דזה יהי׳ תלוי בחקירת התוספות
והראשונים בב״ת דף ת״ב ד״ה אתר ובב״ק
דף נ״ז ד״ה כגון אי ש״ש חייב על גניבה באונס כגון
שחטפתו שינה או חולי ,וקוטב החקירה בתוס׳ הוא כיון
שהאונס לא היה בהדבר אלא בהשותר ,תשוס דאונס
דכתיב בקרא היינו נשבר או נשבה או תת ,דהאונס היה
בהדבר ,וכמו כן ותפול שבא ותקחס ,והיינו דא״א היה
להציל בשו״א ,אבל היכא שהאונס היה בהשותר כתו
תקפתו חולי או שינה הלוא בתציאות הדבר אפשר היה
להציל ורק תה דהשותר לא הציל זה היה תחתת אונסו,
והנה על פי התוספות בהכונס נ״ז תשתע שחייב אונס
כזה כד׳ הר״י שם ,ולעותת זה תהתוס׳ ב״ת שם
תשתע דסנרת תוס׳ במסקנא שם נוטה לותר שהוא
פטור ,אולם לענין דינא כפי התבואר נחו״ת ס׳ ש״ג
הרי נקטינן דאונס שפטרה תורה הוא רק בנוף הדבר
אבל אונס שאירע להשותר חייב ,וא״כ בנ״ד אס השותר
א״י להציל תחתת .האיסור הנה ע״כ ג״כ צ״ל דאין זה
חשוב אונס בגוף הדבר ,אלא אונס להשותר וצ״ל חייב.
אבן אכתי י״ל בזה צד פטור תצד אחר ,והיינו על פי
סברת התוס׳ בכתובות דף נ״ו דחיובי שותריס
הוא ע״פ תה שירדה תורה לסוף דעתו של אדם שבכך
הס תשתעבדים ,שואל הואיל וכל הנאה שלו תשעבד
נפשי׳ גס לאונס ,וש״ש על גניבה וכו׳ ,וא״כ לפי״ד
התוס׳ הנ״ל דגדר חיובי השותריס הוא דבכך הם
תשתעבדיס ,הבה י״ל דלעבור על איסור ,ודאי שלא
השתעבדו עצתם גם שותריס ,ואס כן על כל כהאי
גוונא צ״ל דה״ל כאלו לא קבלו עליהם תתחילה ,היינו,
לעשות עבירה מחתת השמירה.
והנה האחרונים ז״ל שו״ט בהא דאיסור נחשב כתו
תום לענין בטול תקח ,כתו הך דבכורות ל״ז
בתוכר נשר ונתצא טריפה ,יין ונתצא יין נסך דאפילו
איסור דרבנן הוי תום ובטל התקח ,דהא אם התקח
בעין תחזיר התקח ותקבל הדמים אפילו באיסור דרבנן
ועיין בחו״ת ס׳ רל״ד ,ואלו בקדושין לא הוי מוס אפי׳
איסור תורה ,כמו בחייבי .לאוין שלא הכיר בה לא
נתבטלו הקדושין .והנה ע״פ הפשוט י״ל לענ״ד,
דודאי איסור הוי תום ואפילו איסור דרבנן ,תשוס דאנן
סהדי דאדעתי׳ דהכי למעבד איסורא לא שעבד נפשי׳
לא נמו״ת ולא בקדושין ,אולם לגבי קדושין ,כתו בחייבי
לאוין שלא הכיר בה ,אף דהוי ג״כ כתו תום גמור
כנ״ל ,ת״ת הלוא צריך זה לחשוב כדין מוס שבגלוי,
דהא צריך היה לבדוק בה ,דהרבה יודעין אס היא
מתזרת או נתינה וכיו״ב מחייבי לאוין ,וכיון דלא חש
לבדוק הרי סבור וקבל ,וכדאתרינן כן גם גבי תותין
גתוריס ,אבל בתכר לו טריפה או י״נ דאין יודע מזה רק
החוכר לבד ול״ש לומר דלא חש לבדוק ,דאי אפשר
לבדוק בזה ,א״כ ה״ל כמו מום שנסתר( .ובאו״ש
פכ״ד ה׳ אישות ראיתי דר״ל דבתידי דאכילה כתו נשר
טריפה או יין נסך וכדומה שייך שפיר תקח טעות
'משוס דאותה ההנאה יכול שפיר לקבל גס תבשר כשר
או יין כשר וכיו״ב ,אבל באישות אם אשה זו מצאה חן
בעיניו ל״ש דיכול לקדש אחרת ולכך ל״ב עניו איסור
לתק״ט .אבל לפי״ז יהי׳ צ״ע בתקוס שקידש ע״י שליח
ולא ראה המקודשת ולא ידע אותה דבכה״ג אס
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השליח קידש אשה דאסורה על התקדש אף באיסור
שניות דרבנן צ״ל תק״ט .ובנזיר י״ב וגיטין ס״ד וש״ת
גבי דאסור בכל הנשים שבעולם לכאורה לא תשמע כן).
עכ״פ הא תיהת ודאי דעל תיעבד איסורא לא תשעבד
אינש נפשי׳ ,וא״כ ננ״ד אס לא קדם ברועין ומקלות
מחתת איסור שבת כנ״ל או כב״ד דלא הציל תעות
החברה מחתת האיסור דהלבנת פנים אם גם דכל אונס
שאירע עם השומר גופא לא חשיב אונס ,אבל בנ״ד י״ל
דעל תעבד איסורא תתחילה לא שעבד נפשי׳ ,ולא קבל
עליו לעשות חיובי שומר גס על ידי איסור.

ב
הלבנת פנים היא מכלל אונאת 37ריס — .אונאת
דברים ל"ש על מי שאינו אתך בתו״ת ב״מ נ״ט
הנמו״י שם הרמ"א חו״ת ס׳ רכ״ת — .התום׳
ב״ת ס״ב דחפני כבוד אביהם ל״ש במקום דאביהס
לא תש בעצמו לבז יונו — .גבי שפי" ד אף אס
מפקיר עצמו ת״מ אין מפקיע זה את אחרים
מהצלתו — .הגמ' גיטין מ״ז דנתקום דאיכא קטלא
אפי׳ שנה ושלש פודין אותו — .בי" ד כת נידם
לבזות אפילו ברבים קדושין י״ג רב מנגיד כו׳
כתובות נ' כפי׳ לי׳ אסיתא נציבורא ב״ק קי״ב
ומו"ק ט"ז מתפקר גשליחא דבי״ד משמתינן לי׳
ומבזין כו׳ וכ"מ — .מצות תוכחה ע״י הלבנת
פנים ערכין ט״ז יכול אפי׳ משתנים פניו הרמנ״ם
פ״ו דעות — .חילוק בין חטא שב״א למקום לחטא
שבין אדם לתנירו.

גם אין לותר נטעתא דהיתירא להלבין פני הגנב כדי
להציל הגנבה ,משוס דענין הלבנת פנים משמע
מסוגיא דב״ת ב״ת שם דילפינן ג״כ מן לא תנו את
עמיתך ,וידוע ד׳ הנתו״י בב״ת דזהו רק ביר״ש ,אבל
תי שהוא עבריין אינו בכלל עתיתך עם שאתך בתו״ת
ואינו בכלל הלאו דלא תנו את עתיתך ,וכן הוא
ברת״א חו״מ ס׳ רכ״ח וז״ל :וי״א דאינן תצווין על
אונאת דברים רק ליראי השם ע״כ ,והיינו דהוא ע״פ
ד׳ הגת׳ שם א״ר חגניא בדר״א מאי דכתיב ולא תונו
איש את עתיתו ,עם שאתך בתורה ומצוות אל תנוהו,
לפי״ז גנב שאינו חושש על הלאו דלא תגנוב הנה ג״כ
אין הוא נכלל הלאו דלא תונו את עתיתך עם שאתך
בתורה ומצוות ,והך דאינו עמך בתו״ת או נגדר איבו
עושה תעשה עתך ,הנה חשבינן בכלל זה גס את תי
שהוא עובר רק על דברי כתובים וכהך דב״ת ת״ח
דלרבא דתילט ליטינן לי׳ והא כתוב נשיא בעמך לא
תאור כדאתר אניי שם ,וקאתר רבא ,בעתך בעושה
תעשה עמך ,ופירש״י והאי לאו עושה מעשה עמך הוא
דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב,
ותכל שכן אס עובר על איסור דאורייתא דאינו תשוב
בכלל עושה תעשה עמך כדאמרינן ביבתות כ״ב ותכות
דף ח׳ וסנהדרין פ״ה ,וא״כ בנ״ד בגנב ודאי דאינו
נכלל עושה תעשה עמך או בכלל עם שאתך בתורה
ותצוות ,וא״כ אין תצווין על אובאתו ,ואס דיש אומרים
דתשום עבירות שנ״א לחבירו לא הוי בכלל אין עושה
מעשה עתך ,מכל תקום זהו רק על עבירות דלא תשתע
להו כל כך לאינשי כמו לה״ר ורכילות וכדומה ,אבל
גניבה וגזל וריבית הרי בהדיא אתרינן דלאו עושה מ״ע
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נתיב ם — בחיובי שומר ודיני הגלה

הוא ,כהן־ ד3״מ ס״ 3וב״מ ח״ת לגבי מילט לטינן לי׳
וכנ״ל לגבי רבית וגזל.
גם י״ל ע״פ דברי התוכן׳ 33״מ ס״ב וב״ק צ״ה דאתרינן
בדבר המסוים דחייבין להחזיר מפני כבוד
אביהם ,ופריך והכי מפני כבוד אביהן מי תיחייבי קרי
כאן ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך.
ותשני בשעשה תשובה .ופריך אי עשה תשובה תאי בעי
גבי׳ ,ופירש התוס׳ דגם לת״ד רבית קצוצה אינה יוצאה
בדיינים פריך שפיר ,דמ״מ היה לו להחזיר משוס לעז
ובושת וכיון דהוא לא חש א״כ גס בניו אין להם לחשוש
לכבודו .לפי״ז יש מקום לומר גם הכא ,כיון שבעצמו
אינו חייש לבז יונו ,דהא אתרי ותלת גנבי לא מיקטל,
ותן הנמנע שלא יתפס בגניבתו באיזה זמן ,ואם כן
כיון שבעצמו אינו חש בשביל תאוות הממון ,הנה גס
השומר אין לחוש לבזיונו ,ביחוד שהשומר התרה בו
כמה פעמים שיגלה גניבותיו אם לא ישיב תה שגנב,
3״^
לזה<
ולא יחדול לגט 3והוא אינו שס

בכ״ז י״ל דלא דמי הך דהכא להא דלעיל גבי כבוד
אביהם ,משוס דבהלבנת פנים כיון דהתוספות
בסוטה חושב זה בדין שפיכת דמים ממש גם לענין יהרג
ואל יעבור ,אס כן בשפיכת דמים לא תהני מה שהוא
בעצמו מפקיר את עצתו לזה ,דאחריס תכל תקום
מצווים להציל אותו ,וכמו דאמרינן בגיטין ת״ו ,המוכר
עצמו לעכו״ם אין פודין אותו ,ומוקי בגת׳ דזהו אס
שנה ושלש ,אבל לא שנה ושלש פודין אותו ,ובההוא
גברא דזבין נפשיה ללודאי קאמר ר״א דפודין אותו
אפילו שנה ושלש משוס דאיכא קטלא ,וגס אמרי לי׳
שם דהאי ישראל מותר הוא דקא חזי דאכל נבילות
וטריפות ,א״ל אימא לתאבון הוא דקא אכיל ,ורק
בדאיכא היתירא ואכיל איסורא הוי להכעיס ואין
מצווין לפדותו .ועיין פירש״י שם .הרי דאף נדעביד
איסורא וגס דבעצמו הפקיר גופו לזה ,מכל מקום
כיון דאיכא קטלא תצווין לפדותו ,ואס כן אי נחשוב
הלבנת פנים בחומר שפ״ד ממש ,וכד׳ התוס׳ בסוטה,
א״כ אין להשגיח על מה שהוא בעצתו תפקיר את עצמו
לזה על ידי גניבותיו ,וגס מה שעל ידי זה נעשה לאינו
עושה מעשה עמך ,כיון שמכל תקום לא בגדר להכעיס
הוא אלא רק בכלל לתאבון.
והרמב״ם בפ״ח הל׳ מתנות עניים פוסק אס מבקשין
אותו להרגו פודין אותו אפילו לאחר כמה
פעמים ,ובודאי דהרמב״ם ז״ל מדייק דין זה מהך
דהתס דקאתר וכש״כ הכא דאיכא קטלא ,והנה בהך
דאין פודין אותו במקום דליכא חשש קטלא משום דשנה
ושלש ,ג״כ י״ל דאין הטעם משום דכיון דשנה ושלש
והפקיר עצמו הנה על ידי זה נסתלקה המצוה מלפדותו,
אלא יותר יש לומר דמשוס הכי פטורין מלפדותו
דכיון דחזינן דשנה ושלש ומוחזק הוא למכור את עצתו
לאחר הפדי׳ ,אם כן שוב תה תועלת יש לפדותו דהרי
לאת״כ ילך וימכור עצמו שוב ,ולפי זה במקום דאיכא
קטלא לא משגחינן גס על זה ,משוס דתכל תקום חיי
שעה איכא ,וא״כ בנ״ד שוב אס נחשוב הלבנת פנים
לשפיכת דמים ממש וכחומר רציחה ,אס כן ודאי דאין
להשגיח גס על תה שתפקיר עצמו לזה ,וגס על מה
שהתרו בו כמה פעמים שיגלו קלונו ברבים ולא השגיח
על זה.
והא דתר זוטרא חסידא בב״ת כ״ד דאמר ש״מ האי
הוא וכפתי׳ ואודי׳ ,אולי י״ל דתר זוטרא בתור
בי״ד היה שיכולין לבזות אפילו באיסור דרבנן כהא דרב
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מנגיד וכו׳ בקדושין י״ג ,ואפילו בדברים שבממון חצינו
בזוי ברבים ע״י בי״ד כתו הך דכתובות מ״ט על מי
שאינו זן את בניו הקטנים ,אף דאין עליו חוב ממון,
כדאמרינן זה מדרש דרש ראב״ע וכו׳ ורק מצוה דרבנן
או מדדריש מה דכתיב עושה צדקה בכל עת ,אפ״ה
אתרינן שם דכפינן לי׳ אסיתא בציבורא ופי' רש״י
בלשון 3׳ דלשליח בי״ד צווה שיעשה כן ומשמע דביישינן
אותו ברבים ,ודוחק לומר דהתס דבשינן אותו הוא דוקא
שלא בפניו ,אבל בפניו לא ,דזה דוחק ,וע״כ משוס
דהבית דין כח בידם.
ואין לומר דענין הלבנת פנים שייך רק אם לא יהי׳
תועלת להעלוב עצתו ורק לאחרים ,כמו ביהודה
ותמר ,אבל הכא על ידי הלבנת פנים דהמזכיר תהי׳
תועלת למזכיר העלוב עצמו ,שעל ידי זה יחזור הגניבה
ויתקן הלאו דלא תגנוב ,דיקייס תה שאמרה תורה
_^ץהשינ את הגזילה .ואף דהתוס׳ ב״מ דף ה' ר״ל גבי
ההוא רעיא דתה שמשלם בע״כ אין זה השבה ,הנה
כמובן דהתוספות קאחר שם רק לענין נאמנות ,דהשבה
3ע״כ אינו תועיל להעביר דין חשוד שחל על הרועה,
אבל לעגין תיקון הלאו דלא תגנוב כמובן דאין נ״ת אס
משיב בע״כ או מרצונו ,דהרי מכל תקום חזרה קרן
לנעלים.
אכן ודאי דגם זה אינו ,שהרי בערכין דף ט״ז בברייתא
דהוכית תוכיח את עמיתך ,יכול אפילו פניו
משתנים ,ת״ל לא תשא עליו חטא וכו׳ ,והרתב״ס
בס״ו ה׳ דעות פוסק דרק בדברים שבין אדם למקום
יכול הוא להוכיחו ולהלבין פניו (וכהאי דחגילה כ״ו
האי מאן דסניא שוחעניא שרי לי׳ לבזוי׳) .אבל באיסור
שבין אדם לתנירו אסור להלבין פניו בתוכחה יעו״ש,
וא״כ יוצא דאף דמתכוון לטובת העלוב בשעה שמכלים
אותו וגס עלול הוא שיהי׳ תועלת להעלוב מכל תקום
אסור להכלימו בפניו בדברים שב״א לחבירו ,ואם כן
לכאורה צריך למצוא יסוד להך דמותר בכה״ג להלבין
פני הגנב ברבים בשביל להציל הגניבה ,דלכאורה גס
מי שהוא שוחר ומחויב להציל גס מדיני שמירה
ובאחריות תשלומין ,מכל מקום הא צריך עיון ,איך
מותר להציל ע״י הלבנת פנים ,שלד׳ התוס׳ בסוטה
הוא בדין רוצח לענין ליהרג ואל יעבור .והא דנ״מ דף
ה׳ תשכחנא לי׳ לגנב ותפיסנא לי׳ ,י״ל דהתס מסתמא
אתרינן דגנב שהפקיר עצמו לגניבות תו אינו תתבייש
בכך כלל ,וכדאמרינן בב״ק דף פ״ו גבי ערוס ,דפריך
ערום נר בושת הוא ,ופירש״י ,כיון שאינו מקפיד בעצמו
לילך ערום בפני בני אדם לא הוי בר בושת ,וא״כ גנב
דהורגל בגניבות י״ל דלא קפיד בעצתו ותו אינו בר
בושת ע״ז ,אבל בנ״ד ליכא לתימר כן ,דהמזכיר הוא
תוחזק לאיש נכבד ,ואס יגלה קלונו ברבים שגנב ,הנה
אין לך הלבנת פנים יותר גדולה מזו ,והא דגבי עדות
אתרה תורה שיעידו בני״ד ובפני הגנב ,אולי י״ל דאף א״נ
דגם התס איכא ענינא דהלבנת פנים אבל העדים לגני
עצמם אינם באים בשביל ענין של ממון ,אלא בשביל

ענין של איסור דהלאו דלא יגיד ,ומחמת דברים של
איסור אין עיכוב מחמת הלבנת פנים ברבים ,ואף דזה
נאתר לגבי הנעלב דתחלקינן בין אם עכר על עבירה
שב״א לחבירו או לבין אדם למקום ,מ״ת גבי עדים
גזה״כ הוא שיעידו בפניו אף דהוא לפני בי״ד דהוא
רבים ותתבייש ,וכמו על חטא של מיתה ומלקות ,כמו
כן על גניבה .עכ״פ בנידון דידן צריך עדיין למצוא יסוד
להתיר ד״ז אף לה רואה חשבון שהוא ש״ש ומחויב
בשמירה ובהצלה ועצה אחרת אין לו להציל כנ״ל.
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ג

שמואל

לומר דהלבנת פנים הוא בדין רציחה ממש שחייב כל
אדם למסור נפשו ליהרג ולא לעבור ולהלבין פני חבירו
ברבים ,וכן הגת׳ גופא דקאמר נוח לו לאדם וכו׳ ,וכן
־ז
כל המלבין פנים כאילו שופך דמים ,דחזינן דקאזיל 'י־
סותקאדאתי חוורא ,מ״ת איך אפשר לדון בזה חומר דין יאן
רציחה ,מאחר דאין בזה נטילת נשמה ,דהא חזיבן דקא
חיי משפיכת דמים זאת .ומה שפי׳ השיטה מקובצת
35״מ שם דהוי זה שפ״ד ממש ,משום דדם הלב תת,
ת״מ חונן הוא דאפ״ה אין זה רציחה ,דגם אס שופך
דם חבירו וגם אס גורס שישפך דם הלב של חנירו באיזו
מציאות ,אס אך דלא היה זה חבלה שיש בה כדי לתות,
ח 1,1
אז כמובן דהוי זה רק בדין חבלה ולא בדין רציחה.
וכמובן דהך דהלננת פנים ,אף לאחר דהשמ״ק נשם
).
ר״ח מבאר כנ״ל דתת דם הלב שבתוכו ולכך הולך
האדמומיות מעל פניו ,מכל תקום קל להבין דאין זה
אפילו באיסור חבלה לעבור עליו בלא יוסיף .ונהי נמי
דמה דקאמר הש״ס דהלבנת פנים הוי כשופך דמים,
זהו רק כמובן לגבי דיני שמיס ולא לגבי דיני אדם ,אבל
ת״מ מאחר דע״פ דיני בי״ד אין בזה איסור לא רק
איסור רציחה ,אלא אפילו כעבירה דחבלה לא הוי ,וא״כ
למה נחייב את זה למסור נפשו על עבירה זו ,וביחוד לפי
דברי התוס׳ הנ״ל בסוטה דהוא בגדר הנך ג׳ עבירות
דיהרג ואל יעבור ,דהא זה תימה ,דאיך נאמר הך דיהרג
ואל יעבור על זה ,דיסוד הדבר בזה הוא ,דמאי חזית
דדמך סמיק טפי ,כמבואר בסנהדרין ע״ד ,והכא
בהלבנת פנים להנעלב ,אין זה להנעלב היזק גס בחותר
חבלה שהיא בלאו ,ולגבי העולב הוי זה מיתה ממש,
דתחיינינן אותו למסור נפשו להריגה ממש ,כתו להפיל
עצמו לכבשן האש ,כהך דתמר דהיא מוצת אש ,בכדי
שלא לגרוס צער דהלבנת פנים ש״ת ,וא״כ מאחר
דשפי״ד דהלבנת פנים אין זה באמת שפי״ד ממש ,וגס
א״א שיהי׳ הך שפי״ד דהלבנת פנים כמו רציחה
ושפי״ד ממש ,וא״כ מאי שייך בזה הסברא דמאי חזית
דדמך סמיך טפי ,ואע״ג דהכ״ת פ״ה ה׳ יסודה״ת
ר״ל דסברא דמאי חזית גבי רציחה אינו עיקר ,דאף
במקום דליכא סברא זו׳ ג״כ יהרג ואל יעבור .הנה
כמובן זהו רק התם לגני סיעי׳ דאמרו להם עכו״ס
תנו לנו אחד וכו׳ ,דלר״ל אפי׳ ביחדוהו ג״כ יהרגו
כולם אס אינו כשבע ב״ב ,ואף דל״ש מאי חזית דהרי
כולם יהרוגו ,שהרי התם צריכין לעשות תעשה רציחה
ממש או למסור לרציחה ממש ,אבל הכא אין בזה לתא
דרציחה כלל ,ורק גדר צער ואונאת דברים ולחה ניתא
בזה יהרג ואל יעבור.
גם דברי הרמב״ס שבדברים שבין אדם למקום מותר
להעליבו ברבים כנ״ל דהוא מד׳ הש״ס במגילה
כ״ה ,האי מאן דסניא שומעני׳ שרי לבזוי׳ ,ועיין ברמב״ס
פכ״ד ה׳ סנהדרין ,כמובן ג״כ יוצא דבכה״ג חשבינן
שאין בזה כלל לתא דרציחה ושפי״ד כלל לא ,דודאי
אסור שפי״ד על תי שעובר עבירה שבין אדם למקום,
אף באופן שמונעין אותו עי״ז לעבור העבירה ,וכהך
דסנהדרין ע״ג ,מחלל שבת ועובד ע״ז אין מצילין אותו
בנפשו .והא דנכתובות פ״ו בד״א במצוות ל״ת אבל
במצות עשה מכין אותו עד שתצא נפשו ,ובאמת גס

..״

היזפ״יז ז״ל נס׳ מתיר לה״ר ורכילות בשביל
הצלת מתון — .לכאורה ל״ד לנ״ד כיון דהלב״פ
הוי כשפי״ד — .דעת הר׳ יונה והרמנ״ס נענין
להכלימו ברבים בשביל תוכחה — .למה הוי הלב״ס
כחומר רציחה לענין מסי"ב הא ל״ש מאי חזית
כו׳ דליכא מיתה — .השמ״ק נשם ר" י דדם הלב

תת וכמובן דמ"מ אין זה רציחה — .הרמנ״ס
דמחלק בין חטא שב״א למקום לנין חטא שב״א
_ לתבירו למבין להכלימו — .פלפול בעמן תכין
יאה״ח

<1234567

והנה עיינתי בספרי החפץ חיים זצ״ל לראות אולי
^3אתצא חות דעת שלו בנידון השאלה הנ״ל ,וראיתי
דבכלל יו״ד ה׳ לה״ר ,ובכלל ט׳ ,הלכות רכילות מאריך
הרבה להתיר לה״ר ורכילות אס מתכוון בזה להציל
מתון חבירו מהיזק או מהפסד ,ומסיק דהוי זה לא רק
היתר אלא חיוב ותצוה ,ורק דנותן לזה תנאים הרנה
ויעו״ש .והמקור לזה הוא הרש ב״ס בב״ב ל״ט גבי
מחאה שלא בפניו דז״ל הרשנ״ם שם :וכל רבותינו
מפרשים דגבי מחאה נמי לה״ר איכא ,דקאמר פלניא
גזלנא הוא ,והלכך לרבר״ה אי מתאתרא קמי תרי לא
הוי מחאה ,משום דאית בה משוס לישנא בישא ולא
יאמרו למחזיק ,ולאו מילתא היא ,דל״ד ללה״ר כלל,
דעיקר מחאה היינו משוס דבעינן שיבוא הדבר לאזניו
של מחזיק ומצוה היא לומר כדי שיזהר בשטרו וכו׳.
וכן מביא השמ״ק שם נשם עליות דר׳ יונה דז״ל:
אבל בדברים שבינו לחבירו וכו׳ אבל הס מדרכיו ולמודו
מצוה לגבותו בפני כל אדם שנאמר ,עוזבי תורה יהללו
רשע ושומרי תורה יתגרו בס וכו׳ .וכן בש״ת במאמר
רכ״א וז״ל :ודע כי בדברים שבין אדם לחבירו כגון
גזל ועושק וכו׳ יכול לספר הדברים לבני אדם וכו׳,
הנה מד׳ הר׳ יונה מבואר דגם מצוה לגנותו בפני כל
אדם .אכן עדיין אין תבואר אס מצוה לגנותו גס
בפניו ולא חשינן נתי להלבנת פנים ,או דכוונתו הוא
רק שלא בפניו ,דהוא רק ענין לה״ר ,אבל לא הלבנת
פנים .והבה החפ״ח ז״ל מביא שם גס ד׳ הרמב״ס
הנ״ל בפ״ו דעות דנראה כסתירה לד׳ הר׳ יונה ,דהרי
הרמב״ס פוסק שם דבדברים שב״א לחבירו אסור
להכלימו ,ומביא ע״ז ד׳ הלח״מ שכ׳ דכוונת הרתב״ס
הוא דבדברים שב״א לחבירו תותר ת״מ להכלים אותו
זהו בינו לבין עצתו ורק לא ברבים ,אבל בדברים שב״א
למקום חותר להכלימו אפילו ברבים .והנה עפי״ז י״ל
דלא יהי׳ סתירה מד׳ הר׳ יונה לד׳ הרתב״ס ,די״ל
דגם הר״ר יונה מכוון דמותר לספר חטאו ברבים זהו
שלא בפניו באופן דליכא הלבנת פנים ,ושלא בפניו
י״ל דגם הרמב״ם חודה .אולם יש מקום לומר גם כן,
דאולי לא יהי׳ סתירה בין הרתב״ס להר״ר יונה ,דאולי
הר״ר יונה מכוון על ענין גזל ועושק ובזק וכו׳ דיש
בזה ענין הצלה ,ונזה י״ל דס״ל דמותר להכלימו
אפי׳ ברבים ואפי׳ בפניו כדי להציל ,אבל הרמב״ס
תדבר רק אודות מצות תוכחה לחוד ,ואס כן בנוגע
למצות תוכחה ילפינן מלא תשא עליו חטא דאסור
להכלימו ,אבל אס בגוונא דנוסף להתוכחה הוא גס עבין
של הצלת מתון דתכוון ג״כ להציל ממון שנזל ,י״ל דגם
להכלימו תותר ,אס אין אופן אחר להציל הגזילה .עכ״פ
מכל הנ״ל אין להוכיח דבר ברור על נידון דידן.
אכן כשנעיין בדבר הלוא באמת עצם דברי התוס׳ הנ״ל
בסוטה אכתי צריך ביאור הרבה ,דאיך מצינו

במצוות ל״ת ג״כ הוא ,כמו דמוכח מפירש״י בתולין

ק״י דגם במצות ל״ת תכין אותו עד שתצא נפשו ,דהך
דתכין אותו ארבעים ולא יותר ,זהו רק אס כבר עבר
ובגדר עונש ,אבל אס אפשר למנוע אותו שלא יעבור,
אז אפילו בל״ת מכין אותו עד שתצא נפשו .ועייל
בחידושי רע״א בכתובות פ״ו שם דז״ל :קשה הא
פשיטא דגם בל״ת אס בא לעבור כופים אותו ומכין
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עד שת״נ שלא לעטר ,ונעבר כבר גם בעשה אם עבר
ולא ישב נסוכה אין מכין עד שת״נ ,וא״כ אין הפרש
בין עשה ולא תעשה עכ״ל .עכ״פ תובן הוא דהך עד
שתצא נפשו זהו דעד ולא עד בכלל ,דודאי אין תכין
אותו עד שתצא נפשו תתש ,דחדא ,הא הענין בזה הוא
גדר כפיה שיעשה המצוה ואי ניתא דתכין אותו עד
שיתות תחש ,הרי תו לא יבוא תתילא לידי עשיית
התצוה ואין זה כפי׳ אלא עונש( ,ואין לותר דהתם
אף אס יתות ולא יקיים העשה אבל אז הא לא יהי׳
תו ביטול העשה כיון שתת ,דזה אינו ,דהא תת
תתוך רשעו ,תשום שלא רצה לקיים א״כ לא
נסתלק כלל ביטול העשה) והיכן תצינו עונש
מיתה על עבירות עשה .והך דתכין ועונשין שלא
תה״ת זהו נגדר תיגדר תילתא ,היינו בשביל אחרים שלא
יוסיפו לעשות ,אבל התם הברייתא לאו בעונש דתיגדר
תילתא תשתעי ,אלא בכפית בי״ד שיעשה הוא התצוה,
וגם כיון דעל ל״ת דחתור ואפי׳ ל״ת שיש בה תיתת
בי״ד כמחלל שנת ועובד עכו״ס אין מצילין אותו בנפשו,
א״כ איך תכין אותו עד שת״נ תתש בשביל עשה.
וראיתי אמנם להמנ״ח מצ׳ ח׳ דר״ל דהך דתכין אותו
עד שתצא נפשו הוא תתש דתתיתין אותו ג״כ .אבל
זה קשה כנ״ל ,דנכה״ג אין זה כפיה .אלא עונש ,דאס
יכו אותו עד שיתות ממש ,הרי אז ההכאה זו לא
תביאנו לידי קיום התצוה ,תכיון שימות .וגם דיקשה
כנ״ל ,דהא על ל״ת שיש בה תיתת ני״ד ג״כ אין תצילין
אותו בנפשו ,ואף די״ל דהתם הא על כל אדם קאי,
היינו מחתת הדין רודף שמטיל דין על כל אדם להורגו
^גכדי להציל ,וא״כ זהו רק על ג״ע ושפי״ד ,אבל שאר
עבירות אפילו חילול שבת וע״ז אסור להורגו ,אכן
לגבי בי״ד דתכין ועונשין שלא תה״ת א״כ גס על הך
דתכין אותו עד שת״נ דעל בי״ד באתר ,י״ל דשפיר
הכת להם להכותו עד שתצא נפשו ,היינו ,אף להמיתו.
(ובאמת תש״ס ב״ק כ״ח לא תשמע כ״כ ,דאתר גבי עבד
דמסרהב לצאת דרנו מכה אותו בשביל איסורא ,הנה
רש״י פירש ,משוס דמותר להכותו ,והרא״ש 3פ׳ המניח
ל״ג ג״כ כתב כתו״כ ,ותשמע דלאו דוקא על בי״ד
נאמר מכין אותו עד שת״נ ,דהא שם הוא האדון אינש
דעלמא .וכן לגבי מה דמיירי הרא״ש 3פ׳ המניח
בב״ק שם יעו״ש .וכן שם הוא גדר ל״ת ולא עשה).
אולם זה מ״ת לא יתכן על פי הנ״ל ,דבכהאי גוונא
איו זה כבר כפי׳ לעשיית המצוה ,כיון שאם ימיתוהו
בלא״ה לא יבוא לקיום התצוה .גס הרתב״ם ז״ל לגבי
מכין ועונשין כו׳ פוסק בפכ״ד הל׳ סנהדרין דזהו רק
להוראת שעה ולא לדורות ,אולם לגבי כופין לקיים
תצוה ומכין אותו עד שת״נ קיי״ל דנוהג בכל בי״ד
מומחין ,ובכל הדורות ,ואפי׳ שלא ע״י בי״ד ג״כ
כדאמרינן נב״ק כ״ח גבי עבד שמסהרב לצאת כנ״ל,
וע״כ דהחילוק הוא דלגבי מכין ועונשין זהו ענין
מיתה ג״כ ,וא״כ הוא שייך רק להוראת שעה ,אבל
;ת"ימכין אותו עד שת״נ אינו שייך למיתה ולכך נוהג
בכל מקום .לפי״ז מה דמ״ת תותר לכל אדם לבזות
ולהלבין פ״ח על עבירות שב״א למקום ע״כ תובן שאין
זה בחותר רציחה כלל ,וגס מעצם ד׳ התוס׳ הנ״ל
בסוטה ,שהקשו לתה לא קחשיב הלבנת פנים בהדי הנך
ג׳ עבירו שיהרג עליהם וא״י ,ואס זה יהי׳ בחומר
שפי״ד ממש ,א״כ הא קחשיב שפי״ד בהנך ג׳ עבירות
והלבנת פנים בכלל ,וא״כ צ״ל דאיסור הלבנת פנים הוא
רק בגדר צער ואונאת דברים ,אבל אין בזה לתא דרציחה
ושפי״ד כלל ,היינו ליתן ע״ז באיזה אופן החותר דרציחה
ושפי״ד אפי׳ לגבי החיוב למסור נפשו ע״ז ,וא״כ אכתי
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צ״ע למה מחויב לתס״נ בשביל עבירה דהלננת פנים
שהוא רק צער ולא בחומר שפי״ד כלל.

ד
חילוק נין אס הסכנה נאה לו חתילא או אם
הסכנה באה רק משוס העבירה — .ע״י הלנגת
פנים רק הצלה נאסר אבל אינו בדין יהרג וא״י— .
ביאור נכון לד׳ התוס׳ בסנהדרין ע״ד ויבמות
נ"ג דליהרג וא“י דרציתה בעינן .עביד מעשה— .
ביאור על המשל של התוס׳ דנזורקו על התינוק
א"מ למס״ג — .ביאור נכון נהדין דמאי חזית— .
המשנה דתרומות באמרו לו תנו לנו א׳ ונטמאה
התוספתא והפלוגתא בירושלמי נין ר״י לר״ל
לגבי יחדוהו והרמב״ם בזה — .ביאור נכון בכל
הנ״ל — .הרמנ״ם והראנ"ד בפ״ת ה ,חו״ת
בחילוק שבין תציל עצמו במתון חבירו לבין שאינו
רוצה ליהרג בשביל ת״ת — .הש״ך נחו״ת ס׳
שפ״ח דמחלק בין אנסוהו להביא מתון סתם לממון
של פלוני — .הירושלמי דמחויב להציל חבירו אפי׳

נספק סכנה שלו — .פלפול נזה — .אריכות בדין

עני״ד אינש דינא לנפשי׳ — .מכתב
מהגאון מד",ג

על ד,שאלד,

הנ״ל

מראגאצאוד זב״ל.

וע״ב ע״פ הכ״ל לענ״ד נל״ל דמה דקאמר הש״ס
בכ״ת דנוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן ולא
להלבין פני חבירו ,ולהרג ואל יעבור בשביל העבירה
דהלבנת פנים ,וגם קיי״ל הכי לדינא ,הנה לענ״ד זהו
לגמרי ענין אחר ,ואין זה בסוג הך דינא דיהרג וא״י
דזהו רק דין בענין הצלת נפש ,והיינו דאסור להציל
נפשו ע״י הלבנת פנים דתבירו ,אבל אי יצויר דיאתר לו
עכו״ס ,הלבן פניו של פלוני ואם לאו — אהרגוך,
דאין זה בגדר הצלה ,אלא להיפך נגדר יהרג ואל יעבור,
בכה״ג הא פשוט הוא דאינו מחויב כלל למסור נפשו,
משוס דאין זה רציחה דנאתר יהרג ואל יעבור ,או
הסברא דמאי חזית.
וביאור הדברים בזה לענ״ד הוא ,דהנה התוס׳ בסנהד׳
ע״ד ,ד״ה והא ,וביבמות נ״ג ,ד״ה אין ,מבארים
על תירוץ הגת׳ דאסתר קרקע עולם היתה ,דלכך
לא היתה תחויבת לתסור נפשה בכה״ג — לא רק
תתתת הבפרהסיא ,כקושית המקשה ,והא אסתר
בפרהסיה הוה ,אלא גס מחמת איסור עריות שבה —
משום דג״ע ילפינן מן רוצח ,דכתו דעל רציחה יהרג
ואל יעבור כמו״ה על ג״ע ,וברוצח דשייך האי דינא הוא
רק אי מאנסין אותו שיהרוג בידים ,דבזה אמרינן
תאי חזית וכו׳ ,אבל בגוונא דלא עביד תעשה ,וכתו
אי משליכין אותו על התינוק ותתתעך ותת ,שם אינו
תחויב למס״ב ,דבכה״ג אדרבא צ״ל מאי חזית דדתא
דחברך סמיק טפי ,דילתא דתא דידך ,כיון שאין הורגו
בידים ,דהוא רק כקרקע עולם וכאבי ,ואין תצווה כלל
להציל חבירו בחיי עצתו ,דאדרבה ,חייו קודתין .ואם
כן גבי ג״ע כתו״כ הוא ,דהא ילפינן עריות מרציחה
ומשוס זה היכא דלא עביד מעשה כמו גבי אסתר אינם
מחויבין למסור נפשם משום עבירה דעריות.
אכן ע״ז התוס׳ כידוע הנה תקשין העולם קושיא
חמורה ,ותייחסין קושיא זו להגר״ח זצ״ל ,דתאי
דמיון קרקע עולם דאסתר להך המשל דרציתה דמביא
התוס׳ ,דהתס אס רוצין להשליכו על התינוק ויתתעך

נתיבות שמואל [קושלביץ ,שמואל בן צבי יהודה] עמוד מס  149הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

138

נתיבות

נתיב

— 0

בחיובי שומר ודיני הצלה

בזה וימות ,הנה מעשה הרצח עושה המשליך ולא
המושלך ,אבל באסתר אס גס דקרקע עולם היא ,אבל
הא ת״ת היא שייכת בעשיית העבירה כמו הבועל ,דהא
ונכרתו הנפשות העושות כתיב ,ורחמנא אחשבי׳ כמו
דעשו שניהס ,משוס דהנאה לתרווייהו אית להו,
וכדאמרינן בב״ק ל״ב ,וכהובא בתוס׳ גופא שס דז״ל:
דהנאה חשובה כמעשה וכדדריש לה בהתנית ,וא״כ מאי
דמיון הוא זה להך דמשליכין אותו על התינוק.
אכן נענ״ד ד׳ התוס׳ תבוארין שפיר ,דהא בהך
דתשליכין אותו על התינוק ,י״ל ע״י שני אופנים,
האחד ,דהתינוק ימות ע״י ההכאה שהתושלך נפל עליו,
ובאופן זה באחת המושלך הוא רק כחץ ביד המשליך,
וכל תעשה הרצח הוא של המשליך ,והמושלך אינו
שייך לזה כלל ,אולם הא יש נמי אופן שני ,היינו
דהתינוק אינו תת כלל מחמת הכאת הנפילה עליו ,אלא
רק דמת לאח״כ מחתת דמתתעך בכובד גופו של
המשולך ,הנה בכה״ג באתת הא אין המשליך הרוצח
אלא להיפך המושלך ,דהא זה גרע עוד מן מצמצם כיון
דע״י גוף המושלך ומחמת כובדו מתעמך התינוק ומת,
ואופן זה הא נקט התוס׳ ,דהא התוס׳ כתב דמתתעך
התינוק ,ולא דתת התינוק מחתת הכאת הנפילה עליו,
וא״כ המשל בכה״ג נכון הוא ,דגם בהך דתשליכין
אותו כו׳ המושלך הוא הרוצח אלא דהוא בגדר לא
עביד מעשה ודמי שפיר להך דאסתר.
וכסברת התום׳ צ״ל דהא בה ך דצריך למסור נפשו
על אלו ג׳ עבירות הרי נעשה בזה שני דברים,
האחד דע״י איבוד נפשו של זה ,הנה נעשה בזה הצלת
נפש אחרת ,וכיו״ב בעריות ,הנה נמנע עי״ז עשיית
עבירה של ג״ע ,והשנית לצד עצמו ,דתונע עצתו לעשות
העבירה בידים ,וע״ז תבאר התוס׳ דהא דבר פשוט הוא
דהחיוב למסור נפשו אינו בשביל השלילה אלא בשביל
החיוב ,והיינו דפשיטא דלא קפיד כלל בזה רחמנא על
מעשה עבירה של ג״ע שלא יהי׳ נעשה ,דניחא דבשביל
זה ימסור נפשו ,כמו דלא קפיד רחמנא על איבוד נפש,
דבשביל זה יאבד נפשו הוא ,דפשיטא דאינו מחויב
למסור נפשו על מצוות הצלה ,לא רק ברואה חבירו
טובע בנהר אלא גס אם חבירו ימות בשבילו ,כמו
במשליכין אותו על התינוק ,דהתינוק ימות לא רק
ע״י הכאת הזריקה דבכהאי גוונא הוא מת מחתת כח
הזורק אלא אף אס יתמעך ,והיינו דתת ע״י כובד
נופו של הנזרק ,דבכל כה״ג הרי לפניו רק מצות הצלה,
ואיבו תחויב למסור נפשו ע״ז ,כיון דלא עביד בידים
את הרציחה ,וא״כ בכה״ג אמרינן להיפך תאי חזית
לדמא דחברי׳ סמיק טפי ,והיכן צוותה תורה דיהרג
ואל יעבור מובן הוא דזהו על החיוב ולא על השלילה,
והיינו דלא יהרגנו בידים ,וא״כ ג״ע דילפינן מרציחה
הנה ג״כ המסי״נ היא על החיוב ולא על השליל׳ ,רק
היכא דמאנסיו אותו לעשות מעשה בידים ,ולא על להציל
שלא תהי׳ נעשה העבירה של ג״ע .לפי״ז הלוא שוב אין
שוס נ״מ ,אם להציל אחרים שלא יעשה בהם עבירת
ג״ע או להציל נפשו שלא יהי׳ בעשה עבירת ג״ע ע״י
עצמו ,וא״כ מה דילפינן מרוצח הוא רק על הבועל אבל
לא על הנבעלת ,דהיא רק קרקע עולם ולא עבידא
מעשה ,ואף דגם על צד האשה הרי נעשית עבירה של
ג״ע ורחמנא אתשבי׳ כמעשה משום דהנאה לתרווייהו,
אבל ת״ת תעשה בידים ליכא בזה ,ואס נחייב אותה
למסור נפשה ,הרי אנו תחייבין אותה למסו״ב בשביל
להנצל מג״ע ,וע״ז לא ילפינן כלל מרוצח ,דרק על
מעשה בידים אזהרי׳ רחמנא לתסי״ב ,אבל בקרקע
עולם דמתילא תעבור העבירה ,זהו רק בגדר הצלה
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מעבירת ג״ע דנימא דתמסור נפשה להנצל וע״ז לא קא
אזהרי׳ רחמנא כל[ 3ואס דיש שיטות דפליגי על
התוס׳ (עיין במלחמות שם) וס״ל דקרקע עולם מהני
רק לקושית הגמרא ,דהא אסתר בפהרסיה הוי ,אבל
לא לענין עבירה דעריות ,דבעריות האשה מחויבת
למסירת נפש כמו האיש ,ורק באסתר לא היה איסור
עריות ,ויעו״ש .הנה צ״ל מ״ת דעל הך המשל דהתוס׳
לענין רציחה מ״מ יודו דאינו מחויב למסירת נפש,
דברציחה בגוונא דלא עביד תעשה הא בודאי ל״ש
הטעם דמאי חזית כד׳ התוס׳ ,ורק בעריות י״ל דס״ל
דאין לחלק מן עביד מעשה לבין לא עביד תעשה דהך
דהאשה ,מכיון דחזינן דלגבי איסור ערוה התורה לא
חלקה כלל בין האיש להאשה ,דקריא רחמנא הנפשות
העושות וכד׳ התוס׳ עצמו שם ,וא״כ ס״ל דגם לענין
מסי״נ אין נ״מ בין האיש להאשה ,אבל ברציחה מ״מ
ודאי דכו״ע מודי דיש נ״ת בין עביד תעשה ללא עביד,
דבאינו עושה מעשה בידים התם הסברא דמאי .חזית
הוא להיפוך כד׳ התוס׳ דמאי חזית דדחא דחברך כו׳
וע״ש במלחמות ובבה״ת שם].
והנה התוס׳ בקט ליסוד דבריו כנ״ל ,משוס דג״ע
ילפינן מרוצח ,וברוצח גופא הרי כל הסברא
הוא משוס דמאי חזית כו׳ ,אולם הא חזינן באמת דגם
ברוצח הוא לאו דוקא מחמת הסברא דמאי חזית,
וכדאיתא במשנה דתרותות פ״ח דאתרו תנו לנו אחת
ונטמאנה ,וכן בתוספתא שם דנקט נמי דאמרו תנו
לנו אחד ונהרגנו כו׳ ,דהדין הוא דיהרגו כולם ,דאפי׳
ביחדוהו ס״ל לר״ל בירושלמי דרק אם היה חייב מיתה
אותו שיחדוהו כמו בשבע בן נכרי ,אבל אס לא היה
חייב מיתה יהרגו כולם ,וכן פוסק הרמב״ס בפ״ה ה׳
יסודות התורה ,והכ״ת שם מעורר על ד׳ הרת״ק,
דמקשה הא בכה״ג ל״ש הסברא דמאי חזית כו׳ ,משום
דאם לא ימסרו האחד ,הרי בין ובין כך כולם יהרגו
ואף אותו האחד יהרג עמהם ,וע״ז תבאר הכ״ת
דבלא יחדוהו א״צ לסברא דמאי חזית ,משום דאיך כל
כמיני׳ דאדס להציל עצמו בנפש חבירו ,אולם ביתדוהו,
דאז אינו בגדר להציל עצמו אלא להיפוך להרוג עצמו
בשביל נפש חבירו וכמו במרי דוראה דחתויב ליהרג
ואל יעבור ,ואף דהתס ביחדוהו דהא אחר קטול לפלניא,
א״כ ע״ז צריך לסברא דמאי חזית וכו׳.
אלא דגם בזה קשה לי׳ להכ״ת דאף ביחדוהו וכמו
דגני סייע דאמרו להם תנו לי נפש פלוני ,וא״ל,
נהרוג כולכם ,הרי התם באתת ליכא הסברא כלל
דמאי חזית ,דהא אס לא ימסרו אותו פלוני ,הא ג״כ
לא ינצל ,דהא כולם יהרגו וגס אותו פלוני בכלל ,וע״ז
ר״ל הכ״ח דסברא דמאי חזית אינו עיקר אלא דקבלה
היתה בידם דעל שפי״ד יהרג ואל יעבור.
אכן ע״פ ד׳ התום׳ הנ״ל ,זה אתי שפיר טפי ,משום
דאף אמנם דברוצח היסוד הוא משוס מאי חזית,
אבל מ״ת הא רוצח נא ללמד נמי על גערה המאורסה,
ושם בבערה המאורסה הא ליכא הסברא דמאי חזית,
וע״כ דהתורה גילתה בזה דהיכא שצריך לגנשות את
המעשה בידים( ,דלפי התוס׳ הא הקרא קאי על הבועל
דעושה תעשה או גס על הנערה ,אבל בגוונא דגם היא
עושה תעשה כגון דמביאה עליה הערוה) ,אז זה לחוד
ג״כ סגי דיחול עליו דין דיהרג ואל יעבור אף דלא שייך
הך דמאי חזית ,וא״כ שוב רוצח נלמד מנערה המאורסה
.וחוזר הדין דגם ברוצח ,אי רק צריך לעשות המעשה
בידים חל הדין■ דיהרג ואל יעבור אף דל״ש הסברא
דמאי חזית כמו בהך דיהרגו כולם ,ונמצא דכל עיקר
הדין דיהרג ואל יעבור הוא משוס מעשה בידים.
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אמנם אם גס דע״פ הנ״ל אין נ״ת בין יחדוהו ללא
יחדוהו ע״פ פסק הרמב״ם דיהרגו כולם ואל
ימסרו אחד להריגה אף ביחדוהו אותו האחד ,אס רק
אינו תייג מיתה כשבע נ״ב ,מכל מקום אכתי חילוק
גדול יש בדבר ,והיינו דגיחדוהו מה דאסור ,זהו מחמת
הדין דיהרג ואל יעבור ,וכמו במרי דוראה דהתם נמי
ביחדוהו איירי דא״ל קטיל לפלניא ,וע״ז בעינן קרא
דרוצת והסברא דמאי חזית למימר דיהרג ואל יעבור,
ואס כן זהו רק בגוונא דצריך לעשות מעשה בידים,
אבל בלא מעשה אינו תחויב למסור נפשו וכנ״ל ,דאמרינן
להיפוך מאי חזית דדתא דחברי׳ סמיק טפי ,כיון
דהסכנה באה לחבירו תבלעדו ומכירן דאי״צ לעשות
מעשה ,הלוא המסי״נ הוא רק בעד הצלה דחברי׳ ועל
זה אינו תחויב ,אולם היכא דהוא עצתו הוי בסכנה ורק
דרוצה להציל עצתו ע״י הריגה דתברי' ,אז אסור זה
לעשגת״אף בלא עביד מעשה ,וכמו אס רוצין להורגו
ורק״דהוא יכול להתלט תן המיתה ע״י שינית להשליך
עצמו על התינוק ולהמיתו ,דזה צ״ל אסור ,משוס
דבכהאי גוונא אס מתייבין אותו למסור נפשו ,אין זה
משוס הך דינא דיהרג ואל יעבור דילפינן מרוצח ובעינן
מעשה ,אלא מכת סברא אחרת ,ואי״צ לזה קרא ,דסברא
זו ידעינן ממילא ,היינו דודאי דאסור להציל עצמו בנפש
תבירו ,ואס כן בכהאי גוונא אין נ״מ איך השני יהרג
אס .במתילא או על ידו ממש ,דת״ת ה״ל מציל עצמו
בנפש־חבירו.
לפי״ז הא דאתרינן בכמה דוכתי ,דנות לו לאדם
להפיל עצמו לכבשן ולא להלבין כו׳ ,וילפינן זה
מתמר ויהודה ,הנה אין זה נאמת שייך כלל להך דינא
דיהרג ואל יעבור ,אלא הוא דין בענין הצלה ,והיינו
דודאי אס יאנסו אותו כותים להלבין פני תכירו ואם
לאו יהרגוהו ,אז אינו מחויב כלל למסור נפשו וליהרג,
ואף דעביד תעשה ,משוס דזה אשכחן רק לגבי רציחה,
דעושה איבוד נפש דחברי׳ בידים ,ואיכא הסברא דמאי
חזית כו׳ דהוא היסוד להך דינא ,אנל למסור נפשו
וליהרג על עבירה דהלבנת פנים של חבירו ודאי שאינו
מחויב ,דל״ש כלל תאי חזית בזה ,אולס מה דאסור,
זהו אס הוא מצד עצתו הוא דנתצא בסכנה ,ורק דרוצה
להציל עצתו ע״י צער דהלבנת פנים דחבירו ,זה מכל
מקוס אסור ,דלאו כל כמיני׳ להציל עצתו בצער דחבירו
בע״כ דחבירו ,או גם שלא ברשותו[ ,ודוגמא
לזה מצינו לגבי הצלת ממון נחו״ת ס׳ שפ״ח ובביאור
הש״ך שס בסעכ״ד ,בפלוגתא דהרתב״ם והראב״ד
בפ״ח הלכות תובל ומזיק לגבי אנסו המלך להביא מתון
חבירו ואס לא ימיתוהו ,דדעת הראב״ד דפטור לשלם
אפילו נשא ונתן ביד ,משוס דאין לך דבר שעומד בפני
פקוח נפש ,וכן 3גמ׳ ב״ק קט״ז גבי כסא דכספא דאי
אינש דלא אמיד אדעתי׳ דכספא אתי ולא בשבילו ואינו
מחויב למסור נפשו ופטור מתשלומין אפי׳ נשא ונתן
ביד .ועיין בתוס׳ שס ד״ה ואי לאו ,דתשתע דכדעת
הרמב״ם ס״ל ,ועיין בסמ״ע שס סע״ד .עכ״פ במציל
עצמו בממון חבירו גם הראב״ד מודה דחייב לשלם,
והיינו דהוא כחילוק הנ״ל ,דבמציל עצמו הסכנה נאה
לו תעצמו ,אבל הכא סכנה באה לו מן המתון .ועיין
בש״ך שס דתחלק בין אנסוהו להביא ממון סתס לנין
אנסוהו להביא מתון של פלוני ,דבאנסוהו להביא ממון
סתם הוא נגדר מציל עצמו במתון חנירו ,דהסכנה דילי׳
היא אלא דרוצה להציל עצתו במתון חבירו ולכך חייב
לשלם ,אנל באנסוהו להניא ממון של פלוני אז אין זה
מציל עצמו כלל ,אלא דמתחילה אינו מחויב למסור נפשו
בעד ממון של פלוני ,דאפילו ממונו אינו מחויב להפסיד

שמואל

ע

בשביל הצלת ממון דחנרי׳ ולכן פטור אפילו נשא ונתן
ניד ,ועיין בנתיבות ס׳ קכ״ה סע״גן .והא דהתוס׳
בסוטה דף יוד ר״ל דהלבנת פנים שוה בהדי ג׳ עבירות
דיהרג ואל יעבור ,ע״כ צ״ל דלאו דוקא בדין יהרג
ואל יעבור ,אלא הכוונה נזה הוא לגני דין הצלה ,דכמו
דאסור להציל עצמו בנפש חבירו ,כן אסור להציל עצמו
בהלבנת פנים דחבירו שלא ברשותו ,כיון דהוא צער
גדול וכאלו שופך דמים ,אף דמותר להציל עצמו במתון
חבירו גם 3ע״כ של תבירו ,דכל האיבעי׳ בב״ק נ״ט
הוא ,אי חייב לשלם כפי׳ הראשונים ז״ל והתוס׳ נזה.
ונזה יש לבאר קצת ד׳ המאירי המוקשים הרבה דהונא
בשמ״ק ב״ק דף פ׳ במעשה בחסיד א׳ דאתרו חכמים
לסטים מזוין וכו׳ ,וכתב השת״ק שם בשם המאירי
וז״ל :מהא עובדא דחסיד א׳ שמעינן ,דאף על פי
שבמקום פיקות נפש הותרו להתרפאות בהן ,דבר
שנאסר מכת התקנה ומחשש פסידא דאחריס ראוי
להחמיר ביותר ,ע״כ .וזהו תמוה ,דכל התורה כולה
נדחה בפני פק״נ ורק דבר שנאסר תכח תקנה יהי׳
אסור .אולם על פי הנ״ל ,דתילוק יש נין תציל עצמו
לבין למסור נפשו ,דנמציל עצמו מחויב לשלם ,ואס כן
במקום דאי אפשר שישלם ישאר פסידא לאתריני ,כמו
במחזיק נהמה דקה ,ס״ל להמאירי דראוי להחמיר,
כמו דגם בהלבנת פנים מחויב להחמיר ,אף על פי
דאינו מחויב למסור נפשו ע״ז או גס להפסיד ממונו
על זה ,כדנבאר להלן בזה.
ולענ״ד בהך דתתר ויהודה אף דלתתר אסור היה
להציל נפשה על ידי הלבנת פנים דיהודה ,ת׳׳מ
יהודה גופא מחויב היה ,ומה דאמר ,צדקה תמני ,אין
זה מידת חסידות אלא מדינא ,והיינו ,כיון דהצלת
נפשות ילפינן מתלתא קראי ,מלא תעמוד על דם רעך
וגם דילפינן תן והשיבות לו אפילו אבידת גופו וכדעביד
שם צריכותא וכו׳ ,אס כן ודאי מחויב לעשות ולקיים
התצוה אפילו על ידי צער הגוף ,ואפילו בצער דהלבנת
פנים .וקצת מוכח כן מד׳ הש״ס שם בסוטה דף יוד,
דשלחה לו הכר נא בוראך ואל תעלים עיניך תתני,
תשמע דשלתה ליהודה לומר דהחיוב עליו להודות
ולהצילה ,ואף על פי דלה לעצמה אסור היה להציל
נפשה בכך ,וע״כ דהוא כנ״ל ,דלאו כל כמיני׳ להציל
עצמו בצער הגוף דהלבנת פנים של חבירו בלא רשותו,
אף אמנם דחבירו עצמו מחויב הוא להצילו אפי׳ ע״י
הלבנת פנים שלו.
והנה הכ״מ בפ״א הל׳ רוצח מביא הירשולמי דחיוב
הצלה הוא גס להכניס את עצמו בספק סכנה,
משוס דאצלו הוא רק ספק ואצל חבירו ודאי .וכן
הוא בב״י טוחו״ת ס׳ תכ״ו ,ובנ״ח שם תניא דיש
חולקים ע״ז ומוכיח דהרמב״ס לא ס״ל כן ,ועיין
נסמ״ע ס׳ תכ״ו דר״ל ,כיון דהתחנר ומור״ם השמיטו
את זה וגם הרמב״ס והרי״ף והרא״ש השמיטו את זה
צ״ע בזה ,ויעו״ש .כן תביאין בשם הרדב״ז שחייב לקוץ
את עצמו אבר בשביל להציל חבירו .וראיתי נאו״ש פ״ז
ה׳ רוצח דתעורג־ על הנ״ל מהחשכה דחכות דף י״א

דהגולה לערי מקלט אינו יוצא משם לעולם כו׳ ,ואפי׳
כל ישראל צריכין לו כמו יואב בן צרוי׳ ,והיינו אפי׳
לתשועת כל ישראל ,וכמבואר ברמב״ם .ולכאורה לתה
אינו יוצא להצלת נפש דכל ישראל ,כיון דפקוח נפש
אפילו דחד דוחה כל התורה ,וע״כ משום דתכניס עצתו
בספק סכנה ,דאולי ימצאנו גואל הדס ,ושתא יתגבר
עליו גואל הדם ויהרגנו .אבל עכ״פ זה הוי רק ספק
סכנה ,וא״כ ש״ת דלא כהירושלמי דמתויב להכניס
עצמו נספק סכנה בשביל פקוח נפש ,דהא אפילו יואב
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לא יוכל לקיים תצוה דהצלה על ידי עצתו ,ונזה קאמר
גן צרוי׳ שתשועת כל ישראל צריכה לו אינו יוצא משוס
התשנה דאסור לו לצאת ,דהוא כנ״ל דתשום קיום
ספק סכנה .וכן מעורר על ד׳ הרדנ״ז דמחוינ לקוץ
מצוה אינו יוצא תעיר תקלטו.
חת עצתו אנר נשכיל להציל את תכירו7 ,הא גסנהדרין
אולם לענ״ד אפילו אם נניח כדנרי הרדנ״ז דתשום
ת״ד גני עוכדא דננו של שמעון כן שטת דהעדים חזרו
הצלת נפשות תחוינין גס לקוץ אכר שלו ,או
נהס וכששמעו חכמיס אמרו להחזירו א״א כו׳ כיון
דע״פ הירושלמי הנ״ל דתשוס הצלת נפשות חייב להכניס
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ,ויעו״ש .ולמה לא יכלו
עצמו נספק סכנה ,מ״ת זהו רק לגני המציל עצמו ,דיש
העדים להצילו ,ע״י דהיה להם לקצוץ את ידיהם ועדים
חית עליו להציל מ״מ ,אנל לגני הניצול ,אם רשאי הוא
שנקטעו ידם אחר גמ״ד פטור מדשתואל דנעי לקיים
;אוצר החכמה׳.להציל עצמו מסכנה ע״י ספק סכנה דחנירו או להציל
יד העדים כו׳.
עצמו ע״י שיקצוץ אנר של תכירו נלי רשות חנירו ,היה
אולם על ההערות הנ״ל דהאור שמח ז״ל לענ״ד יש
לענ״ד מסתגר דזה אסור ,משוס דכנ״ל כתו נהלכניז
הרנה לעיין ,דמעונדא דשמעון נ״ש י״ל דליכא
פנים ,אף דיהודה תחויב להציל תמר אף נהלננת פנים
הוכחה כלל ,דחדא ,מנין לן דרצו העדים לקצוץ ידם,
שלו ,מכל תקום תמר עצמה אסור היה לה להציל עצמה
דנהי נתי דרצו לעשות תשונה ,אנל כל כך גס לקצוץ
ע״י צער גדול כזה דיהודה כלא רשותו ,כתו כן הוח
ידם שתא לא רצו ,דאס כדנריו דמה שלא קצצו ידם
כנידון זה דקציצת אכר או ספק סכנה של חנירו.
הוא משוס דהוי שלא כהרדנ״ז ,דאינן מחוינין להציל
והשתא דאתינן להכי ,דמה דנות לו לאדם להפיל
נפש ע״י קציצת אכר דגופו ,אנל הא זה עדיין לא יתכן
עצתו וכו׳ ולא להלנין פני חנירו אין זה דהוא
על הך דשמעון נ״ש ,דהא אי נמי דנעלמא ,דהוא רק
ממש כדין יהרג ואל יענור ,אלא רק דהוא דין כהצלה.
ענין של הצלה לחוד אינן מחוינין לקצוץ אכר שלו,
דאסור להציל נפשו ע״י צער גדול דחכירו כמו הלננת
אנל ננידון דשמעון נ״ש הא שם העדים אשמים כנפש
פנים כלי רשות חנירו ,וכמו״כ הוא בקציצת אנר ,דודאי
הנידון ,ואס לא יקצצו ידם זולת דישפך דם נקי ,הנה
ג״כ אסור להניצול להציל נפשו נכך נלי רשותו דהתציל,
ההריגה יעשו גידיהם הם ,כדין יד העדים תהי׳ וכו׳.
אף דלהרדנ״ז על המציל יש חיוב גס ע״ז.
וא״כ נוסף למצות ההצלה הכא הם תחוינין להתנע
אכן נענין עניד אינש דינא לנפשי׳ כמקום דאיכא
משפיכת דם נידיהם ממש ,וא״כ על כגון זה כו״ע מודי
פסידא ,הנה ננ״ק כ״ת ונכ״ב צ״ט אמרינן
דמתויב לקצוץ יד שלו ,דהא נכה״ג מחויב למסור נפשו
דמותר להציל ממונו ולמענד דינא לנפשי׳ אפי׳ ע״י
וליהרג ממש נכדי שלא להרוג נידיו נפש נקי׳ .אכן
הכאה ,דאתרינן מאה פנדי כפנדא למתיי /וכן רשאי
מלנד זה ,הא יש נתי לומר שפיר דהעדיס אינן יכולין
לעשות נו חנורה לגנב להציל ממונו ,כדאתר שם ננרצע
כלל להצילו ע״י קציצת ידיהם ,דהא כיון שע״פ דין לא
שכלו לו ימיו כו׳ ותוקי לה נענדא גגנא כו׳ ,דהשתא
אהניא תה שחזרו נהם ומחויכים לקיים המשפט ,ודאי
לית לי׳ אימתא דרכי׳ עלי׳ ויגנוב .וכן נחו״ת ס׳ ד׳
דהני״ד שמרו אותם שלא יקלקלו המשפט ,ע״י שיקצצו
סק״א ז״ל :יכול אדם לעשות דין לעצתו אם רואה שלו
את ידן או ע״י שינרחו ,מאחר שראו שהעדים חזר<
ניד אתרים שגזלו תתנו ,יכול לקחתו מידו ,ואם האחר
כהן ,כתו דא״א להקשות ,לתה לא הצילו את הניתן
עומד כנגדו יכול להכותו עד שיניחנו ,וכס׳ שפ״ח
ע״י שהי׳ להם לכרות ,וא״א יהי׳ גס לקיים יד העדים
נרת״א ז״ל :י״א דאדס המוכה מתנירו יכול לילך
תהי׳ כראשונה .והנידון יפטור ,כדאתרינן שם גם על
לעכו״ס ולקנוע לפניו ,אע״פ דגורם למכה היזק גדול,
זה ,היינו דאי ליתנייהו להעדים קמן לקיים יד העדים
ונש״ך שם ר״ל דיכול לעשות דין לנפשו אפי׳ ע״י קציצת
כו׳ אין חמיתין אותו ,וע״כ משוס דשותריס אותם כנ״ל.
אנר של חכירו דז״ל שם :כתב נד״ת כו׳ וכ״כ תהר״ס
גס מהך דמכות דמי שגלה אינו יוצא משם אפילו כל
תריזכורק ,וכתב דאס רגיל להכות הכריות מותר לקצץ
ישראל צריכים לו ,ג״כ אין כ״כ ראיה דתשוס ספק
ידו ע״י העכו״ס או להפסיד ממונו או להציל נאחד
סכנה שלו אינו תחויב לצאת ולהציל ,כי צ״ל דע״כ
מאגריו ,עכ״ל .וכן כתו״ת ס׳ תכ״א ,דאם התחיל
לאו דוקא דנפקוח נפש דכל ישראל היה תלוי רק נו,
אחד לתנול נחכירו יש רשות להשני לתכול גו כדי להציל
וזולתו היה חשש דלא יהי׳ הצלה ,דהא נהתשנה שם
עצמו .ועיין כפסקי הרא״ש המניח נ״ק ל״ג דמאריך
ונהרמנ״ס הונא דאינו יוצא גס לעדות נפשות ,והיינו
להוכיח דין זה ,ונהג״ה • ז״ל :וכן לענין גדופיס
אפילו להציל נפש כעדותו ,כדתנואר שם ,וע״כ דנזה
וניושיס ,ואפילו אחרים מותרים יעו״ש .ונט״ז שם
ליכא למימר דאס לא ינוא להעיד תהרג הנפש ,דאיך
ר״ל דאפילו נספק הצלה מותר להכותו ואפילו אתרים
אפשר זה ,דפקו״נ דדותה כל התורה ודאי דגם האיס!ר
אס הס קרוביו ,וכן הרמ״א שם ז״ל :ולכן המכה
דאין לו לצאת מעיר תקלטו אינו עומד כפני פק״נ וגס
חנירו וחנירו קראו ממזר פטור ,שנאמר ,והיה כי
איך תלוי׳ נפש הנידון נזה הא אם רק יאמרו להני״ד
יחס לכנו וכו׳ ,וכן הנרייתא נכ״ק כ״ת וקצותה את
דיש עדים שיכולין לזכותו ורק דאינס יכולין לנוא מחמת
כפה וכו׳ ,והגת׳ דכאינה יכולה להצילו ע״י דגר אחר
דגלו וא״י לצאת פשיטא דאין יכולין להמית הנידו/
פטורה ,הרי דנתקוס דאיכא פסידא עכיד אינש דינא
וע״כ דאין נפש הנידון תלוי נו כלל ,משוס דהנידוו ודאי
לנפשי׳ אפי׳ ע״י הכאה וחגורה ,וגס קציצת יד וגם
שלא יהרג אף אם הגולה לא יוכל לצאת להעיד
לניישו ולהלניו פניו ,כמו קריאת ממזר וגנג וננזיון
לזכותו דסגי אס רק יודיעו להכי״ד ,דיש עדים שיכולין
לזכותו וא״י לנוא ואז הכי״ד א״י תו להורגו ,כיון שיש
גופו ,וכמו כאינה יכולה להציל נעלה ע״י דגר אחר
דפטורה על ושלחה ידה וכו׳ ,דכמוגן דהלגנת פנים לא
עדים שיודעין זכות עליו ,ורק דהגולה לא מקיים אז
גרע מן ושלחה ידה והחזיקה וכו׳?! ,א״כ כנידון דידן
המצוה דהגדת עדות ,א״כ ע״ז קאמר המשנה דמשום
קיום מצוה אינו יוצא תן עיר תקלטו ,וא״כ ה״נ גני
דהרואה חשבון שרוצה־להציל הגנינות ע״י ניושו של
יואב נן צרויה ,די״ל דודאי אס היה פיקוח נפש דכל
המזכיר ואינו יכול להציל על ידי דגר אתר ,ועל פי
ישראל תלוי רק כו ,אז היה מחויב לצאת להציל ,כדנרי
הנ״ל דתחחת הדין דעגיד אינש דינא לנפשי׳ כמקום
ומכל
הירושלמי ,דמחוינ להציל גס כספק סכנה שלו,
דאיכא פסידא ,הרי מותר לניישו ולהלכין פניו לקראותו
אלא
תקלטו,
שכן מחמת האיסור דאסור לצאת מעיר
ממזר וגנב וכו׳ ,וא״כ כנידון דידן צ״ל דודאי חותר
דהגולה
ורק
הכי
דתיירי דהצלת ישראל תהי׳ גם נלאו
ואין איסור נדבר כנידון השאלה הנ״ל .ךוהא דאמרינן
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שמואל

עא

!אוצרוהחכמק!

דנות לו לאדם להפיל עצמו וכו׳ ולא להלבין פכי חנירו,
הנה התם הא אינו בא ואינו יכול לבוא בטענת עביד
אינש דינא לנפשי /אלא רק דרוצה הוא להציל עצתו
בצער הגוף דחבירו ונצער גדול דהלבנת פניו ,ע״ז
אחרינן דאסור לו לעשות זה בלי רשותו ,אבל אין
זה שייך כלל לנ״ד.
הנה רצוני היה לשמוע חות דעת של הגאון מה״ג הגר״י מראגאצאוו
ז״ל על השאלה הנ״ל ,ולכן שלחתי לו השאלה ד,נ״ל עם איזה

קטעים מד,קונטרס הנ״ל ,וזר ,אשר השיב לי בקצרה ,כדרכו בקודש:

יום ג׳ ח״י אייר תרצ״ה ,דווינסק.
הנה מהך דפסחיס דף קי״ג גבי ע״א בבי״ד וכן כתובות
דף פ״ה ע״א גבי בת ר״ת ,ובאמת שם ר״ל

הגת׳ דתאחר דאשתו כגופו הוה כתו שהוא בעצמו
יודע זה וכ״ש הרתב״ס ז״ל נהל׳ סנהדרין פכ״ד ה״א
ומ״מ פסק הרתב״ס ז״ל נהל׳ רוצח דג״ה אס הרג
ע״י ע״א פטור בפ״ו תהל׳ רוצת ה״ה ע״ש ועיין נירו׳
סנהדרין פ״ז ה״ז ודנין על הספק וכן בירוש׳ סוטה
פ״א ה״ה ותנזין על הספק ע״ש וכמ״ש הרתב״ס ז״ל
נהל׳ שנת פ״ב הכ״ג דגני תשש של רבים אפי' סתם אס
באו תתללין שבת אבל ביחיד רק אס יודע בודאי שבא
על עסקי נפשות ע״ש נזה וכמ״ש הערוך נהך דשבת דף
מ״ב ע״א ע״ש נר״ן בזה וכן בהך דיומא פ״א ה״א גבי
תשש מיתה מחתת ציבור עשו מעלה וכמו הך דסוכה דף
כ״ד גבי כפרה ג״כ זה ולכך תשבעינן כו׳ ותבזין אותו
ומכין יומא דף י״ח ע״ב וע״ש דף י״ט ע״א דיומא כי
היכי דליפרוש ע״ש ולכך דוחק רש״י ב״מ כ״ד של
אושפיזו ע״ש ודו״ק ,ד״ש יוסח.

נתיב י.

בעני! ה נ" ל
(מה שכתבתי להגאון ז״ל על תשובתו הנ״ל)

או השליח ני״ד ,אע״ג דלענין ממון אינו נאמן כלל.
א
וכדאמרינן שס ,אבל אין כותבין עליו פתיחא כו׳ ורק
הגח׳ דפסחים קי״ג דלא יעיד יחידי נדבר
משום דלענין שמתי׳ תקבלין דבריו ,והוא מדברי הש״ס
ערוה — .במקום שיכולה להיות איזו תועלת
ב״ק קי״ב ,והנ״ת לשמתי׳ אבל לפתיחא כיון דממונא
מעדותו מחויב להעיד אף ע״א נדבר ערוה— .
קא חסר לי׳ דקא בעי לי׳ למיתב זוזא לספרא לא מהימן
הרא״ש נע׳ התדיר והר״ן בשבועות לגבי נאמנות
חד .כן הגת׳ במו״ק דף ט״ז ותנלן דאיתפקר בשליחא
החכם דטמא לה הדס — .הרמב״ן דעד חפי
דבי דינא כו׳ אלא דהתס אמרינן נתי ומנלן דמחינן
עד הראשון נאמן — .הרא״ש בנד שה״ע והסתירה
ותלשינן שער כו׳ ,ונסמ״ע חו״ת ס׳ י״א שס כתב דאין
לדבריו מס׳ התדיר — .אריכות טה — .הגת׳
השליח נאמן לומר הכה אותי כדי להחזיר ולהכותו
קדושין כ״ח באומר לו עבדי אתה — .נהך דא״א
על פיו .וזה מסתבר שפיר דהא כיון דהגת׳ קאמר
נפסל ע״י עצתו אי יוצא תן הפסול חיוב מתון ^"•^עאבל לפתיתא לא ,משום דעלול להפסד ממון ,אם כן
אי שייכח הודאת בע״ד וכמו ישראל כשר שאומר
כש״כ הוא הפסד הגוף ,וא״כ בע״כ הך דמחינן
על עצמו שהוא עבד של חנירו אי מהניא הודאתו
ותלשינן שער כו׳ זה ע״פ שניס עדים ,ולא ע״פ שליחא
לענין מה שקנה עבד ק"ר — .אריכות נזה.
דני״ד לחוד ,דהא קאחר התס נתי ותנלן דמפקרינן
לנכסי׳ ,וזה הא ודאי דבעי שנים עדים ,דהפסד ממון
מהך דפסחים קי״ג דאסור להעיד יחידי על דבר
הוא ,עכ״פ גס ע״פ ע״א דאין נאמן להוציא תחון
ערוה ,ואס מעיד עובר על לא תלך רכיל כו׳,
ואפילו במקום דלא מצי נתי לחייב שבועה ,ת״ת אס
הנה בענ״ד יגעתי למצוא כוונת הו״ג נזה ,דהא לכאו׳
באיזה אופן יש תועלת לעדותו ,לית בה משוס לישנא
לעדותו
לא דמי לנ״ד ,דהתם הוא משוס דאין כל תועלת
נישא.
בעלמא
רע
וכדקאמר הש״ס ואת לחודי׳ אסהדת בי׳ ,שס
ור׳ פפא דהוא מרא דחימרא בפסחים קי״ג הנ״ל,
אתה
שאין
קא מפקית בי׳ ,וכמו שפי׳ רשב״ס מאחר
הנה בכתובות פ״ה אמרינן דבא להעיד יחידי
להעיד
מצוה
נאמן בעדות לא תתקבל עדותך אין לך
לפני רבא בדבר שבממון ,אף דנתמון ג״כ נאתר לא
הרי אתה עובר על לאו דלא תלך רכיל ,אבל בנידון דידן
יקום ע״א ,והתם ל״ש דהעיד משום השבועה ,כן פי׳
זולת דהוא ענין של מתון ואפילו עד אחד מחויב להעיד,
התוס׳ שס וביבמות ק״א דר״פ היה קרונו של התובע
דקס הוא לשבועה ,הנה זולת זה ,אף גם נמה שאמר
או של הנתבע באופן דל״ש כלל דהיה עד אחד בממון
חוץ לני״ד ,היינו מה שאותר לפני הפקידים פלניא
לענין שבועה ,ות״ת העיד ר״פ ,והיינו דסבר דהדיין
גנב הוא ,הא ג״כ מחויב הוא להזהירם ,דלהציל תמונס
אולי יאמין לו ,נגדר קים לי׳ בגוויה דאינו משקר ,ויטיל
הוא בא ,דעי״ז יפסקו גניבותיו או שיסלקו אותו ,עכ״פ
על בעל השטר שבועה ,ובמקום דיכול לגרוס איזה
מה שייך לישנא נישא בכה״ג וכמו שכ׳ הרשב״ם בנ״ב
תועלת בהגדתו שוב כמובן דל״ש כלל מוציא דיבה
ל״ט גבי מחאה שלא בפניו דאף אי מתאמרא באפי תרי
או ל״ח רכיל .והטור והמחבר בתו״ת ס׳ כ״ח ז״ל:
לא שייך לישנא נישא אף דאמר פלניא גזלנא הוא,
כל היודע עדות לחבירו ,ויש תועלת בעדותו בין אם הוא
דאדרבה מצוה היא לומר כדי שיזהר בשטרו.
לבדו נין יש אחר עתו חייב להעיד ,והמחבר לא הזכיר
ובתו״ט ס׳ י״א סק״א לגני שליח בי״ד דאין עובר משוס
הטעם דע״א מחייב שבועה ,אלא רק הדיבור אס יש
לשון הרע אי נא ואמר פלוני הקלה את הדין
 ___תועלת בעדותו.
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כ
הירושלמי דאין ני״ד תופסין וחונשין ע״פ קול— .
איך ע"פ ע״א דקים להו נגווי׳ — .מו“ק ט״ז
דני״ד ממין ע״פ שלוחא דני״ד — .הרמנ״ס
נפ״ג מלכים דמלך הורג ע"פ ע״א — .הרמנ״ס
גפ״ו ה׳ רוצת דגה״ד שהרג נע"א א"ל דמים— .
ניאור נכון נ״ה נכל הנ״ל — .ע״א שמעיד נ7״נ
“^לזכות אינו עושה אפי' מקום ספק — .א״א שזנתהואומרת שכנר נתגרשה וע"א אומר כדברי׳— .
התום' נ״נ קל״ד ננעל שאחר גרשתי א״א אי
נאמן על למפרע הא יכול לחפות על נ״א — .עד
מיתה על למפרע אי יכול לחפות — .נעכו״ם שצרו
על העיר נסתם אין מתללין שנת — .מכחב מהגאון
מה״ג מראגאצאוד ז״ל על הקונטרס דלהלן.

והך דכתונות דף פ״ה גני 3ת ר׳ חס7א והרמנ״ס פ׳
כ״ 7מהלכות סנהדרין ,דהו״ג ר״ל משום אשתו
כגופו ,הנה צל״ע7 ,לכאורה נראה 7א״צ כלל להסנרא
דאשתו כגופו ,אלא מה דקים לי׳ נגוויה לחו 7סגי ,דהא
ר״פ אמר שם השתא דאתר מר קים לי׳ נגוויה חילתא
היא ,כגון אנא מר נרי דקים לי׳ נגווה מרענא שטרא
אפומי׳ .והתם הא ל״ש הסנרא 7אשתו כגופו דהו״ק
ר״ל על נת ר״ת ,וכן הרמנ״ס שם ח״ל הרי שנתתיי3
אדם שנועה נני״ל ואותר לדיין ארס שנאתן אצלו וכו׳
אפילו היתה אשה או ענד וכו׳ הואיל ותצא הדנר חזק
ונכון נלנו סומך עליו ע״כ ,הרי הרמנ״ם ז״ל נקט
אשה ולא אשתו ,וכן ענד ,דודאי לאו משוס טעמא
ראשתו כגופו ,אלא כ7מסיק ,הואיל ותצא הדנר חזק
ונכון נלנו כו׳ ,והיינו טעתא 7קיס לי׳ נגווי׳ לחוד.
עכ״פ נעונדא דידן ,הרי הרואה חשנון נעצמו הוא
יו7ע וראה שגנג ,ותה שהדיין אולי לא קיס לי׳
נגווי׳ ,הנה ננ״ד אין הענין שהוא תלוי נפס״ד והוראת
הדיין ,אלא הרואה השנון שואל איך יתנהג לגני עצתו
ורוצה לדעת הדין להנהגת עצמו.
וטהך 7ירושלמי סנה7רין פ״ז ה״ח דאין נית דין רשאי
לתפוס אדם ולנזותו ע״י שחונשין אותו ע״פ
קול נעלמא שיצא עליו שרצח נפש ,הנה לולי דמסתפינא
היה נ״ל לומר דע״י ע״א 7מהיתן להני״ד וקים להו
נגווי׳ ,שפיר רשאין לתפוס את הנידון ולחונשו עד

שמואל

שינואו ערים כרין לשפוט אותו ,דתלנד דחהש״ס נ״ק
קי״ג ותו״ק ט״ז רעל שליחא דני״ד סותכין ני״ד לנדות
ולנזות את התסו־נ או המפקר אף שהשליח הוא ע״א,
וע״כ ננשום דהנ״ד קיס להו נגווי׳ דלא תשקר ,רקשה
לומר דשליתא דני״ד דוקא דהוא גזה״כ כדילפינן שם,
דלא משמע כ״כ כן ,אלא כל איש אתר דהני״ד קיס לי׳
נגווי׳ ל״ש הוא ,אולם תלנד זאת הא הרתנ״ס ז״ל נפ״ג
תהל׳ מלכים הלכה יוד פוסק רתלך הורג גם נער אחד,
וזה הא צריך הרנה ניאור ,וכנר עמדו הספרים ע״ז,
דאיך מאמין המלך לעד אחד להרוג ישראל כשר ,ואף
דהתלך רשות נידו ואינו דומה לני״ד שצריך משפט וגמר
דין ונלא עדים גנרא לאו נר קטלא הוא דגזה״כ דרק
על פי שנים עדים יקום דנר (עיין נתוס׳ סנהדרין ל״ו
ושנת נ״ו ומגילה י״ד) .מכל תקום איך תאמין המלך
לעד אתד על המעשה ,וע״כ צ״ל דהרמנ״ס ז״ל תיירי
היכא דהתלך קים לי׳ נגווי׳ ,וכיו״ג נאמת יוצא מן
הירושלמי פ״ו דסנהדרין ה״ג דהונא נר״ת סנהדרין
דף ת״ד ע״נ תעשה נחסיד אחד שראה לשנים שנזקקין
לכלנא אתרו האי חסיד תסהיד עלן קמי מרן דוד
וקטל לן ונראה משום דחששו כיון שהוא גנרא חסידא
יאמין לו דוד ,ואם כן זהו כנ״ל דרק נעד אחד דקים
לי׳ נגוויה הורג המלך ולא על איש דעלמא .ולפי זה
גס לגני לתפוס את הנידון ולתופסו ננזיון עד שינואו
עדים ,דעל זה גם כן אין צורך נתשפט וגמר דין אלא
סגי ידיעה שהני״ד יאמינו נה מרשעתו ,אם כן עם אחד
דקים להו לני״ד נגוויה סגי דיוכלו לתופסו עד שינואו
עדים לשופטו אף שמתנזה על ידי התפיסה.
ובהנ״ל אולי יש לנאר גם הרתנ״ם נפ״ו הל׳ רוצת
ה״ה שהו״ג (שליט״א) ז״ל רמז ע״ז ,והיינו,
דהרמנ״ם פוסק וכן כל הרצחנים שהרגו נעד אחד או
נלא התראה וכיו״ג אס הרגן גואל הדס אין להם
דמים כו׳ ,דזהו תילתא דתתיה ,דאיך מתירין דתו של
זה לגואל הדס ע״פ עד אתד דאולי תשקר הוא ,וכמו
שהשיג הראנ״ד וז״ל :תימה הוא ואיך נאמן העד
אחד ,או להתיר דחו של זה לגואל הדס ,ע״כ .והכ״ת
ר״ל דכוונת הרמכ״ס הוא נעד אחד ,היינו כעדות
מיוחדת ,אנל זהו קצת דוחק ,דלמה משתתיט הרחנ״ס
לפרש ,אולם ע״פ הנ״ל י״ל דתיירי גס כן שגואל הדם
קים לי׳ נגווי׳ ונאמן אצלו העד אחד ,ותכיון שחסרה
התורה לגואל הדס להרוג ,רשות או חונה ,ואין זה

וכן לא דמי להך 7כתנ התום׳ ננ״ת י״ז ונכתונות פ״ט וש״מ דאשה שאמרה גרשתני נמקום שאינה נאמנת משום חזקה דר׳ המנונא
מ״מ מפסדת מזונות משוס הודאת נע״ד ,וכן נאמרה טמאה אני לך אע״ג דאינה נאמנת מ״מ מפסדת כתובתה ,והתם
ג״כ המזונות או הכתונה אין זה ענין נפרד אלא ענין מסתעף מן הגירושין או הטומאה ומ״מ מהניא הודאת נע״ד והכא לענין
מה שקנה ענד ה״ר לא תהני הודאת נע״ד שהוא ענדו ,די״ל דהתם מ״מ יצויר הפסד כתובה אע״פ שאינה טמאה וכן הפסד
מזונות אע״פ שלא נתגרשה ,אנל הכא תה שקנה ענד קנה רנו אין זה ענין שלילי של הנתנע כמו הפסד הכתונה או המזונות,
אלא להיפוך ענין חיוני של התובע שהוא קונה בחיוב מה שקנה הנתנע ,ודנו־ זה לא יצויר ,כיון שהנתנע ה״ה מ״מ בדין נן חורין,
דמה שקנה ענד קנה רבו הוא רק ענין נא נתולדה מדין ענד שיש על הנתבע כנ״ל.
וכן ננ״ק דף ט״ו ודף מ"א ומ"ג דאתרינן דלר׳ אליעזר נהמית שורי המועד דמשלם כופר ע"פ עצמו ,ואע״ג דעל עצם המעשה
לא מהמנינן לי' ,הנה כתונן דל“ק מידי ,דנחיונ כופר שפיר תתחייב נתורת הודאת נע״ד אף נמי דחיוג זה נא ג״כ נתולדה
מן המעשה דרציחת שורו ,משום דהא דלא מהימנינן לי׳ על נגיחת שורו זהו כמונן רק לגני מיתת השור מגזה״כ דכמיתת הנעלים
כו׳ ובעינן דוקא עדים ,אנל לאו משוס דלא תהיתנינן לי׳ על המעשה דהא לאוסרו למזבח ולכתה ש״ע הא יש לו נאמנות שפיר
וא״כ שפיר מהימנינן לי׳ להנעליס על נגיחת השור ,ורק לגני להמית את השור זה לא מהני ,מגה״כ דכמיתת הנעלים כו' בעינן
עדות לגמור דינו של שור וכמו ננפשות וכמו״כ לענין איסור שיאסור להדיט בדין שוה״ג כמונו ג״כ לא סגי הודאת הנעלים,
דהא איסור שוה״נ תלוי נגמ״ד של השור ע״י ני״ד והוא דין יוצא מגמ״ד של השור ,ונמקוס דליכא גמ״ד דשור לסקילה ליכא
איסור דשור הנסקל ,אכן לפטור עדים זוממים לשלם דמי שור וכהך דסנהדרין דף יוד שפיר מהניא הודאת הנעלים על רציחת
שורם דאומרים כהעדיס המוזמין ,עכ״פ לענין חיוב כופר שפיר מונן למה מהניא הודאת הנעלים להנך דלא דרשי אין השור
נסקילה כו׳ ,אנל היכא שהוא מודה על עצתו שהוא ענד כנעני יש מקום לצ"ע אי מהניא הודאתו לענין מה שקנה ענר ת״ר ,כיון
דהוא בדין ישראל גמור לאחר הודאתו ,דלא מהניא הודאתו כלום לענין עצם דינו ,וצ״ע ,ואמנם מהברייתא בקדושין ס״ה גני חבילה
דמשמע דהמניא הודאת נע״ד לענין מה שקנה ענד ק״ר ע״פ ד׳ הרשנ״א שם ,הנה התם לא היו מוחזקים בישראלים כשריי*
כדנקט שם ננאו ממדה״י ,אכן נהיא אומרת קדשתני והוא אותר לא קדשתיך דמהני דיבורה נגדר שוי׳ אנפשה חד״א נסתפקתי איך
הוא לענין מה שקנה אשה קנה נעלה ,היינו דאם אומרת גם דקדשה וגס כנסה לחופה ואם דהמקדש מכחיש ואותר לא תדשתיר
י
י
והוה הודאה כנגד הודאה ,אנל לענין תפיסה וכהך דנ״ק ל״ד וצ״ע.
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שייך לתורת משפט כעונשי בית דין שצריך משפט ועדות
וגמר דין ,אלא צריך לגואל הדס רק לדעת אמיתת
הרציחה ,אם כן גס קיס לי׳ בגוויה דעד אחד סגי,
ואף אמנם דגואל הדס צריך עדיין להוכיח לפני בית
דין שהרג כדין ,והעד אחד שמעיד על זה לזכותו לאו
כלום הוא ,דעד אחד בנפשות לאו כלוס הוא ,ומה
דג״ה קים לי׳ בגוויה ,אבל הבית דין לא קים להו
בגווה ,וכמו אס הרג בלא עד אחד יש משפט תות לגואל
הדס ,דלא מחזקינן אותו לגואל הדס אלא לרוצח ,כ״כ
אס יש גס ע״א ,כיון דעד אחד לא מהני מידי לעדות
רציחה ,הנה י״ל כיון דהתורה מסרה לגואל הדס
להרוג על פי אמיתת המעשה לחוד ואינו זקוק נדוקא
לעדות גמורה ,אס כן תו בנוגע תה שצריך להוכיח
להבית דין שהרג בהיתר ,הא גס כן אין צריך עדות
גמורה בדוקא ,דהא צריך להיות סגי גס להבי״ד הך
הראי׳ דהיתה לגואל הדם ,ואם כן אס הרג בעד אחד
דקים לי׳ בגוויה ,אס גס דלהבית דין לא קיס להו
בגוויה ,ואס כן אין להבית דין הוכתה ברורה דהרג
נהי״תר ,אבל מכל תקום הרי ספק יש ,דהרי הגואל
■"־הדס אותר דקים לי׳ בגוויה ,ושתא הוא .באמת כן ותו
אינס יכולים לדונו מיתה תספק ,דבשלתא אי ליכא גס
עד אחד לזכותו של גואל הדס ,אז גס מקום ספק ליכא
להבית דין ומשפט תות יש לו לגואל הדס ,אבל אי מביא
ע״א שמעיד על רציחת קרונו על ידי זה שנרצח
וטוען דקים לי׳ בגוויה דלא תשקר ,אז לא גרע זה
מספק אחר שיש להו להבי״ד אי הרג בהיתר אי לא,
דיכול להיות דקיס לי׳ בגוויה ממש.
ואה באשת איש שזנתה אס מביאה עד אחד שנתגרשה
מקודם הזנות ,משמע שדנין אותה שפיר למיתה
ולא תהניא מה דעד אחד אותר שנתגרשה מקודם ,ואף
בגדר ספק לא הוי ,וכן התוס׳ בב״ב קל״ד דלת״ד נעל
שאמר גרשתי את אשתי מכבר פלגינן דיבורו ונאמן רק
נתכאן ולהבא ולא למפרע משוס דעל קודם הא לית
לי׳ התגו דבידו לגרשה ,וכתב התוס׳ דהא פשיטא דאין
נאמן על למפרע דאם לאו הכי הא יכול לחפות על
אשתו שזנתה ,ומה הואילו חכמיס שתקנו זמן ,הרי
דאף דעל הזמן דתכאן ולהבא תחזקינן לדיבורו לגמרי
ומאתינין לו ,מכל מקום נמה שדיבורו כולל גס הזמן
דלתפרע על זה לא תשגחינן על דיבורו כלל ,ואפילו
שיהי׳ לנו איזה ספק ,דהא אס ביכולת לדיבורו לעשות
לנו אקה ספק הא תו א״א לדונה למיתה ויכול שפיר
לחפות ,ואס כן ע״א דעלמא דגס על מכאן ולהבא לא
תהניא מידי עדותו ,כדין דשנ״ע דאין פחות נושנים,
הנה בודאי צ״ל דעל זמן הקודס אפילו ספק אינו עושה
בדיבורו .וכן התוספות ישנים בכתובות כ״ב ע״ב גבי
עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה
וכו׳ ,כתב הת״י דאס מוחזקת היא בא״א שלא על
פיהס אז אף אס בא ע״א שלא בהכחשה ואומר נתגרשה
אינו נאמן ואס נשאת תצא דהיא בדין אשת איש גמורה.
ועי׳ ביבמות ל״א .וכן הרמנ״ם בפי״ב הל׳ גירושין ה״ט
דמפר׳ ג״כ כהת״י הסוגי׳ ,והיינו דלא היינו יודעים
שהיא א״א אלא רק על פיהם ,אבל בא״א דעלמא שהיא
מוחזקת לאשת איש אם בא עד אחד לומר דנתגרשה
אפילו שלא בהכחשה אינו נאמן כלל ,ואם נשאת תצא,
וע״כ ודאי דכיון דהיא בדין אשת איש גמורה לענין
דאס נישאת תצא ,אס כן היא אשת איש גמורה גס
לענין דאס זנתה דחייבת מיתה ,דלא חצינו דתוכל
לפטור עצמה ממיתה בע״א .ולכאורה הא בכאן גם כן
יש לומר ,כיון דהאשה אומרת דנתגרשה מקודם ועד
אחד תחזיק דברי׳ לחה יהי׳ גרע מהא דעד אחר של
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גואל הדס דקים לי׳ בגוויה ,מכיון דעל פי דברי העד
הא היא בעצתה קבלה הגט ,הרי ודאי דלא גרע מקים
לי׳ בדברי העד דלא תשקר ומכל תקוס אמרינן דאף
מקוס ספק אינו עושה זה להנית דין.
אולם י״ל דזה לא קשה כלל ,דודאי גס מקוס ספק
לא נעשה על ידי העד ,דבתקום שצריך עדות
גמורה ,א״כ גזה״כ הוא דע״א כמאן דליתא ,אבל
בגואל הדס דאין צריך עדות גמורה ,אם כן גס על פי
עד אחד הוי מקוס ספק ,וגס יש לומר דלעשותה גרושה
כיון דהיא יש לה עלי׳ חזקת אשת איש ,ועד אחד הא
לאו כל כמיני׳ לערער החזקה כדאמרינן בכתובות כ״ו
וקדושין ע״ג ונ״ב ל״ב ונתוס׳ כתובות כ״ב כתב דאי
לאו החזקה דדייקא ומנסבי׳ הל״ל בנשאית לא׳ מעדי׳
דעד גופא נתי בחנק קאי ,והכא נזנתה הא ל״ש דייקא,
וא״כ לגבי ני״ד ליכא מקום ספק בזה ,אבל הכא אין
הע״א תפקיע מחזקה ,דכנגד חזקת כשרות של הרוצח
יש חזקת כשרות של ג״ה.
!והנה בתשו׳ רע״א בס׳ קכ״ד ראיתי דשו״ט קצת
בכיו״ב גבי אשה שנשאת בלא עדים ואתר כך
בא עד אחד ואתר שתת בעלה מקודם ,דהגאון תליסא
ר״ל דאינו נאמן דאס כן לעולם יכול קרובה לחפות,
והגרע״א דוחה זה ,דשאני ע״י גירושין דיכול לחפות
משוס דא״א כ״כ להכחישו ,אבל על ידי מיתה אינו
יכול לחפות דהרבה ימצאו שיעידו שראו אותו חי,
וגם ר״ל דבעד מיתה כיון דהאתינו על להבא וברור לנו
שמת כמו על פי 3׳ עדיס .אם כן גס על לעבר מידי
ספק אינו יוצא ,וכמו בגט שאין בו זמן דאין ממיתין
אותה מספק ,ומסיק ת״ת דגס בעד מיתה אף דעל
מכאן ולהבא יש לו נאמנות כב׳ עדים ,ואף גס על לעבר
אלו נאתר דתהני הגדת העד להתיר לה לעמוד עם בעל
זה שנישאת לו תקודם ושלא לאוסרה עליו תטעס סוטה,
משום דלגבי איסור האמינו חז״ל ,מכל תקוס לענין
עונשין ,הן לחיוב והן לפטור ,דגזה״כ הוא דעד אחד
לאו עדות הוא ,אס כן גס לענין לחפות בעדותו על זנות
דלעבר ,היינו לתשווי׳ עכ״פ איזה ספק שתא תת ,אין
נאמן כלל ,משום דלענין עונשין הן לחיוב והן לפטור
גזה״כ היא דעד אחד לאו עדות הוא .אולס כל זה
הוא התס לענין לפטור מעוגשין דגס ע״ז צריך עדות
כנ״ל ,בין לחיוב בין לפטור ,אבל לגבי היתר דגואל הדם
להרוג דלא בענין בדוקא עדות ועדות פסולה לנפשות
כתו עדות מיוחדת וכיו״ב ,גס כן מהני .אס כו אס
היה לו עד אחד דקים לי׳ בגוויה ,ונאתר דגבי גואל הדס
זה סגי ,אס כן גם להנית דין עכ״פ תקוס ספק הוא,
דבמקוס שאין צריך עדות גמורה ,אף דגס עד אחד לא
סגי ,מכל-מקום־ ספק־מצי״למשוי^פנ״ל}_______ ______ .
ולפי״ז בנידון השאלה שלי ,אם הרואה חשבון גס אפי׳
לא ידע בעצתו שהמזכיר גונב מן החברה ,אלא
רק יש לו עד אחד על זה דקים לי׳ בגוויה ,היה גס כן
לענ״ד יכול לסמוך עליו לבזותו ,כיון שגם זה אין זה
דבר שצריך לפסק דין בית דין ובעדות דוקא ,אלא הוא
ענין שלעצמו ,של היתר או איסור ואמיתת הדבר סגי,
ומאחר דקים לי׳ בגוויה שהדבר אמת סומך עליו ,ואס
כי בנידון דידן מכל שכן ,כיון שהוא נעצמו יודע ורואה,
לתה לא יהי' רשאי לבזות את הגנב אם על ידי זה
,
נטוס הגא-.-שיציל ממון החברה____________ .
והא דהירושלתי בסוטה פ״א ה״ה דפריך גבי סיוטיה
דכהן אוחז בבגדי׳ וכו׳ ,ואיך תבזין על הספק,
ומשני משום דזנות אנדרלתוסי׳ מביאה לעולם והורגת
גס הטונים .אתנס הלוא התס ליכא ברירות לשוס איש,
דגס הכהן המבזה אותה וגס להבי״ד ולהנעל —
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לכולם הדבר הוא בספק ,ומשום הכי צריך לן ה גדר
לרמס;־דאי לאו שיש בזה גדר לרבים דזנות אנדרלמוסי׳
תניאה לעולם והורגת גם הטובים וגם משוס ונוסרו כל
הנשים ,לא היה היתר להמנזיס לבזות אדם על הספק.
אנל הכא בנ״ד למי שמבזה הא לאו ספק הוא לו ,אלא
דבר ברור.
גם הא דמשנעינן כהן גדול ותנזין אותו ומחמת ציבור
עשו מעלה ,אבל התם גס ספק ליכא ,דהוא רק
חשד רחוק וחשש דהוא צדוקי ,דהרי לתה אחרינן שם
דפורשין ובוכין ,והא במקום שעושין מחתת ציבור שרי
לבזות על הספק ותחמת ציבור עשו תעלה ,וע״כ דהיינו
־דברי הגת׳ שם בדף י״ט כרינ״ל דאתר החושד נכשריס^,
וכו׳ ,והיינו דהתס גס מקום ספק ליכא ורק חשר־
דעלמא ,ואי לאו כפרה דיוה״כ לא ביזו אותו ולא חשדו
לכה״ג לצדוקי גס תחתת ציבור ורק בכפרה דיוהכ״פ
חשו ,אבל בנ״ד להרואה חשבון שתבזה אותו אינו תבזה
על פי ספק אלא ע״פ דבר ברור ,כי הוא בעצתו הא
יודע ורואה שגונב ,וגס בנ״ד הוא גס ענין דרבים,
שהרי מתון החברה נוגע לרבים.
והך דהרתב״ס פ״ב ה׳ שבת הכ״ג ,דאס צרו סתס
תחללין שבת ,והוד גאונו תסיק בכוונתו של
הרמב״ם ,דזהו רק גני חשש של רבים ,דאז אפילו באו
סתס תחללין ,אבל ביחיד רק אס באו בודאי על עסקי
נפשות תחללין ,אנל אס באו סתם אף דת״ת ספק הוא
שתא באו נס על נפשות ת״ת לא תחללין .ובענ״ד יגעתי
ולא תצאתי טעם נכון לתה ביחיד לא תחללין ,כיון שהוא
ספק נפשות ,כי אפילו בכתה ספיקות ,כגון ספק חי
ספק תת וספק עכו״ם ספק ישראל תחללין שנת,
ואפילו רבים מתללין על ספק דיחיד ,והכא ספק באו
על עסקי נפשות ספק על עסקי תתון ,תאי שבי דעל
רבים תחללין ועל יחיד לא ,תכיון דהרתב״ם ז״ל כתב
דעל צרו סתס מחללין ,וע״כ דס״ל דהוא גדר ספק
נפשות וכדברי הלח״ת שם דנפיק לי׳ זה תדיוקא דרישא
ותסיפא תהברייתא דעירובין ת״ה ,אנל עכ״פ דהא
ודאי דס״ל דבכה״ג ה״ל גדר ספק נפשות ,א״כ תאי
שני יחיד תן על רביס.
ואמנם דעת הבה״ג דהובא בר״ן שבת דף ת״ב גני
מכנין גחלת של מתכת נרה״ר כו /דס״ל דגם
בשל תתכות ה״ל איסור דאורייתא תשוס צירוף ורק
נשל עץ כל כתה דלא כביא אית בי׳ סומקא וחזי לה,
ולא אתי לאזוקי בה ,אבל נשל תתכת אע״ג דאזיל
סותקא לא כביא ואתי לאזוקי׳ בה ,והיינו דסכנת
נפשות תשיב לה כד׳ הר״ן שם ,ותכל תקום תשתע
דוקא נרה״ר דהוא נזקי רבים ,אנל לא בנזקי יחיד
בגחלת ,הנה י״ל ע״ז דרק נזקי רבים חשיב כסכנת
נפשות ,משוס דעלול הוא דתן כל הרבים דיש בהם גס
תינוקות אחד תהס יוכל ליזוק עצמו באופן סכנה,
אבל בנזקי יחיד בגחלת אע״ג דלא כביא באזיל סומקא,
ת״ת על יחיד לא חשבינן כעלול לסכנת נפשות ,ודוגמא
לזה הבה נתצא בחג״א או״ח ס׳ שכ״ט סק״ה דדעת
המהרא״י נעכו״ס שצרו דגס אם באו על עסקי תמון
לחוד תכל מקום תתללין השבת בזה״ז דאס לא יניחנו
לשלול ולבוז יהרגנו והובא שם בהתחבר ואשר״י
עירובין שם ומבאר התג״א ,דיש לעשות אותדנא דאין
אדם תעמיד על תמונו ויהי נזה נפשות ,ומכל תקום
תסיק המג״א דזהו דוקא ברבים דאז יש לחוש שתא
יעמוד אחד מהן נגדם ויהרג ,אבל ביחיד ליכא לתיתש
לנפשות דאין עלול ,כיון שכל אדס תחויב להניח
ממונו ,ואס כן גס גבי גחלת לדעת הנה״ג אולי ג״כ
יש לחלק כנ״ל דרק בנזקי רבים בגחלת עלול לנפשות
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דתן הרבים דיש נהם גס תינוקות אולי אחד (והם יגע
בהגחלת ויוזק אבל לא ביחיד ,אבל בצרו סתם דחוששין
שתא באו על נפשות ולכך תחללין ,א״כ תו איזה חילוק
נין יחיד לרבים כיון דדנינן בכה״ג ספק נפשות.
והנה תה דרש״י פי׳ שם בנ״ת כ״ד דכסא דכספא של
אושפיזו היה ולא של תר זוטרא ,הנה י״ל דהא
למר זוטרא לא היה עדות ברורה שגנב ורק איזו
אותדנא כדאתר ש״ת האי הוא תדתשי ידי׳ וכפר
בגליתא דחברי׳ ,ואס כן י״ל נהי דלדיין סגי אומדנא
כיון שדעתו סומכת שהוא כן ובגדר קים לי׳ בגווה,
כמו הך דרנא שם בכתובות פ״ה דפסל להנתבע
לשבועה ,או כר׳ פפא דקים לי׳ בגווה תרע לשטרא
אפומא ,וכדפסק הרמב״ס אם רק דעת הדיין סותכת,
א״כ גם תר זוטרא בתורת דיין כיון שדעתו סומכת
שהוא גנב לא גרע קיס לי׳ ע״פ הבנת עצתו תקים
לי׳ דרבא ור״פ ,וכפתי׳ כדי שיודה ,ואף על גב דלתתון
תתש לא תהני קים לי׳ להדיין ,כדאמר קרענח שטרא
ס״ד ,תכל מקום לכופתו ולבזותו כדי שיודה ס״ל דסגי,
אולם אלו מר זוטרא היה בע״ד ומטעם עביד אינש
דינא לנפשי /אז לא סגי קיס לי׳ דצריך אח״כ לברר גם
להבי״ד שגנב תמנו ,כדי לברר שעשה כדין בתורת עביד
אינש דינא לנפשי׳ ,וכן בהך דתאה פנדי בפנדי לתחיי׳,
וכן במסרב בו רבו לצאת כו׳ ועשה בו חבורה ,תחתת
דעבדא גנבא הוי ,דבכל כה״ג צריך התכה לברר שגנב
או גזל ממנו בעדות ברורה ,וא״ל חייב על ההכאהאו_
על הבשת ,וא״כ בנ״ד'הא הרואה'חשבון יכו13ס
ולברר בבירור נכון ע״פ הפנקסאות שהוא גונב ,באופן
דודאי יש שפיר לדון נזה הך דעביד אינש דינא לנפשי׳,
'או מחתת דהיה תחויב להציל ממון אחרים ,דהכא
באתת גם ל״ש הנ״ל דצריך לברר נבי״ד שעשה כדין,
דהרי לא עשה לו איזה חבלה או הפסד תתון דשייך על
זה תביעה בבית דין.

וזה שהשיב לי הגאון הנ״ל ז״ל:
יום ד׳ כ״ה סיון תרצ״ה,
מעון הקיץ אלקטיא תאריאש יעהלא.

קבלתי מכ' ...והנה מחתת כי אני בשוקי בראי
בתעון הקייץ אקצר ובתאי דסייס אפתח ,יראה
בדברי רננו בספ״ב תהל׳ שבת ונפ״י ונפי״א ובפ״ב
הי״ד וראה כך דגני שבת דהוה כחול לגבי חולה שינ״ס
דהכול תחללים שבת עבורו ואף דבר שאין בו חשש
שיוסיף הסכנה רק צריך לזה תחלליס ,וכן שם דף
קכ״ח ע״ב בתוס׳ ,וכן גני סותא חיה דתדליקין עבורה
הנר בשביל יתובי דעתה ואף דהא יכול לותר לה
שהדליק ,וכן גבי הני דהגת׳ בע״ז דף כ״ז וכ״ח ע״א
וע״ב דהגת׳ חשיב דהוה חולי שיש בו סכנה וגס ע״ז
דף י״ב ע״ב גבי עלוקה ע״ש בתוס׳ דהאדס לא הוה
תסוכן רק הדבר יש בו סכנה ת״ת תחללין עליו את
השבת .וכן בסנהדרין דף ע״ב ע״ב גבי דיליף תקרא
דתתתרת שתחללין עליו שבת היכי דאינו בר תיתה אף
דהוא גרס לעצתו ע״ש ,וכן חולי שיש בו סכנה לדינא
דגת׳ ,אף שיש לומר שהפרט הוא תמיד בריא ולו לא
יהיה סכנה ,תכל תקום תחללין וזה ר״ל ג״כ הך דע״ז
דף כ״ח ע״ב גבי הך דר״י ורשב״י בעין דא״ל לכו״ע
שרי לדידך אסור דאינו תובן תה זה וכי בשביל סכנה
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נוכל לומר דמתמת דלא ס״ל מעיקרא יהי׳ אסור ,רק
ושס בחולה שיש בו סכנה ע״ש 3גמ׳ דגני שהוא מתיירא
תליא בזה ולא שייך לומר בגדר שוויא אנפשי׳ כו/
והוא עצתו מכבה די בחשש שמא רוצה לסכנו וגני אחר
צריך
והנה גבי יוה״כ בהך דדף פ׳ע גבי תולה אומר
רק גייס ושאר ולא נקט רוח רעה דזה רק גדר תינבא
ור״ל
סכנה
כו׳ דייק הרמב״ס דרק חולה שיש בו
בעלמא ורק הוא בעצתו שייך וכן שבת דף ס״א גבי
האכילה
דמ״ת
דזה גס הרופא אותר שהוא מסוכן רק
קמיע ותענית דף כ״ב ע״ב ע״ש נרש״י וברמב״ם ושם
יש
החולה
בגדר
לא צריך והחולה אותר שצריך ,אבל
רק להתענית וגבי שבת לא הביא כלל הרתב״ס גדר
בעצס
התענית
אס
סכנה וכן נ״ת דיש שני גדרים
ר״ר רק הביא לכבות ורק לאחר ע״ש בזה ואכת״ל.
הוא מזיק לו דאז הוה התענית גדר רודף וניתן להצילו
במ״ש בגדר כל הני עיקר הדבר דדבר שצריך עדות
כו׳ ודותין את האיסור ובין אס הוא צריך רפואה
בודאי ע״א לא יעיד היכי דנ״מ לפסול והיכי
והרפואה היא דבר אכילה איזו מציאות ,וא״כ הסתירה
דאין נ״ח לברר ע״פ דין ,אבל היכי דא״צ עדות ,אז אס
שבין יומא דף פ״ג לדף פ״ד ע״ב אם צריך רוב ,ועיין
רק מחמת אומד אסור להוציא גדר ש״ר אבל אס
בזה ברמב״ס בהל׳ שביתת עשור פ״ב .והרבה יש
המספר יודע דבר ברור מותר וכל הני שכתבתי הוי
להאריך ,ועיין בתוס׳ סוכה דף כ״ו ע״א ת״ש בשבת
רק בגדר אומד ורק כמו בת רב חסדא דהוה כתו גופו
גבי סכנת אבר ,ועיין ברי״ף ז״ל שנת פי״ד דגרס גבי
לרבא אשתו כגופו ,וכן אבא מר דהאב והבן אין מונין
אמתי׳ דמר שמואל דצווחה ופקעה עינה ומתה דלא ___אלא אחד כמבואר סנהדרין דף ל״ו ור״ת ועת״ש
"'3־"־•השאלתות דר״א נזה 3פ׳ וישב .וג״ה די באומדנא וכן
כגת׳ דידן דרק פקעה ואכמ״ל.
והנה גבי חיה אי ד״ב הרתב״ם ז״ל דייק להורגו וגבי
הגדר גבי שונא מוכח מספרי דג״ה מותר להורגו לא
בגדר שוגג רק בגדר תזיד ובאמת לכאורה אין חובן
חיה ר״ל כגון מרתיע וכה״ג אמר בירוש׳ ברכות
מה מקשה הגת׳ מכות דף ט׳ ע״ב דלמא ר״ל ר״י ר״ל
פ״ה אך זה לגבי אחר שצריך להציל הנרדף אבל לגבי
ע״י ג״ה וזה בקט בהרג וזה חותרו קולו ואכמ״ל ,וזה
הנרדף עצמו יכול להציל עצמו אף רק בקשש וכן בהך
ר״ל ג״כ תה דמבואר בירושלמי סנהדרין פ״ד גני יצא
דשבת דף קכ״א ע״ב ונרמב״ם ספ״י ופי״א מהל׳ שבת
לזכות דאין מחזירין לחוב יכול שהוא זכאי ת״ל כי
דהוא עצתו יכול להרוג את הנחש וכו׳ הרודף אף שא״י
לא אצדיק רשע ע״ש ומה ר״ל אך דנ״ת לגבי ג״ה
לזה להורגו ע״ש בזה וזה ר״ל המשנה דדף כ״ט ע״ב
והרנה יש בזה להאריך אך כי אני בשוקי בראי אקצר.
ור״ה דף כ״ג ע״ב דבר״ה בקט גייס ולא נקט רוח רעה
כו׳ ובשבת נקט ר״ר וכן בשבת יראה שס דברישא
נקט שהוא תתיירא כו׳ ואח״כ נקט מפני התולה שישן
יוסח ראדן.

נתיב י״א

בעני! פקו״נ דוחה שבת וש״ע
(מה שכתבתי להגאון מה״ג זצ״ל על מכתבו הנ״ל)

א
נענין סכנת עכו״ס שצרו בשנת — .בענין סכנת
נחש — .חילוק הגאון ז״ל בין סכנת עצמו לסכנת

אחרים — .עיונים הרנה בזה — .תוס׳ ברכות
ל״ג והירושלמי — .ביאור ואריכות נהנ"ל— .
ביאור הגאון ז״ל במשנה דר"ה כ״ג — .עיונים
נזה — .הגת׳ דתענית כ" ב לגבי נרדף מפני רו״ר.

הגה בתה שעמדתי במכתבי הקודס בד״ק של הו״ג
(שליט״א) ז״ל דמנאר הרמב״ס במה דפוסק
דנעכו״ם שצרו ,דאפילו בסתס מחללין שבת ,דר״ל
דזהו דוקא בחשש של רבים ,אבל ביחיד רק אס יודע
בודאי שבאו על עסקי נפשות תחללין שבת ,אבל אס
באו בסתס לא תחללין ,דלולי דברי קדשו בזה היה
הסברא לומר דגס ביחיד אפילו באו בסתס מחללין,
משום דכיון דמחזקינן זאת כספק נפשות ,א״כ מה לי
יחיד תה לי רבים.
וע״ז ר״ל הו״ג מד׳ רבינו נספ״ב הל׳ שבת ,והיינו
מתה דנקט הרתב״ם שס נהכ״ד ז״ל :ואפילו
יחיד הנרדף תפני העכו״ם או תפני נחש או דוב שהוא
רודף אחרי להורגו מצוה להצילו וכו׳ ,הרי דהרמב״ס
ז״ל דייק בלשונו שהוא רודף אחריו להורגו ,ותשמע
דאיכא ברירות דבא ודאי על עסקי נפשות ולא בסקס.

ואמנם אכתי אין תבואר לי זה כ״צ בענ״ד מחמת
הנ״ל ,דמאחר דבעכו״ם שצרו אפילו בסתס
איכא ספק נפשות ,א״כ איזה חילוק הוא בין להציל
מסכנה את הרבים או את היחיד ,ובנוגע ללשון
הרתב״ם דנקט רודף אחריו להורגו ,הנה אפ״ל דיש
לחלק נין עכו״ס שצרו סתס לבין יחיד הנרדף מפני
עכו״ם דתיירי הרתב״ם ,היינו דבעכו״ס שצרו סתם
יש שפיר ספק נפשות ,אבל בעכו״ס הרודף אחר
היחיד סתם לא חשינן כלל לנפשות ,דתהכי תיתי נימא
על סתס רדיפה שהוא ענין נפשות ,ולכך שפיר נקט
הרמב״ם רודף אתריו להורגו.
ובר חן דין לכאורה י״ל ג״כ דנקט רודף אחריו להורגו
משום נחש ,דהא נחש תשיב לי׳ 3ס״פ האורג
דף ק״ז ,ו5פ׳ כל כתני דף קכ״א ובברכות דף ל׳ ע״ב
ודף ל״ג ע״א דבסתם אין בהם סכנה כלל ,ואף דחכל
תקום אשכחן דנחשיס ממיתים כי הא דע״ז דף כ״ז
בבן דמא ב״א של ר״י שהכישו וחת ,וכן ביבמות דף
קט״ז במעשה שהיה בקציר שהכישו נחש .וכן בגיטין
דף נ״ז בנר דרומא דאתא דרקונא כו׳ ,ובברכות דף
ס״ב ע״ב בעונדא דהההוא פרסאה דאתא דרקונא וכו׳
ושם פירש״י דרקונא ,נחש .הנה פשוט דצ״ל דבכל
הני תיירי כנישופין או במרתיע כנגדו כדאמרינן 3ברכ׳
ל״ג ,או דזה היה במקומות שהנחשים בחזקת ממיתין
הן .עכ״פ י״ל דלזה נקט הרמב״ס דרודף אחריו
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קפח

סדר

הלכות דעות פ״ו ה״ה

ממור דברי רביגו מירושלמי חגיגה פ״ב ה״א

ושתים אין דינו חמור כ״כ שלא להיות לו חלק לעוה״ב,
וכמבואר בדברי רבינו לקמן בהלכות תשונה.

שם והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלר ,לעוה״ב ,כיזב מרן

מקורו בפרק נ׳ דאבות והנה דבר זה שכתב רבינו

ההבדל שבין עון_מלבין_פגי חברו ליתר עבירות

שנויה במסכת אבות שס דקתני יהא כבוד חבירך חביב עליך

ואפשר לענ״ד בס״ד לתת עוב עעם למה בהנך כשהוא
רגיל בהן ,הוא דאין לו חלק לעוה״ב לא בפעם

גורסין יהי כבוד תלמידך חביב וכו׳ והתי״ע מיישב הגירסא

אחת ושתים ,מה שאין כן בשארי עבירות שאין חילוק בין

של חבירך אמת במדרש שמואל הניא דרכינו גורס יהי כבוד

עשאה פעם אחת או שתי פעמים או הרנה כי אם בהכסלות

חבירך וכו׳ ואנכי לא ידעתי איה איסוא מצא כן לרבינו אס

העונש בידי אדם או בעונשי שמים כ״כ פעמים שהכסיל

לא ממה שכתב סה שיהיה רוצה בכבוד חבירו ,וממה שאמרו

עשיית העבירה ,אבל הוא לדעתי בס״ד כי זה שהמתכבד
בקלון חבירו ורוצה לכבד עצמו ולבזות את חבירו וכן המלבין (\

הלל מה שיזירץ בזה בשס ס׳ דרך חייס אבל שהמתכבד

פני חבירו מנזה את חבירו ומכבד עצמו שאין בו הדבר הרע

בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב זה לא נזכר שם נמס׳ אבות,

ההוא שאומר לחבירו וכן במכנה שם לחבירו הוא ג״כ כך לזה

ומרן גוסא לקמן בהלכות תשובה סרק ג׳ הלכה י״ד כתב דלא

משלמין לו מדה נגד מדה דהיינו כמאמרם זכה נועל חלקו

ידעתי מנא ליה לרבינו דהמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק

וחלק חבירו בג״ע לא זכה נועל חלקו וחלק חבירו בגיהנם

לעוה״ב ,אבל באמת ממקדש מלך הוא יוצא מן הירושלמי

והיינו שזה הרשע ביזה את הצדיק ונותן הקרה הכבוד

דחגיגה סרק ב׳ הלכה א׳ דאמרינן התם הדוברות על צדיק

האמיתי שהוא עה״ב כי עה״ב הוא מלא כבוד ה׳ ואין לך

עתק וכו׳ הדוברות על צדיקו של עולם מתגאה לומר אני

בזיון והשפלת כבוד מרדת הגיהנם ,לזה שסיר עונשין מדה

דורש במעשה בראשית וכו׳ אמר ר׳ יוסי ב״ח המתכבד בקלון

כנגד מדה למי שמבזה חבירו באחד מהאופנים האמורים

חבירו אין לו חלק לעולם הנא המתכבד בכבוד חי העולמים

שנועלין ממנו כבודו והיינו עה״ב שלו ומכבדין נו למי שביזה

לכ״ש מה כתוב בתריה וכו׳ הרי מבואר כדברי רבינו

הוא והוא נשאר מבוזה חסר עוה״ב ואדרבה נוסף לו גיהנם

המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב ,ודע דהמתכבד

של חבירו אבל בשביל פעם אחת נועלין ממנו חלק אחד

בקלון חבירו דאין לו חלק לעוה״ב וכדומה לו עבירות כגון

מעוה״ב שלו ולא כל החלק לעוה״ב שיש לו ובפעם השנית

הלבנת פני חבירו וכינוי שס לחבירו וכדומה הנאמר בהן אין

נועלין ממנו ג״כ חלק אחד כשיעור הקודם מעוה״ב שלו עד

לו חלק לעוה״ב ,היינו דוקא ברגיל בהן אבל בשביל פעם אחת

כשהוא רגיל בכך לא נשאר לו שום חלק לעה״ב.

שיהיה רוצה בכבוד חנירו כמו בכבוד עצמו אמת הדבר היא

כשלך וכו׳ ועיין בתי״ע שם שהביא בשס מדרש שמואל דיש

שס שכבוד חבירך יהיה כשל רבך עיין בתי״ע סרק ב׳ בד״ה

הלכה ה
קושי׳ על המהרש״ל בביאוריו על הסמ״ג חלק
לאוין מנין ה׳
כל השונא אחד מישראל עובר בל״ת שנאמר לא תשנא וכו׳

זה וכל הפוסקים כולם שסה אחת להם דהך דינא דכולי

עלמא היא ,אמנם אני בעניי תמה אני על שני גדולי הדור

הללו מהרש״ל ומהר״א שעיין שנעלם מהם לסי שעה דברי

וכן כתב הסמ״ג בחלק הלאוין מנין ה׳ וכתב שם

התוס׳ דססחים דף קי״ג ע״ב שהקשו דהיאך אמרינן בבבא
מציעא דף ל״ב אוהב לסרוק ושונא לעעון מצוה בשונא כדי

מהרש״ל בביאוריו וכמו כן מוהר״א שעיין אמנם וכו׳ ומיירי

לכוף את יצרו ,ואי מיירי בראה בו דבר עבירה שמצוה

באדם כשר ,אבל בסמ״ק מפרש דמיירי באדם רשע שמותר

לשנאתו מאי כפית יצר שייך גביה אדרבה מצוה קעביד בח

לשנאתו ,והכתוב מזהירו שלא לשנאתו בלב ולהראות לו פנים

ששונא אותו ,ותירצו התוס׳ דכיון דעדיין לא גילה לו שר

יפות אלא יראה לו פנים ששונא הוא לו ואלו ואלו דא״ח

שונא אותו ,והשתא יגלה לו אזן שהוא שונא אותו ג

(ועיין בהגמ״יי לעיל הלכה ג׳ אות א׳ ובמ״ש שם בס״ד
בהלכה ההיא) והנה שניהם לדבר אחד נתכוונו מהר״א שעיין

שעיניו יראו כי אין עוזר לו בסריקתו אף הוא ישנא

ומהרש״ל לכתוב כן בפשיעות כאלו אין רואה חולק על דבר

זה י3

קרא כדכתיב כמיס פנים אל פנים וגו׳ ועל ידי
שנאה גמורה וקעעה ומריבות כי יריבון ועיין בס׳ י

סדר

קצו

הלכות דעות פ״ר ה״ח

משנה

ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו למדתנו רבינו כך וכך

בעלמא ומיד שלא קבל אביו תוכחתו מיד הי׳ פעור•

דהיינו ששם באותו הסרק כולו מדבר ממה שהוא חייב בכבוד

מלהוכיחו עוד אלא שהמקשה ג״כ אסיק אדעתיה דאגב

רבו ,ולפיכך ביאר שם ג״כ אופן התוכחה של התלמיד להרב

חביבתיה דיהונתן לדוד עביד יהונתן לפנים משורת הדין

איך היא שאינה משתוות לתוכחת שאר ב״א וכשהוא רואה

בתוכחתו ,רק שהמקשה הי׳ סובר דהך אגב חביבתיה של

שבאמירה זו מה שאומר לו כך וכך למדתנו רבינו אינו מקבל

יהונתן לדוד לא הי׳ גורם אלא שיעשה יהונתן בתוכחתו

תוכחתו שוב אינו רשאי להוכיחו יותר דהרי הוא כאילו כבר

לאביו מה שהוא הי׳ מחויב לעשות לאדם אחר כשהי׳

הגיע למדרגת התוכחה באדם אחר עד הכאה שהוא פעור

מוכיחו ,דהיינו שחביבותיה של דוד ביהונתן גרמא לו

מלהוכיחו מאז ואילך וכדברי הסמ״ג והגהות מיימוני

להעלותו מדרגה אחת להשוות אביו לאדם אחר לענין מצות

ושלכתחלה ס״א שצריך התלמיד להוכיח אפילו לרבו ולומר לו

תוכחה ,וא״כ בשלמא אם באדם אחר חייב להוכיחו עד קללה

כך וכך למדתנו רבינו זה ג״כ ידענו מהך דלקמן הלכות ת״ת,

או עד הכאה היינו שהוכיחו יהונתן לאביו עד קללה או עד

שוב מצאתי ראיתי להחכם המגיה ספר משנה למלך שתירץ

הכאה דאהני חביבותי׳ לדוד להשוותו לאדם אחר אבל אס

ג״כ לקושית הלח״מ קרוב לדברינו והנאני ,ואעס״כ תירוצי

נאמר דגם באדם אחר אינו מחויב להוכיחו אלא עד נזיפה

הראשון נראה לענ״ד בס״ד יותר עיקר.

ולא יותר ,א״כ זה שהוכיחו יונתן לאביו עד קללה או עד

$

הכאה צריכין לומר שהי׳ גורס חביבותיה דיהונתן לדוד
להעלותו שתי מדרגות ,דהיינו לעשות באביו בתוכחתו יותר

יבואר הסוני׳ בערכין דף ט״ז

ממה שהוא מחויב לעשות בתוכחתו אפילו לאדם אחר ,זה לא

ס״ל להמקשה עד דהתרצן משני לי׳ דאגב חביבותי׳ יתירה

ומדי דברי ראיתי לעורר עוד דלפי דברי הסמ״ג והגהמ״יי
צריכין לומר דגם המקשה בערכין דף ט״ז ,גם הוא

דהוי ביהונתן לדוד מסר נס שיה טסי וכו׳ ופירושו הוא דלא

ידע דאגב חביבתיה דהוי לי׳ ליונתן בדוד עשה יונתן יותר

בלבד במה שהשוה בתוכחתו לאביו עם חובת תוכחתו לאדם

מחק החיוב להמוסר של תוכחה ,דהא שאול דמלבד דמסתמא

אחר ,אלא אף זו שהעלה את דוד שתי מדרגות לרוב

היה רבו של יהונתן בנו ,אף זו לפחות היה אביו של יהונתן

החביבות שחבבו דהיינו להוכיח עד קללה או עד הכאה,

ואביו יש לו דין רבו לענין תוכחה דגם לאביו אינו צריך

ומדוקדק בזה לישגא דגמ׳ בערכין שם דקאמר אגב חביבתא

להוכיח יותר מלומר לו אבא כך כתוב בתורה ואם אינו מקבל

יתירה וכו׳ מסר נסשיה טסי וכו׳ דתיבות הללו יתירה וטסי

תוכחתו ישב וידום ,והראי׳ לזה דהא כל דין עיקר תוכחת

שאמר הגמ׳ נראים לכאורה דבר שפתים אך למותר כי מה

תלמיד לרב שכתב רבינו הא לא למדו אלא מדין תוכחת הבן

הי׳ חסר אס הי׳ אומר אגב חביבתא דיהונתן לדוד מסר

לאביו וכמבואר בכ״מ לקמן בהלכות ת״ת שם ,וא״כ גם

נסשיה ,אבל לסי האמור בס״ד ניחא ,שהרי לדבר זה היה צריך

להמקשה דשם שהקשה על ר׳ יוחנן דאמר עד נזיפה הא

להיות ליהונתן אהבה עזה וחבה יתירה לדוד וכדי להעלותו

כתיב הכאה וקללה ,ועיין בתום׳ שם בד״ה ומ״ד עד נזיפה

שתי מדרגות שהוא לא שב מלהוכיח בשבט פיו ולשונו לאביו

וכו׳ בתרוצם השני הנה גם לדידיה קשיא למה לא אקשי

שאול עד קללה או הכאה מה שאין מחויב לעשות זה

דעדיף מיניה והוא דהא גבי יהונתן לא הי׳ צריך להוכיח

בתוכחתו וא״כ מסר נפשו על דוד טסי דהיינו שתי מדרגות

אפילו

עד

וזה לא הי׳ כ״א החביבות יתירה.

נזיפה לסי דברי הסמ״ג והגמי״י דדי בתוכחה

הלכה ח
הסבר קושית הלח״ט על רבינו

ושתים נהי דעונו גדול אבל הא מיהא יש לו חלק לעה״ב) וכו׳

המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר וכו׳ עד שיכלימנו
שנאמר ולא תשא עליו חטא וכו׳ המלבין פני

במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי

חבירו ברבים אין לו חלק לעה״ב (עיין מ״ש בס״ד בזה לעיל

שמים וכו׳ ומחרסין אותו בפניו וכו׳ כמו שעשו כל הנביאים,
והלח״מ תמה על רבינו דתחלת דבריו בהלכה זו ע״כ ,מיירי

הלכה ג׳ בד״ה והמתכבד בקלון חבירו וכו׳ שכל זה ברגיל

בדברים שבינו לבין חבירו שהרי כתב אח״כ בד״א בדברים

הוא בכך הוא דאין לו חלק לעוה״ב אבל בשביל פעם אחת

שבין אדם לחבירו וכו׳ הרי משמע מזה דרק מאז והלאה הוא

סדר

משנה

הלכות דעות פ״ו ה״ח

קצז

מדבר בדברים הנוגעים לדברי שמים ,ותחלת דבריו בדברים

לא שב ומצואתו לא רוחץ הרי מותר אח״כ להכלימו בכלימה

שבין אדם לחבירו ,וא״כ קשה טובא דהיאך כתב רבינו תחילה

הקטנה האמורה ,שהרי אפילו להנותו ממש בדברים ג״כ

לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו וכו׳ דמשמע מזה דדוקא

מותר דהא האיש ההוא אין זה עמיתו לא בתורה ולא במצות

בתחלה לא ידבר לחבירו קשות אבל אח״כ כשמוכיחו והוא

וכ״כ מאור עינינו רש״י בפירוש למשלי על קרא אל תריב עם

אינו מקבל תוכחתו והוא לא שב מרעתו מותר לדבר לו קשות

אדם חנם אם לא גמלך רעה ,שאם זה גמלך רעה חנם מותר

ואע״ס שיכלימנו כיון שהוכיחו כבר בלשון רכה ובדברי סיום,

לריב עמו שהרי רשע הוא שגמלך רעה חנם וכ״כ אם הוא

מעתה צא ופרנס לי מה הפרש יש בין כשהוא מוכיחו על

אדם שמזלזל בכבוד עצמו ג״כ היה מותר להכלימו ,שהרי גס

דברים שבינו לבין חבירו ובין כשהוא מוכיחו על דברים שהם

לאיש כזה לא הזהירה התורה לא תונו איש את עמיתו,

בינו לבין המקום יתברך הלא מקרה אחד לכולם ושקולים

וכמבואר בסמ״ע שם בפירוש דברי מרן הרמ״א והרי כשהוא

הס ,דבתחלה צריך בשניהם לשון רכה ודברי פיוס ולבסוף

מאנה אותו בדברים א״א שלא יכלם קצת לפחות אף שאין בו

מותר בשניהם לדבר לו קשות.

הלבנת פנים ואעס״כ התירתו התורה לאיש כזה ,אבל להלבין

יבואר שישנן ב' מיני הבלטת פני חברו

פניו דהיינו להכלימו כ״כ עד שפניו מתלבנות ומשתנות זה

אסור לעשותו אף לאיש אשר אלה לו שאינו עמיתך בתורה
ובמצות

שהרי הלבנת

פנים הוא

כאילו שופך דמים

והנראה לענ״ד בביאור דברי רבינו ,והוא דיש שתי מיני
כלימות ,הכלימה האחת והיא הגדולה ,שהוא

וכדאמרינן כן בערכין דף ט״ז ועיין בתוס׳ שם בסוף ד״ה הא

שנכלם כל כך עי״ז שמוכיחו עד שפניו משתנות ומתלבנות

דאהני מעשיו וכו׳ ואטו מותר לשפוך דמיו של זה שאינו

דאזיל סומקא ואתי חיורא ,וזאת שנית היא הכלימה הקטנה

עמיתך בתורה ובמצות והס מלהזכיר וה״נ זה שהוא מזלזל

ממנה ,והיינו שהוא נכלם ובוש גם יבוש שהיא לו לבושה ,אבל

בכבוד עצמו אסור להכלימו עד שפניו משתנות ומתלבנות

אין פניו משתנות ומתלבנות ע״י כך ,ולא בלבד שהחוש

דהא ס״ס אסור לשפוך דמיו.

והנסיון יתן עדיו שיש שתי אלה מיני כלימות האמורות

והמוחש בחוש לא יוכחש ,אף זו כי מצאנו ראינו שתי אלה

מיני כלימות האמורות 3גמ׳ ד3ב״מ דף נ״ח דאמרינן התם
מכנה היינו מלבין (ומשני הגמ ),אע״ג דדש ביה וכו׳ כבר

ביאור דברי רבינו בשלבי התוכחה

הורגל בכך שמכלים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה

ואחרי כי כן הנה בזה מיירי הברייתא דערכין דף ט״ז
דקתני בה יכול אפילו פניו משתנות וכו׳ והוא

להכלימו מתכוין הרי מבואר באר היטב דיש שתי מיני

דהא שם דקאי הכל על תוכחה בדברים שהם בין אדם לחבירו

כלימות האמורות ,ואם כי אמת ויציב ונכון הדבר כי כל אחד

(ועיין לעיל הלכה ו׳ בד״ה כשיחטא איש לאיש וכו׳) דאילו

משתי מיני כלימות לא יתכונו אבל ההבדל ביניהם הוא לא

בדברים הנוגעים בינו לבין השמים ,תקשה ע״ז חדא דעל

בלבד לענין כמות עונשו דינא רבה ודינא זוטא אף זו שגם

דבר כזה אינו נופל לשון מגונה אטו מגונה מקרי רשע לא

בענין איכות איסורו היאך הוא אסור והיאך הוא מותר יש
הבדל ביניהם איסורו של זה לא כאיסורו של זה והיינו

מקרי בזה שייך לומר לשון דבר איסור (יציבא מילתא כי מרן

בהלכות ק״ש סרק ב׳ הלכה ח׳ רוצה לומר בתירוצו השני

דהכלימה שאין בה הלבנת פנים ואין פניו משתנות אינה

דמגונה גרע מאיסור וכן הביאו המ״א כסי׳ ס״ג סעיף ו׳ ס״ק

אסורה אלא מטעם דלא גרע כלימה זאת מאונאת דברים

י׳ ,אבל עיין בספר קלנון השקל שהעירותי עליהם בס״ד

שהוא מוזהר עליו מלאו דלא תונה וגו׳ וכמבואר לקמן

שאינו כן) שנית קשה ביותר דהא בדברים הנוגעים לשמים

בהלכות מכירה סרק י״ד ולס״ז מי שאינו עמיתך בתורה
ובמצות מותר להכלימו באופן האמור שאין פניו משתנות

מותר להוכיחו אפילו כשפניו משתנות ומתלבנות שהרי כן
עשו כל נביאי ישראל במלאכת ה׳ המה קראו ונפלו פניהם

ומתלבנות ,שהרי לאיש כזה להנותו בדברים ממש ג״כ אין בו

של השומעים ,שא״א שבכל הכלימות והחירוסיס והקללות

איסור וכדאמרינן כן להדיא בב״מ דף נ״ט עמיתו עם שאתך

הנמרצות שאמרו הנביאים לרבוא רבבות אלפי ישראל שלא

בתורה ובמצות אל תוניהו וכו׳ ועיין בש״ע ח״מ סימן רכ״ח

ימצאו בהם הרבה שלא ישתנו ויתלבנו פניהם אולי ח״ו כל

ס״א בהגה ובסמ״ע שם ס״ק ג׳ וד׳ ובש״ע שם וממילא אס

ישראל חזקי מצח היו כ״כ (אף כי כרובם כן היו) עד שהכלים

הוא מוכיח את חבירו אפילו בדברים שבין אדם לחבירו והוא

לא ידעו וגם בוש לא יבשו ,א״ו צריכין לומר דבדבריס

סדר

קצח

הלכות דעות פ״ו ה״י

לשמים מותר להכלימו אפילו פניו משתנות

בלא השתנות והלבנת פנים אבל לפי דרשת חכמינו שהם

ומתלבנות ,והוא הדבר אשר דבר רבינו ההוא אמר המוכיח
את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא

דורשים בכ״מ שבא בתורה המקור עם הפעולה הרבה דרשות
כ״כ גם פה דורשים מה שבא המקור עם הפעולה (או

תשא עליו חטא ,ורצונו בזה שבתחלה לא יכלימנו אפילו

דדרשינן מכח שינוי הלשון) וכמו שדרשו באמת מזה בערכין

כלימה בעלמא שאין פניו מתלבן ומשתנה אפ״ה אסור לו

הוכח תוכיח אפילו ק׳ פעמים וכו׳ היינו שזה הוא אינו

לעשות כן בתחלת תוכחתו שמא כשתוכיח אותו אולי ישוב

שומע מוסר ה׳ מה שמוכיחו מיסרו ,לזה בא ג״כ הסיפא

וניחם על הרעה אשר עשה ושמע ישמע לתוכחתך ויצריה

דקרא דומיא דרישא היינו אחר שהוכחתו בשבט פיך פעמים
הרבה ולא שמע בקולך כי השמן לבו ואזניו הכבד משמוע הן

שאתה מוזהר על כלימתו אפילו על כלימה גרידא מכח מה

כל אלה אני מזהירך עליו כי לא תשא עליו חטא משפט מות

שהוא מוזהר על הלאו של לא תונו איש את עמיתו וגו׳,

דהיינו להכלימו כ״כ עד שיתלבן פניו כי אזל סומקא ואתא

ופשוטו של מקרא לא תשא עליו חטא קאי על תחל׳

חיורא ,ומכאן אזהרה יוצאת להזהיר ולאסור איסור להלבין

והוכחה ,שלא תשא עליו חטא להכלימו אפילו כלימה כ״ד

פני חבירו ,אבל אין האזהרה יוצאת מפשוטו של מקרא אלא

ובכ״מ אמרינן אין מקרא יוצא מידי פשוטו ,אבל אח״כ,

רק יוצאת מכח קבלת רבותינו הדרשא ההיא ולזה כתב רבינו

הנוגעים

הוא דאנסי׳ ,וא״כ הרי הוא בכלל עמיתך בתורה ובמצות

.

,

משנה

כשכבר הוכחת אותו במענה רך ובמתק שפתים והוא הנוכח

כך אמרו חכמינו יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות.

כפתן חרש ואוטם אזנו לבלתי שמוע בקול מוכיחו ,שוב אינו
עמיתך בתורה ובמצות ואף אתה הקהה את שניו להכלימו

ההבדל שבין תוכחה בעניני שמים לעניני בין
אדם לחברו

זה אסור עדיין שהרי לא עשה דבר רע לשמים ואין ראוי

ושוב

בדברים אבל דוקא בכלימה גרידא שאין פניו משתנות
ומתלבנות עי״כ ,אבל להכלימו בכלימה שיש בה הלבנת פנים

לשפוך דמו ושחת ארצה ,ואמר אח״כ רבינו שאף שפשוטו של

כתב רבינו בד״א בדברים שבין אדם לחבירו אבל
בדברי שמיס וכו׳ ,ורצונו בזה בד״א שאף שלא קבל

מקרא ולא תשא עליו חטא אמת ויציב הוא ,אבל הדרשא

התוכחה אעפ״כ אסור לו להכלימו כ״כ עד שיתלבנו פניו

תדרש ג״כ והיינו שחכמינו הוציאו מהך קרא ג״כ לאו ואזהרה

וישפוך דמו בקרבו הוא רק בדברים שבין אדם לחבירו אבל

להלבנת פני חבירו דהיינו אס כי לפי פשוטו של מקרא הוכח

לא כן בדברי שמיס אם לא חזר בו הנוכח מאז והלאה

תוכיח הוא רק בתחלת התוכחה ומה שבא המקור עם

מכלימים אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו

הפעולה ,אין זה מן הזכות כי מצינו כן הרבה פעמים באלה

בפניו ומבזין ומקללין וכו׳ דאע״ס שכל אלה הדברים הם

ר"/קראי קודש שבתנ״ך כמו בשל מבושל ורפא ירפא שלח

מלבינים ומשנים פניו ,מ״מ אין אנו אחראין לאיש הזה ואין

תשלח ולזה ג״כ הסיפא דהך קרא שהוא ולא תשא עליו חטא

חוששין להלבנת פניו דבדברי שמיס גס הלבנת פנים מותר

לפי פשטיותו הוא ג״כ לא קאי אלא רק על הכלימה גרידא

אם לא שמע גערה של המוכיח והביא ראי׳ לזה מהנביאים.

הלכה י
ביאור דברי רש״י בלאו זה שמקורו במכילתא
פ׳ משפטים וקושי׳ על הסמ״ג
חייב

כח והדבר מצוי לענותם ,מ״מ אני אומר שתפש אלמנה ויתום
מפני

הברית

הכרותה

להם

שכל זמן

שהם

צועקים על

מעניהם הן נענין שנאמר ע״ז כ״א צעוק יצעק אלי ושמעתי

אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שסלה
למאוד וכו׳ שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון וגו׳

וגו׳ ופירש הגאון מהרש״ל שכוונת הסמ״ג הוא דלא כרש״י

כתב הסמ״ג בסרק הלאווין מנין ח׳ שלא לענות יתום ואלמנה

דמאחר שמצינו שהקב״ה כרת להם ברית יותר מלשאר ב״א

מפני שנפשם שסלה עד מאוד ורוחם נמוכה וכו׳ ואפילו

אלמא דתלוי באלמנה ויתום דוקא ולא בתשושי כח ,אמנם

אלמנתו של מלך ויתומים של מלך וכו׳ ואע״ס שפירש רש״י

אני בעניי תמה אני על גדול אדונינו הסמ״ג במה שדחה

שה״ה לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לסי שהם תשושי

דברי מאור עינינו רש״י והרי דברי רש״י דברי אלקיס חיים
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שבכל הדורות משתמשים בחניכה על שם אבי המשפחה ,הגט כשר <״** .מקרה אחרון זה
מתאים ,לשי• הפירוש האמור ,לדעת המפרשים שמביא המאירי (ראה לעיל) :אם הכינוי
(חניכה) כללי על כל המשפחה תוקפו יפה אפילו לאלף דור.
מעניין ,שגם בתוספתא עדיות (ב ד) מובאת הלכה זו :ואם היה נקרא על שמו —
כשר .****0חושבני שפירושו כאן ,לפי הנוסח "היה נקרא" בלשון יחיד ,הוא כך:
אם החניכה על שמו של המגרש (מה שנקרא בלשון הפוסקים :שם לווי דגופיה)
הגט כשר (וצ״ע) .בכל אופן נוכחנו לדעת ,לאור האמור ,שהתוספתא בשני המקומות
דלעיל מהווה מעין פירוש לחניכה שבמשנה ולחניכת אבות שבברייתא.
אולם נשאלת השאלה ,מדוע לא משתמשת התוספתא ,בדומה למשגה ולברייתא,
במונח חניכה וחניכת אבות ? כלום ראו בשימושו מעין לשון של גנאי ? ועל כך להלן.
9

ו .חניכה כאגדה התלמודית והמדרשית

;אה״ח

בהקשר זה מתמיה מה שבין המידות התרומיות ,בהן מתפאר ר׳ זירא (או
רב אדא בר אהבה) הוא מוגה גם את זו "שמעולם לא קרא את חבירו בחניכתו״!,4
לפי רש״י ,תוספות ושאר מפרשי הש״ס הכוונה ב״חגיכה" לשם לווי לגנאי ולדופי,
והרי המונח "חניכה" שבמשנה מהווה ,לפי התיאור שנותנים הרי״ד ,המאירי ועוד,
מעין מגלת יוחסין ותעודת יושר של הרושם אותו במיסמך רשמי ,כגון גט וכיו״בי
זאת ועוד :הרי נקיי הדעת שבירושלים היו משתמשים בחניכה י גם בב״ר (פמ׳יג ב)
גוזרים את המלה ,חניכיף (בראשית יד יד) מלשון חניכה ,היינו כל שי״ח חניכי אברם,
ילידי ביתו ,נקראו בשמו" :בעלי חניכתו ,שמם אברם כשמו" ,אמור מעתה חניכה לשבח
ולא לגנאי !** .במדרש זה משתמש ר׳ מנחם בר׳ שלמה (מחבר מדרש שכל טוב,
מהד׳ בובר ,עט׳  **)20כראיה שנותנים לגר את השם אברהם** .ממדרש זה
משמע שהגרים ד״יו הראשונים שלגביהם השתמשו בחניכה ,ושמא יש למצוא כאן
]אוצר התנמהן

;_1234567

 .**40ראה מנחת ביכורים; חשק שלמה (פרידלנדר ,פרסבורג תר״ג) לתוספתא גיטין שם;

י חזוו יחזקאל לתוס׳ גיטין שם ,עמי מה .מכל הפוסקים והמפרשים לגיטין׳ דומה ,שרק
הרמב״ן

מביא

תוספתא

זו.

חידושי הרמב״ן לגיטין ,פ״ד לד ב,

סוף ד״ת מתביתיו.

ראה ליברמן ,תום׳ ראשונים ,ח״ב ,סוף עמ׳ .78
 .***40באור הגנוז לתום׳ עדיות שם מביא נוסח :פסול במקום כשר ן; ראה מנחת ביכורים
לעריות שם.
 .41מגילה בח א; תענית כ ב.
 .42ידועה קושיתו של המהרש״א

(שם) ,אם הכוונה לקריאה בשם גנאי הרי העושה כך

אין לו חלק לעוה״ב ז (המכנה שם רע לחבירו נמנה בין השלושה שיורדים לגיהינום

ואינם עולין ,בבא מציעא נח ב) ,מהי איפוא הרבותא של ר׳ זירא ן על סמך דברי הערוך
;ערר חגך) מעלה המהרש״א שר׳ זירא לא השתמש אפילו בכינוי שאינו לגנאי .השווה

חוסם׳ מגילה כז ב ,ד״ת ולא.
 .43חי ופעל במחצית הראשונה של המאה הי״ב ן פרטים עליו במבוא של בובר ן

כרך ,8

עט׳ .471
" .44וקורא לו (לגר) שם ,כדמצינו באברהם אבינו שקרא לאותן שגייר אברהם לשם חניכה,
כדדרשינן :וירק את חניכיו״; ראה תו״ש ה״ג ,עמ׳ תרז ,אות סט.
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מצד

אחד

קיבלו התניכים־הגרים

בסיפוק רב את שם מגיירם ,אברהם ,כאביהם הקדמון ,הרי מאידך גיסא ,כשנמצאו
כולם בחברה ובצוותא היוותה הקריאה לכולם באותה החניכה סימן מובהק שהם גרים,

ועלולה היתה להזכירם את מצב גיותם הקודם ולגרום להם סבל של רגש נחיתות,
ועל כגון דא אמרו חז״ל" :גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאי קמיה״פ>.
ברם ,מלבד הגירסה חניכה בהצהרתו של ר׳ זירא מובאת גם גירסה של:
חכינה (הכינה?) במקום חניכה .רש״י ובעלי התוספות

מבדילים בין משמעותם של

שני מונחים אלה :הראשון מורה על כינוי לגנאי; ואילו השני מורה על שם משפחה

בדומה לחניכת אבות שבגיטין" .ונשאלת השאלה :מהו המקור ממנו שאבו את

הגדרתם את חכינה כשם גנאי? והנה ההסבר :חכינה מזדהה בהוראתו עם זו של

המלה הארמית עכינא (עכנא) ,היינו :נחש ,אפעה ופתן ,ואכן בהוראה זו משתמשים
חליפות בשתי הצורות .במקורות של א״י בא לרוב השימוש ב״חכינא" ,ואילו עכינא
שייר לאוצר הלשון הבבלי .מכאן בא בהשאלה השם חכיננא במובן אדם הדומה לנחש,
היינו :בוגד ,ערום ,תורש מזימות ,מתעה ,מחרחר ריבות וקטטות בין אדם לחברו;

ואכן

התרגום

הסורי לשם "נרגן"

(משלי יח

ח)

הוא

חכיננא .ידוע גם הביטוי

״ההיסטורי״ תנורו של עכנאי ,שהואריאנט שלו הוא :תנורו של חכיניי במובן בחש**.
;אה״ וז ?:123456

 .45סנהדרין צד א; תו״ש חס״ו ,עמ׳
ישראל ברך ב ,עם׳ 541׳ הערה

יז ,אות נד .לשמות הגרים — ראה ספרי שבת ומועדי
 ; 1שם ,עמי  ,544הערה  .8על רגישות הגר ותכונתו

המקורית מעידה גם האימרה התלמודית" :מפני שסורו רע" ,ולכן הזהירה לגו התורה
־ בל ׳ו (לפי דעה אחרת :במ׳ו)

מקומות לטפל בגר טיפול מיוחד ,לא להקניטו אלא

.כתיבת שמות הגיות בגט אע״ם שכבר נשתקעו.
להראות לו אורך רוח .לעניינו חשוב הימר
'אוצר דרכמה

תוס׳ גיטין שם; ליברמן תוס׳ ראשונים ח״ב ,עט׳  .79מתוך תשש "שמא יחזור לסורו"

הקילו חז״ל לפעמים בעניין הלכה; קידושין יז ב; ב״מ נט ב; הוריות יג א ורש״י שם;

מסכת גרים פ״ד .למובנו של סור (וגם סיאור) — ראה קהוט ערך סאור וערך סר;
אוצה״ג לקידושין ,עט׳  ,207הערה יב.
 .46רש״י מגילה ותענית שם ,ותום׳ תענית שם ד״ה בחניכתו; ראה.דק״ם לשני המקומות.

 .47רש״י בחכינתו :״שמכנים לו בני אדם לגנאי כגון שם לווי; חניכתו :כמו חניכת אבות

בגיטין עד י׳ דורות״; תום׳ ד״ה בהבעתו :״פירוש ,בכיבוי ,שמכנין אותו בן אדם לגנאי;
בחניכתו :פירוש ,שם משפחתו שם לווי ,כמו שם חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות,

כגון רבי אברהם אבן עזרא ,שכל בגי משפחתו היו נקראים כך ,ודוקא לגנאי אבל לשבח
מותר" .השווה שינויי הנוסח של רש״י בין פירושו לתענית ובין זה של מגילה וגירסת

הב״ח שם המעידים על הקשיים שגרמו שני המונחים הג״ל לפרשני התלמוד; ראה גם

רש״י לעין יעקב שם.
 .48ב״מ בט ב :מאי עכנאי ז אמר רב יהודה אמר שמואל :שהקיפו דברים (תשובות ,הלכות)
כעכגא זו; בתום׳ שם ד״ה :זה תנור של עכנאי ,מביאים גירסה אחרת מהירושלמי
(,מר׳ק ג א) :הבנאי ,במקום עכנאי במובן נחש .בכך מוסברת הדגשתם של בעלי התוספות
על שם ״הבעתו״ :״שמכנין אותו בן אדם לגנאי״ ,בשל משמעותו :נחש .מהר״ם שי״ף
לבבא מציעא שם מעיר :כי כבר הרמב״ן לדברים ב כג ,כותב כי הכנא מתחלף בעכגא
(ונהגו בו חכמים לקרותו (נחש) עכנא ולקרותו חכינא; ראה רמב״ן׳ מהד׳ שעוועל ,ח״ב,
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אמנם אגו מוצאים חכינאי כשם סרטי שנשא אבי התנא המפורסם ר׳ חנניה (או :חגינא,
במחצית הראשונה של המאה השניה) בן חכינאי ,שמופיע עם התואר רבי פעמיים
בפדר״א (פמ״א ופמ״ט) .49וכן אנו פוגשים בתלמוד ובמדרשים שמות פרטיים וכינויים
המקפלים בתוכם ,מבחינה לשונית ,מושגי גנאי ודופי ,אבל ,כנראה ,לא הקפידו על כך,
מפני שבקריאתם לא היחה שום כוונה להלבין את פני האיש הנושא שם פרטי
מסוג זה.69
לאור האמור ניתן לקבוע שנתקבל השם חכינא כשם נרדף ל״גנאי ודופי";
מכאן מוסברת הצהרתו של ר׳ זירא" :ולא קראתי לחברי בחכינתו" .היינו ,הוא בדק
את שם הפרטי של האיש ואס הוא הכיל משמעות של דופי ופגם לא השתמש בו;
אבל אין כל ספק שהשימוש בחניכת אבות ,היינו לקרוא לאדם בשם האב הגדול
הקדמון ,מייסד המשפחה ,שעליו התייחסו במשך י׳ דורות ,הוא לתהילה ולתפארת
לו ולכל משפחתו.51

ז .ציון שם האם או שם האם
אמנם בשלב הראשון של שם משפחה השתמשו היהודים ,כידוע ,באמצעות
הסמכת המלה בן — או בר בארמית —'לשם המשפחה ,ששימשה כקשר ישיר בין
השם הפרטי ושם המשפחה ,היינו ,לרוב שם האב ולא זה של האם־ .#אך לגבי לחשים
הנאמרים על חולה ,מוסר אביי בשם אמו ,יש לציין את שם האם של החולה י.5
עט׳ שנד) .סוף הקטע במהר״ם שי״ף שם מעורפל קצת .חושבני שהוא מתכוון לכלל
שהבאנו בפנים ,שבירושלמי משתמשים לרוב בשם תכינאי ואילו בבבלי :עכנאי .בכך

הוא מעיר לבעלי התום׳ ,שאמנם בירושלמי הגירסה חכינאי ,אבל כאן כבבלי הכרחית

הגירסה של עכנאי.
 .49ראה

לוי ,מילון

קראום4-^ ,

לתרגומים,

ערך

תכיננא;

יסטרוב ,ערך תכיננא;

קהוט,

ערך

חנך;

ח״א ,עט׳  ;297—293קראום ,ארכיאולוגיה התלמודית (בגרמנית) ,ח״ב,

י עט׳  ,443הערות 155־ ; 156קליין ,לשוננו שם ;  £1כרך  ,5עט׳  ; 141שם ,עם׳ ; 257—255

־ ־ היימן׳ תולדות ...עט׳  ; 506 ,451האגרון לרס״ג ,מהד׳ נ׳ אלוני ,עם׳ .224-223
 .50ראה בבא מציעא נח ב ,רש״י ד״ה דדש ביה; קליין ,לשוננו שם ,עט׳ .330

 .51יש להעיר ,שבכמה מקורות ,לפי דקי׳ס שם ,ליתא הקטע האחרון" :ואמרי לה בתניכתו".
רמש״ש שם,
.52
 .53שבת סו ב :אמר אביי :אמרה לי אם ,כל מנייני בשמא דאימא ,היינו בכל נוסחאות הלחשים

הנאמרים על החולה יש לציין את שם אמו (פלוני בן פלונית) .רש״י (שם) מסביר,
שהלחשים .נקראים מנינים מפני שכופלים אותם ,היינו חוזרים עליהם לפעמים ג׳ פעמים
ולפעמים יותר .מלבד יסטרוב ,אף אחד מהמילוגאים  -אפילו אבינרי במילון פירושי רש״י -

אינו מביא מונח זה .אגב ,בכל הנוסחאות של תפילות "מי־שברך" לחולה ,שמביא יערי

במחקרו על נושא זה (קרית ספר ,כרך לג ,עמי  ,)245—244לא מצאתי הזכרת שם האם
אלא שם האב :פלוני בן סלוני ,פלונית בת פלוני (פעמיים שם.בר״ת :פב״פ) .רמש״ש

(שם ,כרך  ,9עט׳  )614מציין׳ בין השאר ,שאינו מעוניין לדון בשאלה :מדוע היהודים
מתמידים להחזיק במנהג של הוכרת האם בכמה תפילות ן כלום נעלמו ממנו דברי אביי

וטעמו של המהרש״לז!

ע [סיני]{ }1עמוד מס  71הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

!מגדל דוד
לרבנו דוד ב״ר שמואל הכוכבי מאישטיילא

ספר שני

ספר מצוה
מנין המצוות ,טעמם כוונתם ותכליתן

יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך בתבי־יד

עם מבואות מקורות וביאורים
מאת

הרב משה\הרשלר
כת״י וציונים
הרב יהודה ה ר ש ל ר

אזהרה יז־כב]

ש?

אמור ביהוד זה מה שאמרת לי .והמוסת אומר לד היאך נניח את ה׳ ונלך ונעבוד
אלקים אחרים ,אם חזר בו מוטב ואם לאו העדים מביאים אותו לבית דין וסוקלים
אותו .ומה שבאה הקבלה האמתית  14שהמסית אחרים לעבדו אעפ״י שקבלו ממנו
ואמרו הן אינו נסקל אלא אם כן עבדוהו ,מפני שזה דבר נמנע ורחוק הוא
שישמעו ממנו לעבדו ולפיכך אינו נסקל בהסתה זאת.

האזהרה י״ז הוזהר המוסת מלאהוב המסית ולהכנע למאמרו < .והוא
אמרו ית׳  2לא תאבה לו ולא תשמע אליו .ולשון ספרי  1מכלל שנאמר  3ואהבת לרעך
כמוך יכול אתה אוהב לזה ת״ל לא תאבה לו.

האזהרה י״ה הוזהר המוסת מלהקל בנטירה למסית אבל יתחייב
שיטור לו על כל פנים > .ואם יקל ולא יטור לו עובר על מצות לא תעשה.
והוא אמרו  5ולא תשמע אליו .ובא הפי׳ • מכלל שנאמר עזוב תעזוב עמו  7יכול
אתה עוזב לזה -ת״ל ולא תשמע אליו ,ע״ב.
וזה שלא הוצרכה אזהרה במה שיורה פשט הכתוב שלא ישמע לדבריו לעבוד
עבודה זרה ,שכבר באו אזהרות רבות שלא לעבוד עבודה זרה .אמנם באו האזהרות
שלא לאהוב אותו ,ויקום דיטור שנאתו אליו מפני שבקש לגרשו מהסתפח בנחלת
ה׳ .ואלה המצות כשבאו בתורתנו היו לקבץ החברה בין בני אדם ולהיות אהבה
ביניהם .והוזהר המוסת שלא להתנהג במדות אלו עם המסית ,כי השנאה במקום
הזה טובה מן האהבה.

האזהרה י״ט לר״ם 8הוזהר המוסת מלהציל המסית כשיראנו בענין המיתה
והאבוד .והוא אמרו״ ולא תחוס עינך עליו .ובא הפירושי” מכלל שנאמר  11ולא
תעמוד על דם רעך יכול אי אתה עומד על דמו של זה ,ת״ל לא תחום עינך עליו.
האזהרה כ' לר״ם2׳ הוזהר המוסת מלטעון בעבור המסית ואפילו ידע לו
זכות אין ראוי לו לזכרו ולא ילמד עליו זכות כלל .והוא אמרו ית׳  13ולא תחמול.
ובא הפירוש " לא תחמול לא תלמד עליו זכות.

האזהרה כ״א לר״ם  15הוזהר המוסת מלשתוק בחובה שידעה למסית ממה
שיוצא עליו עונש בעבורה .והוא אמרו '8ולא תכסה אם אתה יודע לו חובה אי
אתה רשאי לשתוק .ע״כ.
ובונות אזהרות אלו מבוארות להעיר השנאה במי שירצה לאבד נפשנו.
האזהרה כ״כ לר״ם  17הוזהרנו מלהגות בעדי שיתקשטו בו עובדי עבודה

 2דברים יג מ.
יז־כג 1 .ספרי דברים פיס׳ פט ,רמב״ם ע״ז ס״ר ,ה״ד ,סהמ״ג יז.
 6ספרי שם
 5דברים יג ם.
 4לשון ד.ר״מ סהמ״ג ל״ת ית.
 3ויקרא יט יח.
 8סהמ״צ ל״ת יט.
 7שמות בג ה ,ועי׳ פסחים קיג ב.
רמב״ם פ״ר ,ה״ד.
 12סהמ״ג לר״מ
 11ויקרא יט טו.
 10ספרי ורמב״ם שם.
 9דברים יג ט.
 15סהמ״זי לר״מ ל״ת ט4
 14ספרי שם.
 13דברים שם.
ל״ת כ ,רמב״ם שם.
 17סהמ״ 1לר״מ ל״ת כב ,רמב־ם הלי
 16דברים שם.
רמב״ם שם ,ע״ם ספרי שם.

תטז

[מגדל דוד — ס!

האזהרה ד״ג לר״ם  6הוזהרנו מלהונות קצתנו את קצתנו במסחר בעת מכירה
וקניה והוא אמרו ית׳ ׳ וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה וגו׳ אל תונו איש.
ובסיפרא אמרו 9באונאת ממון הכתוב מדבר׳ ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת כי האונאה היא תכונה רעה בנפש ובה גנבת ממון
וגנבת דעת .ובאה הקבלה האמתית 9שאם מכר שוה חמשה בששה או ששה בשבעה
■נקנה המקח ומהזיר האונאה ,ואם הוא יתר מזה אפילו פרוטה כגון שמכר שוה
ששים בחמשים פחות פרוטה בטל המקח׳ והמתאונה יכול להחזיר ולא יקנה אבל
המאנה אינו יכול לחזור ואם רצה זה יקבל .היה פחות משתות כגון שמכר שוד,
ששים בחמשים ופרוטה אינו חייב להחזיר שכל פחות משתות דרך הכל למחלו.
ומה שבאה הקבלה  70שקרקעות ועבדים ושטרות והקדשות אין בהם אונאה כפי
מה שנמצא בכתוב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין
מטלטלים יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות יצאו שטרות שאין גופן ממון אלא
לראיה ,עמיתך ולא הקדש .הכונה אצלי כי הקרקעות אין ערכם ידוע משווים .וכן
לפעמים לא ימכור אדם קרקעותיו מפני שהם נכסי אחריות אלא אם כן ירבו לו
בדמים .וכן אפשר שלפעמים בעל הקרקע הוא צריך למעות ולא ימצא קונים שלא
יקפצו קונים בקרקעות כמו שקפצו קונים במטלטלים .וכן העבד שלפעמים לא
ימכרהו האדם אלא ביותר משוויו לאהבתו אותו ,וכן הקונה יקנהו ביותר משוויו,
וכן לפעמים לא יקפצו עליו קונים לפחדם שמא ימות וימכרהו בכל ערך שימצא.
אמנם השטרות שאין גופם ממון זה מבואר ,ולא יקנם האדם כי אם בזול .ונכסי
הקדש לפעמים יירא האדם לקנות נכסי הקדש ולא יקנם כי אם בזול ולפעמים
ההפך .וכן מה שבאה הקבלה ” שהמוכר כלי תשמישו אין ללוקח עליו אונאה ,זה
מבואר שדבר ידוע הוא שאין אדם מוכר כלי תשמישו אלא אם כן ירבו עליו
בדמים .ומה שבאה הקבלה  12שאין דין אונאה ולא בטול מקח ללוקח אלא בכדי
שיראה לתגר או לקרובו הכונה בו ,כי אחר ששהה יותר מזה כבר ידע ומחל
והמוכר יש לו אונאה לעולם ,מאשר אין בידו המקח שיוכל להראותו .אמנם אם
היה בדבר שאין במינו ■שנוי כגון פלפלים אינו חוזר אלא בכדי שישאל עליו
השער בלבד".

האזהרה ר":א לר״ם < הוזהרנו מלהונות קצתנו לקצתנו בדברים ,והוא
שנאמר לו מאמרים שיכאיבוהו ויצערוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם,
כמו אם קדמו לו מעשה ילדות ושב מהם ונאמר לו תן הודאה לאל שהעתיקך מן
הענין הפלוני (ולזה) [אל זה] הענין הטוב וכיוצא בזה [מןגלוי המומין המכאיבים,
והוא אמרו יתעלה  2ולא תונו איש את עמיתו ויראת [מאלקיך] הרי אונאת דברים <,
אונאת
5
ולשון סיפרא י כשהוא אומר ולא תונו איש [את] עמיתו ויראת מאלקיך הרי
 8בהר כגד.
 7שם כה יד.
 6סהמ״צ ל״ת רג ,רמב״ם הל׳ מכירה פי״ב ה״א.
 5שם כ ב.
 11רמב״ם שם ה"□
 10ב״מ נו א ,רמב״ם פי״ג ה״ה.
 9ב״מ מט ב ,רמב״ם שם ה״ב ג וד.
 12ב״מ מט ב.

 13רמב״ם שם פי״ג ה״ו.

 1םהמ״צ לר״מ ל״ת רנא ,רמב״ם הל׳ מכירה פי״ד הי״ב.
רנא.
 4תו״ב בהר פ״ד ה״ב.
 3כ״מ נח ב.

 2ויקרא כה ח.

אזהרה רנב רבג]

תיז

דברים אמורה כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים.
ואמרו י גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שבאונאת דברים נאמר ויראת
מאלקיך ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת באשר היא גדולה יותר מאונאת ממון שזה בגופו
ונפשו .וענין אונאת דברים  5הוא בכל_ דבר שיגי $ממנו צער לחברו כגון שהיה
בן גרים או בן עובר3_2ברה לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך ,ואם היה בעל
תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ואם הוא מדוכה בחולאים ויסורין
באים עליו או שהיה מקבר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמ׳ חבריו לאיוב  8הלא
יראתך כסלתך זכור נא מי הוא נקי אבד ,גדולה מזו אמר שאם היו חמרים מבקשים
תבואה וכיוצא בזה לא יאמר להם לכו אצל פלוני שמוכר דבר זה והוא יודע שלא
מכר דבר זה לעולם^,וכן מי שנשאל ממנו דבר הלכה או דבר חכמה לא יאמר לו
למי שאינו יודע בו מה תאמר בדבר זהי.
ומאשר זה תכונה רעה בנפש וחסרון גדול אצלה נאמר באונאת דברים
ויראת מאלקיך י ,כי עם שלמות הנפש תגיע יראת ה׳ השלמה .ואמרו רבותינו 8
כל הצוזלק מאונאת דברים מיד נענה שנאמר אני ה׳ ,וזה מבואר הכונה.

האזהרה רג"פ^לו־״ם < הוזהרנו מלהונות הגר  2בדברים גם כן .והוא אמרויתעלה  8וגר לא תונה ולשון מכילתא  8וגר לא תונה בדברים .ונכפלה האזהרה בזה
ואמר  5לא תונו אותו .ובסיפרא  8שלא יאמר לו אמש היית עובד עבודה זרה
ועכשיו נכנסת תחת כנפי השכינה ,ע״כ.
באה אזהרה מיוחדת באונאת הגר לשתי סבות ,האחד שאונאה זו יותר קרובה
לפי שאין לו גואלין .והשני כי אונאת דברים בגר ידועה לכל שהוא עובד עבודה
זרה מתחלה ולפיכך בארו בכלל אונאת הגר שלא יאמר לו זכור מעשה אבותיך או
מעשיך .וכן לא יאמר ך כשיבא ללמוד תורה פה שאכל נבלות וטרפות יבא ללמוד
תורה ,וכן כל כיוצא בזה.

ךאזהרה רנ״נ לר״ם  8הוזהרנו מלהונות גר צדק ומהזיקו במקח וממכר ,והוא
אמרו יתעלה 9ולא תלחצנו .ולשון מכילתא"י לא תלחצנו בממון .וכבר נתבאר
בגמרא מציעא"" שהמונה "2את הגר עובר [משום] לא תונו איש את עמיתו,*8
ומשום וגר לא תונה והלוחצו עובר משום לא תלחצנו מוסף על האזהרה שהוא
נכלל עם ישראל ,ר״ל אונאת ממון ,ע״ב.
כונת אזהרה זו לתכלית הרחקת אונאת הגר' ,לבונה שאמרנו שהאונאה בו יותר
קרובה לכך הוצרכה האזהרה בגר ביחוד.
 5כה״ע ברמב״ם שם הי״ג דל פי ד,תורת נהנים וב״מ שם .וראה בסמוך ביאור רבנו לדנין זה.
 8ב״מ נס ,רמב״ם שם הי״ח.
 7ויקרא שם.
 7רמב״ם שם הי״ד.
 6איוב ד ו ז.
 2זדי' להלן ל״ת
 1סהמ״ג לר״מ ל״ת דנב ,רמב״ם הל־ מכירה הט״ו.
רנב־רנד.
 6תו״כ שם.
 5ויקרא יט לג.
 4משפטים פרשה יח•
 3שמות כב כ.
רנה שזה בגר צדק.
 9שמות כב כ.
 8סהמ׳־צ ל״ת רנג ,רמב׳־ם שם הס״ז.
 7ב״מ נח ב ,ודי׳ רמב־ם שם.
 13ויקרא כה יז ,וברמב״ם שם
 12צ״ל :שהמאנה.
 11נט ב.
 10משפטים שם.

תיח

[מגדל דוד — ספר מצוד,

האזהרה רנ״ד לר״ם "׳י הוזהרנו מלהשיב עבד שברח מחוצה לארץ לארץ
ישראל לאדניו ,ואף על פי שאדוניו ישראל אחר שברח מח״ל לארץ ,לא יושב לו,
אבל ישחררהו ויכתוב עליו שטר חוב בדמיו .והוא אמרו יתעלה ” לא תסגיר עבד
אל אדניו וגו׳ .וכבר נתבאר ברביעי ממסכת גטין 19שבעבד שברח מחוצה לארץ
הכתוב מדבר שיהיה הדין בו ויכתוב שטר לאדניו בדמיו והוא יכתוב לו גט חרות
ולא יושב לעבדות בשום פנים מפני שנושע במקום הטוב הנבחר לקהל הנכבד ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת עם באור רבותינו לפי שזה בא להסתופף תחת כנפי
השכינה .ובאה הקבלה  17שאם לא ירצה האדון לשחררו מפקיעין אותו ממנו ,וכל
זה משלמות תורתנו הקדושה לעזור לכל הבא לחסות בצל כנפי השכינה.

האזהרה רג"ח לר״ם  1הוזהרנו מלהונות זה העבד הבורח אלינו .והוא אמרו
יתעלה  2עמך ישב וגו׳ לא תוננו .ולשון סיפרא  3גם כן לא תוננו זו אונאת דברים.
כי כמו שהוסיף יתעלה לאו באונאת הגר לחלשתו והיותו גר הוסיף גם כן לאו
שלישי באונאת העבד שהוא יותר חלוש הנפש ויותר נבזה ,עד שלא נאמר זה עבד
לא נשגיח בו באונאת דברים .ומבואר הוא שזה העבד שדבר בו הכתוב וכן הגר
שהזהיר מלהונות אותו אמנם הם מקיימי המצות ר״ל גרי צדק > ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת כי להיותו שפל יותר מן הגר צריך אזהרה ביחוד
מאונאת העבד בדברים ,עם היות הכונה ג״כ שלא יחוש שום אדם להונות העבד
בדברים שיחשוב שהעבד לא יתבייש מאונאת דברים שמכיר בשפלותו בהיותו עבד.

האזהרה ר;״ו לר״םי■ הוזהרנו מלענות היתומים והאלמנות .והוא אמרו
יתעלה  6כל אלמנה ויתום לא תענון .וזאת האזהרה כוללת שלא נענה אותם לא
בדברים ולא במעשה אבל נדבר עמהם בנחת ובדברים טובים ונתנהג עמהם כטוב
המנהגים ,והמקצר מדבר מזה עבר על אזהרה זו ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת ,לפי שאלו אמללים ואין להם מנהיג לפיכך צריך
שנפליג לדבר עמהם בנחת ודברים טובים שלא יחשבו שלשפלותם באשר אין להם
מנהיג יקל האדם בהם ויגיע להם צער בזה  .7ובאה בזאת האזהרה ענש גדול
להודיע שהשגחת ה׳ בשפלים ואת דכא ושפל רוח ,והוא אמרו 3אם ענה תענה
אותו וחרה אפי וגו׳ ,ולהיות השגחת ה׳ בפרטים אמ׳ אדון הנביאים  9ואוהב גר
לתת לו לחם ושמלה .וידוע ה׳ שכל דבק בה׳ ר״ל שלם בשכל ,הוא שיעוררהו
שכלו לקרב האמללים.
האזהרה רנ"ז לר״ם  19הוזהרנו מלהעביד עבד עברי בעבודה שיש בה בזיון

הס״ז הביא :אל תונו איש אחיו .ובגט׳ כלפנינו.
 16מד ,זב
 15דברים כג טז.
פ״ח ד",י.

 14םהמ״צ לר״מ רנד ,רמב״ם הל׳ עבדים
 17גיטין שם ורמב״ם שם.

 2דברים כג יז.
 1סהמ״צ לר״מ ל״ת רנה ,רמב״ם עבדים פ״ח הי״א.
רנה-רנז.
 4רמב״ם שם ובירושלמי יבמות פ״ח ה״א וגרים פ״ר כתבו אפילו בגר
 3ספרי דברים רנט.
 7רמב״ם
 6שמות כב כזב
 5סהמ׳־צ שם רנו ,רמב״ם הל׳ דעות פ״ו ד,״י.
תושב.
 10םבמ־צ שם רגז ,רמב״ם הל׳ עבדים פ״א ה״ז.
 9דברים ו יוז.
 8שמות שם כב.
שם.

*

אזהרה רנח־רנט]

תיט

גדול וצער ,כמו שנעשה בעבד כנעני .והוא אמרו יתעלה  11לא תעבוד בו עבודת
עבד .ובסיפרא *2לא יטייל אחריך באלנטא ולא יתן לפניך כלים למרחץ .באלנטא
הוא כסא קטן שישב בו כשתיגעהו ההליכה ויקחהו העבד וילך אחר אדוניו ,וכן
כל כיוצא באלו העסקים מוזהר מלהטילם על עבד עברי ,אמנם נשתמש בו כמו
שיצור .האדם השכיר והאומן שנשכרו לעשות מלאכה אחת .והוא אמרו יתעלה גי
כשכיר כתושב יהיה עמך ,ע״כ.
בונת אזהרה זו מבוארת שכל זרע ישראל בני מלכים הם ואין להשתעבד
בהם כדרך עבודת העבדים הכנענים ואין צריך לומר שאסור להעבידו בדבר שיש
בו עמל וצער גופו גם בדברים שיש בהם חסרון כבוד כגון להוליך כליו בבית
המרחץ אסור .ואפילו לחלוץ לו מנעלו אסור .ומה שבאה הקבלה האמתית  14שכל
מי שאינו נוהג כשורה מותר להשתמש בו בעבד ,בל זה לשלמות התורה ומבאריה,
בי עקר האזהרה היא כאשר הוא מבני עמנו ועושה מעשה עמנו .ומה שבאה
הקבלה '5לא תעבוד בו עבודת עבד אבל אתה עובד בבן חורין ,אעפ״י שזו מדר,
מגונה לא הוזהרנו עליה בבן חורין כאשר הוא בדעתו וברשותו ,אם לא ירצה לא
יעשה ואם יעשה לא יצטער בכך אחר שהוא עושה מדעתו אבל העבד העברי שהוא
נמכר ונפשו שפלה במכירה ,וירא את אדניו ועושה בעל כרחו בעבדות שיש בו
בזיון לפיכך הוזהרנו בכך.
האזהרה רנ״ח לר״ם < הוזהרנו מלמכור עבד עברי כמו שימכרו העבדים
בשוה ,וזה שנעמידהו במקום מכירת העבדים ונכריז עליו ויוסיפו הקונים בדמיו,
לא נעשה זה בשום פנים כי אם בצנעה ובדרך נאה .והוא אמרו יתעלה באזהרה
על זה  2לא ימכרו ממכרת עבד ,ולשון סיפרא  5לא ימכרו ממכרת עבד שלא יעשה
סימטא ולא יעמידם על אבן הלקח .ובכלל אזהרה זו בלא ספק אזהרה לגונב נפש
מישראל ומכרו כי הוא מכרו בתורת עבד כנעני ויהיה עובר על אמרו לא ימכרו
ממכרת עבד .וכבר קדם לנו זכרון זה י ,ע״ב.
כונת אזהרה זו מבוארת בעצמה שאין ראוי למכור זרע קדש כדרך העבדים,
לפי שיצטער קודם שיתבזה במכירתו על אבן הלקח כדרך מכירת העבדים.

האזהרה רנ״ט לר״ם  5הוזהרנו מלהעביד עבד עברי בדבר שאין לו צרך בו
וזאת העבודה היא הנקראת עבודת פרך .והוא אמרו יתעלה  8לא תרדה בו בפרך
אבל לא נעבידהו אלא כשנצטרך על כל פנים לעשות הדבר ההוא אשר גטילהו
עליו .ולשון (ספרי) [ספרא]  7לא תרדה בו בפרך שלא תאמר החם את הכום הזה
והוא אינו צריך לו וכן כל כיוצא בזה .והם לא הביאו משל כי אם המלאכות
הקלות והנקלות .ועכ״ז אינו מותר אלא בעת הצרך.
 12תו״כ בהר פ״ז ה״ב ושם :שלא יטול אחריך בלננזיא.
 11ויקרא כה לם.
 15תו״ב שבג
 14ב״מ עג ב ,רמב״ם שם ה״ו4

 13ויקרא שם מ.

 1םהמ״צ לר״מ ל״ת רנח ,רמב״ם עבדים פ״א ה״ה ופ״ם מהל׳ גניבה ה״א.
רגח־רסא.
 5םהמ״צ
 4ל״ת רמב
 3תו״ב בהר פרשה 1־ ה״א ורמב״ם שם.
 2ויקרא כה מב.
 7תו״כ שם ה״ב.
 6ויקרא שם מג.
שם דנם ,רמב״ם עבדים פ״א ה״ד.

תכ

[מגדל דוד — ספר מצוד,

בונת אזהרה זו מבוארת בעצמה שזה מורה על תכונה רעה למי שמעביד העבד
במה שאין צריך לו שנראה שהוא מצטער על שעומד בטל ,והעבד מצטער כאשר
יצוהו לעשות לו מלאכה שאינה צריכה ,ולא יצטער כאשר יעשה מה שצריך לו,
כי הוא יודע שקנה אותו לעשות חפצו במה שצריך לו .ובכלל עבודת פרך שלא
יצוהו לעשות עבדה שאין לה קצבה  8כגון שיאמר לו עדור תחת הגפן וכיוצא בזה
עד שאבא כי תכבד עליו העבודה אחר שאינו יודע שיעורה אלא אומר לו עדור
דבר זה עד שישלם עדור שעה א׳ וכיוצא בזה ,ולשון סיפרא לא תרדה בו בפרך
שלא יאמר לו החם לי את הכום והוא אינו צריך צנן לי הכוס הזה והוא אינו צריך
עדור תחת הגפן הזה עד שאבא ,שמא תאמר לצרך עצמו אני עושה הרי הדבר מסור
ללב ונאמר בו ויראת מאלקיך .ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה אין לי
אלא איש באיש אשה באשה איש באשה אשה באיש מניין ת״ל איש באחיו לא תרדה
בו בפרך ,בו אי אתה רודה בפרך אבל אתה רודה בבן חורין בפרך .הבונה מבוארת
במה שכתבנו באזהרת רנ״ז.
האזהרה ר״ם לר״ם 9הוזהרנו מלהניח הגוי השוכן בארצנו להעביד עבד
עברי שמכר עצמו לו .והוא אמרו יתעלה  10לא ירדנו בפרך לעיניך ,ולא נאמר
אחר שזה העבד העברי פשע בנפשו ומכר עצמו לגוי נניחנו לפי מעשיו ,אבל
נשגיח על חמסו בזה ונזהירהו מלהעבידו עבודת פרך .ולשון סיפרא ” לא ירדנו
בפרך לעיניך אי אתה מצווה אלא לעיניך .ר״ל שאינך חייב לתפשו על זה בביתו
אם יעבידהו עבודת פרך אם לאו ,אבל כל זמן שנראהו עושה זה נזהירהו ממנו׳ ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת ,כי אין ראוי שיראה אדם איש עברי מאחיו שיעבוד
בו איש נכרי בפרך ,והרואה ואינו מוחה בידו הוא עובר על אזהרת לא ירדנו
בפרך לעיניך ,ואפשר שיהיה זה סבה שיוציאנו מתחת ידו ויפדנו.
האזהרה רס"יא לר״ם  <-הוזהר הקונה אמה עבריה שלא למכרה לזולתו והוא
אמרו  13לא ימשול למכרה בבגדו בה ,ע״כ.
כונת אזהרה זו מבוארת כי אמה העבריה מכרה האב וידוע שלא ימכרנה אלא
לאדם הגון ,עם הבונה בו שאין ראוי למכור אמה העבריה כדרך שימכור שאר
הקנינים הקנויים לו כי זה יהיה בזיון גדול .ולבונה זו גם כן אמרו " שאין אדם
יכול למכור עבד עברי ולא ליתנו לאחר .וכתב הר״ם בפ״ד מהלכות עבדים !5
ויראה לי שלא הוצרך הכתוב לאסור דבר זה באמה ,אלא מפני שיש לו ליעדה לבנו
לכך נאמר לעם נכרי לא ימשול וגר.
האזהרה רס״ב לר״ם! הוזהר הקונה אמה העבריה מלהצר לה אם לקחה
לאשה ,רצה לומר דהצר לה שימעיט לה מזונותיה או כסותה או ימעט עונתה כדי
 10ויקרא
 9סהמ״ג לר״מ ל״ת רם ,רמב״ם עבדים שם.
 8עי׳ רמב״ם והשגות הראב״ד שם.
 12סהמ׳־צ לר״מ ל״ת רסא ,רמב״ם עבדים פ״ד ה״י.
 11תו״ב בהר פרשה ח ה״ת.
שם נג.
 15ה״י.
 14קדושין ית א ,רמב״ם שם.
 13שמות כא ח.

רסב־רסוע

 1סהמ״ג לר״מ ל״ת רסב ,רמב״ם אישות פי״ד ה״ז.

אזהרה שא]

תלט

שאין לשון הרע שיכזב על האדם וייחם לו מה שלא עשה כי זה מוציא שם רע
על חברו .ואמנם לשון הרע הוא גנות האדם אפילו בפעולותיו שיעשה באמת
שהאומרו חטא ואשר ישמעהו יחטא .ואבק לשון הרע זכרון מומי האדם מבלתי
באור  28מראה שאין ידיעה לו במה שיובן מדבריו ושהוא לא כיון זה .ואמנם
כיון ענין אחר כמו שאמר 29במתלהלה היורה וגו׳ כן איש רמה את רעהו ואמר
הלא וגו׳ .וכבר שבח החכם  30מן המתחכמים כתיבת סופר שהראו לו במעמד גדול
וגנה הרב מעשה המשבח ואמר לו כלך לשון הרע׳ ד״ל שאתה תשבח גנותו בשבחך
אותו בתון ההמון שמהם מי שיאהבהו ,ומהם מי שישנאהו ויצטרך שונאו כשישמע
שבחיו לזכור מומיו ורעותיו ,וזה תכלית ההרחקה מלשון הרע .ולשון המשנה*3
לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על לשון הרע ,ר״ל ענין המרגלים שנאמר
בהם  32ויוציאו דבת הארץ .ואמרו ע״ה  31על ענין המרגלים מה אלו שלא הוציאו
שם רע אלא על העצים ועל האבנים התחייבו מן הענש מה שנתחייבו ,מי שידבר
בגנות חברו על אחת כמה וכמה׳ ע״כ.
ויש בדבור הנמאס או האסור דבור היותר רע מלשון הרע ומכל הדבורים,
והוא מוציא שם רע והוא שאומר מה שאינו כדי לגנות או לבזות חברו .ומאשר זה
תכונה רעה מן הרעות שבנפש אמר  31שלכל יש מחילה חוץ ממוציא שם רע ,והבונה
בזה מבוארת אם הודה  33או אם גנבו או אם גזל ממנו ממונו דבר זה נתן למחילה,
אבל המוציא שם רע והוא שמשים הצדיק בעל עברות הוא דבר שלא נתן למחילה
לעולם .ובכלל הדבר האסור והאבק לשון הרע הוא מי שנכנס בבית אושפיזו
והקבילוהו בסבר פנים יפות וכבדוהו במאכל ובמשתה ומטה וכסא מספר דבר זה
בשוק ויאמר כך וכך עשו לי בבית פלוני יברכהו ה׳ ,וכאשר ישמעו אחרים זד,
יבאו אצלו ויגרום לו הוצאה או גנבים יחמדו ממונו ויבאו אליו בלילה ,על זה
נאמר  34מברך רעהו בקול גדול קללה תחשב לו יי •3גם זה אבק לשון הרע בצד
מה כי כשיאריך הוא בהרחבת שבחיו יבא אחר ויספר בגנותו ,וזה אמרם  39מתוך
שבחו בא לידי גנותו .ובכלל הדבור הנמאס דברי המתלוצצים והחנפים ודוברי
שקרים אמרו רבותינו  37ארבע כתות אין מקבילות פני שכינה כת לצים כת חנפים
כת שקרים כת מספרי לשון הרע ,שידוע הוא שאין מקביל פני שכינה אלא המרבה
דברים מן החלק האהוב או המצוד ,בו ,ואלו בהפך מזה .ואמר על לצים שמזונותם
מתמעטין וגורם כליה בעולם ונופל בגיהנם ,וזה מבואר כי מושב הלצים לא
יתעסקו בישוב העולם ,ובזה מזונותיהם מתמעטין וגם גורמין כליה לעולם לאשר
ימשכו אחריהם .אמנם נופל בגיהנם זה מבואר .ועל החנפים אמר  38בל אדם שיש
לו החנופה נופל לגיהנם שנאמר  39הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע מה כתיב
אחריו לכן כאכול קש לשון אש .ודבר ידוע הוא כי הלצים הם גונבים דעת הבריות
וחומסין נפשם המשכלת .ודוד ע״ה פתח ספרו בהרחקת הדבורים הנאסרים
והנמאסים אמר 40אשרי האיש וגו׳ ובמושב לצים וגו׳ והיה כעץ וגו׳.
 32במדבר
 31ערכין שם.
 30ב״ב שם.
 29משלי כו יח־יט.
 28נשמטה כאן שורד..
 35ערכין שם .רמב־־ם פ״ז מדעות ה״ד.
 34משלי כז יד.
 33צריך תיקון.
יג לב
 40תהילים מז׳ א.
 39ישעיה ה מ
 38שם מא ב.
 37סוטה מב א.
 36ב״ב שם.

ר.מ
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האזהרה ש״ב לר״ם י הוזהרנו מלשנאת קצתנו לקצתנו .והוא אמרו־ לא
תשנא את אחיך בלבבך ,ולשון סיפרא נ לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב .אבל
אם הראה לו השנאה אעפ״י שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו ,אבל הוא עובר
על  4לא תקום ולא תטור ,ועובר על עשה גם כן והוא אמרו  5ואהבת לרעך כמוך,
אבל שנאת הלב הוא גדול מכלן ,ע״ב.
וכונת אזהרה זו מבוארת ,כי השנאה בלב היא מחליי הנפש הרעים הגורמים
מיתתה שחושב מחשבות און ימנעוהו ממחשבות האמת גם תבואהו שישתדל להזיק
בגופו ובממונו .ואם השנאה היא מצד שחטא לו חברו עובר על מצות עשה כשלא
הוכיחו על הדבר ההוא ,שכבר נצטוינו בזה מאמרו הוכח תוכיח .ואם היא שנאת
חנם זה ידוע שזה חלי רע בנפש אין כמותו .וכבר ידעת מה שאמרו רבותינו  9לא
חרבה ירושלם אלא מפני שנאת חנם .וזה אמת מבואר שהיא מביאה לידי חרבן
הגוף והנפש ושנאה זו לא תנצל מאחת משתי סבות -או היא מתכונה רעה בנפש
כמו שימצא בבעלי השחורה ישנאו אותה ,או היא מצד הקנאה וכל אחד חולי גדול
בנפש גם תעשה רושם גדול בגוף ,שהמדות עושות רושם בלחות .וכבר ידעת מאמרם
הצודק  7הקנאה והתאוה מוציאין את האדם מן העולם .אמנם מי שיקנא במעלת
חברו זהו שיאהב את עצמו לא שישנא חברו -ר״ל התועלת שישתדל להדמות לו.
וזה אמרו  8קנאת סופרים תרבה חכמה.

האזהרה ש״ג לר״ם י הוזהרנו מלבייש קצתנו את קצתנו ,וחטא זה הוא
הנקרא  2מלבין פני חברו ברבים .והאזהרה שבאה בזה  3הוכיח תוכיח את עמיתך
יכול אף מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא .ובסיפרא 4מניין אם
הוכחתו אפילו ד׳ וה׳ פעמים חוזר ומוכיחו ,ת״ל הוכח תוכיח .יכול אף מוכיחו
ופניו משתנות ,ת״ל ולא תשא עליו חטא .ע״כ.
וכוגת אזהרה זו לשתי סבות ,האחת כדי שיקבל הנוכח דברי התוכחת כי כאשר
יוכיחנו בדברים טובים ימשך לבבו וישמע אליו ויקבל תוכחתו ,ואם יביישנו
וילבין פניו יקוץ בתוכחתו וישנאהו ,זה מלבין פני חברו ברבים יביאהו גם כן
לפעמים לידי חולי או מות .ומפני שזו תכונה רעה בנפש אמרו 3המלבין פני חברו
ברבים אין לו חלק לעולם הבא .ובכלל המלבין פני חברו הוא שיקראהו בשם
שהוא בוש ממנו  .9ופשט הכתוב כבר בארו הר״ם ,והמבואר אצלי גם כן ואם אפשר
שהכל כונה אחת שבכלל ולא תשא עליו חטא שאם ראה בו דבר מגונה חייב
להוכיחו ולא יניחנו בחטאו .או אם חטא לו חברו יוכיחנו ולא ישא עליו חטא שלא
יוכיחנו ויעביר פשעו ממנו .וכבר הרחבנו בזה במצות הוכח תוכיח  .7ומה שכתבנו
במלבין פני חברו כתב הר״ם  8בד״א בדברים שבין אדם לחברו אבל בדברי שמים
 2ויקרא ים יז.
 1סהמ״צ לר״מ ל״ת שב ,רמב״ם הל׳ דעות פ״ו ה״ה.
שב.
 7אבות פ״ד
 6עי׳ יומא ם ב.
 5שם.
 4ויקרא שם ית.
 3תו״ב קדושים פ״ד ה״ח.

מכ״א ,פדר״א פי״ג.

 8ב״ב בא א.

 2אבות פ״ג מט״ד.
 1סד,מ״צ רמב״ם שג ,רמב״ם דעות פ״ו ה׳׳ח.
שג־שו.
 6רמב״ם
 5ב״מ נם זב אבות פ״ג מי״א.
 4תו״ב קדושים פ״ד ה״ח.
 3ויקרא ים יז.
 8רמב״ם דיעדת שם ת״ח וה״ם.
 7מצות עשה רו.
שם ,ועי׳ רמב״ם פי״ד מהל׳ מכירה הי״ב.

אזהרה שד־שח]

תמא

אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפין אותו בפניו
כמו שעשו כל הנביאים לישראל .ומי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא
לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתר .דעתו משובשת ומחל
לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חשיבות לא הקפידה תורה אלא על
המשטמה.
האזהרה ש״ד לר״ם  9הוזהרנו שלא לנקום קצתנו לקצתנו ,והוא שיקדם
לאדם מעשה אחד ולא יסור מלחפש אחריו עד שיגמלהו בכמו מעשיו הרעים׳ או
יכאיבהו בשיעור מה קךכאיבו"1׳ הזהיר ה׳ זה ואמר" לא תקום .ולשון סיפרא2׳
עד היכן כחה של נקמה׳ א״ל השאיליני מגלך למחר אומר לו השאילני קרדומך א״ל
איני משאילך כשם שלא השאלת לי מגלך לכך נאמר לא תקום ,ועל זה הקש בכל
הענינים.

האזהרה ש"ה לר״ם  13הוזהרנו מלנטור ואעפ״י שלא ננקום׳ והוא שננטור
החטא אשר חטא עלינו החוטא ונזכירהו לו ,אמר יתעלה >י לא תטור ,ולשון
םיפרא3י עד היכן כחד .של נטירה א״ל השאילני מגלך ולא השאילו ,למחר אומר
לו השאילני קרדומך א״ל הילך איני כמותך שלא השאלתני מגלך לכך נאמר לא
תטור.
וכונת אזהרות אלו מבוארות ,כי הנטירה תבא בשנאת הלב עד שלא תנוח
דעתו עד שינקם ממנו יותר ממה שגמלהו ,וזה יהיה חסרון גדול בנפש ,גם לפעמים
יבאהו הנטירה שבמעט דבר שיזיקהו יקום עליו ויהרגהו.
האזהרה ש״ו לר״ם  19הוזהרנו מלקחת קן צפור בכללו כשנצוד האם
והאפרוחים .והוא אמרו יתעלה " לא תקח האם על הבנים .וזה הלאו נתק לעשה,
והוא אמרו *3שלח תשלח את האם ,לא שלח ולא קיים עשה שבה והוא שתמות
האם קודם שישלחנו־ ,.לוקה .וכבר בארנו טעם שלוח הקן במצות עשה שבה 9י.

האזהרה ש״ז לר״ם  1הוזהרנו מלגלח שער הנתק ,והוא אמרו  2ואת הנתק
לא יגלח .ולשון סיפרא  3מניין לתולש סימני טומאה מתוך נתקו שעובר בלא תעשה,
ת״ל ואת הנתק לא יגלח׳ ע״ב.
וכונת הזהרה זו ככונת האזהרות שבאו לשמירת הגוף ולהנהגתו בבריאות,
לפי מה ששמעתי מקצת מחכמי הרפואות כי גלוח הנתק והעברת השער מזיק מאד
לנתק ומונע הרפואה ,עם הכובה בו כאשר יגלח השער לא יודעו סימני הטומאה,
והכל כונה אחת.
האזהרה ש"ח לר״ם > הוזהרנו מלחתוך סימני הטומאה או לכוותם עד
 12תו״ב
 11ויקרא שם יח.
 10יומא כג זב
 9סהמ״צ ל״ת ש״ד ,רמב״ם דעות פ״ז ה״ז.
 15תו״ב שם הי״זב
 14ויקרא שם.
 13סהמ״צ שם שה ,רמב״ם שם פ״ז ת״ת.
שם.
 18שם שם ז.
 17דברים כב ו.
 16סהמ״זי ל״ת שו ,רמב״ם שחיפה פי״ג ה״א.
 19מצות עשה קמזב ועי׳ ספרי תצא פיס׳ רכח.
 12ויקרא יגלג.
שז־שי 1' .םד,מ״צ לר״מ ל״ת שז ,רמב״ם הל׳ טומאת צרעת פ״י הי״א•
 4סהמ״צ ל״ת שח ,רמב״ם טומאת צרעת שם.
 3תו״ב תזריע פ״ט ה״ז.

תמב
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שישתנה מראיתם ,והוא אמרו יתעלה 5השמר בנגע הצרעת[ .ולשון ספרי השמד
בלא תעשה] ולשון המשנה  8התולש סימני טומאה והכווה את המחיה עובר בלא
תעשה והוא לוקה כמו שיתבאר במקומו ,ע״ב.
בונת אזהרה זו ככונת האזהרה הקודמת .ומה שמורה פשט הכתוב מפני שנגע
הצרעת הוא מן החולאים המדובקים גם הוא חולי רב העפוש ,צריך לעיין באותותיו
ובסימניו ולעשות ככל אשר יורו הכהנים.
האזהרה ש״ט לר״םז הוזהרנו מלעבוד ומלזרוע בנחל איתן שנערפה בו
העגלה .והוא אמרו יתעלה 8אשר לא יעבד בו ולא יזרע .והעובר על לאו זה לוקה.
ובמכות  9כשזכרו מחוייבי מלקות אמר והא איכא זורע בנחל איתן ואזהרתיה מהבא
אשר לא יעבד בו .הנה כבר התבאר שהוא לאו אחד ושהוא במלקות ,ע״ב.
וכבר בארנו בונת אזהרה זו במצות עגלה ערופה.10

האזהרה ש״י לר״ם  11הוזהרנו מלהחיות המכשף ,והוא אמרו  12מכשפה לא
תחיה עד שנהיה אם נפטרהו עוברים על מצות לא תעשה לא שנהיה מבטלים מצות
עשה בלבד כמו אם פטרנו אחד ממחוייבי מיתות בית דין ,ע״ב.
ומה שבאה אזהרה זו על האשה מפני שדבר זה יותר נמצא בנשים כי לקלות
דעתן יאמינו כל דבר ולפי שרבים מן האנשים יחמלו על הנשים ,ויקשה להם
הריגתה ומאשר גם כי ייראו להמית המכשף ליראתם ממעשיהם ואין הזק המכשף
מורגש בהזק שאר מחוייבי מיתות בית דין לפיכך הוזהרנו שלא להחיותו.
האזהרה שי״א לר״ם  1הוזהרנו מלהוציא החתן מביתו כל שנתן למלאכה מן
המלאכות לא למלחמה ולא לזולתה .אבל נסלק ממנו הטרחים המחייבים אותו לצאת
מביתו כל שנתו .והוא אמרו  2לא יעבור עליו לכל דבר .ולשון גמרת סוטה  3לא
יצא בצבא יכול בצבא הוא דלא יצא אבל יתקן כלי זין ויספק מים ומזון ,ת״ל
ולא יעבור עליו לכל דבר [עליו] אי אתה מעביר אבל אתה מעביר על אהרים .וכיון
דנפקא מלא יעבור עליו לכל דבר ,לא יצא בצבא למה לי ,לעבור עליו בשני לאוין.
וכבר בארנו בעקר ט׳ שאין כל דבר שנחייב עליו שני לאוין יהיה שתי מצות .ודע
שהחתן עצמו גם כן מוזהר מלצאת לדרך כל שנתו.
וכבר בארנו אזהרה זו במצותי נקי יהיה לביתו .ולשלמות זה הענין וזהו
מסדור הישוב ותקונו בא בו מצות עשה ומצות לא תעשה ,כדי לזרזנו על זה,
ושיהיה החתן גם כן מצווה על זה.
האזהרה שי״ב לר״ם  5הוזהרנו מלחלוק על המקבלים המעתיקים הדת ע״ה
ומלצאת ממה שיצוו בה במעשה התורה ,והוא אמרו יתעלה 8לא תסור מן הדבר
 5דברים כד ח 6 .נגעים פ״ז מ״ד 7 .םר,מ״צ ל״ת שס ,רמב״ם רוצח פ״י ד,״ט 8 .דברים בא ד.
 12שמות כב יז.
 11סד,מ״צ לר״מ ל״ת שי ,רמב״ם םנד,ד־ פי״ד ה״ג.
 10מ״ע קעג.
 9כב א.

 2דברים בד ה.
 1סד.מ״צ לר״מ ל״ת שיא ,רמב״ם מלכים פ״ו הי״א.
שיא־שיג.
 5סהמ״צ
 4למעלה מצות עשה רו [םד,מ״צ לר״מ ריד ,ועי׳ סוטה מג א].
 3סוטה מד א.
 6דברים ה יא.
ל״ת שיב ,רמב״ם ממרים פ״א ד,״■ב.

א.פלוג׳ רש״י והרמב״ם אם איסור הלבנת פנים נא׳ דוקא
כבגלבינו ברכים ב .שיטת הרמנ״ם דבדברים שב״א למקום
למבוה,׳להכלימו ג .מוכיח מכ״מ בש״ס דהותר להלבין פני

חבירו מחמת שעבר אמימרא דרחמנא

א .ערכין דט״ז ע״ב ׳מנין לרואה בחבירו דבר
מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח,
הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו ת״ל
תוכיח מכ״מ ,יכול אפילו משתנים פניו ת״ל
[ויקרא י״ט ,י״ז] לא תשא עליו חטא׳ ופרש״י,
ופניו משתנין ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו -
נמצא דהאיסור לבייש חבירו כשפניו משתנין
היינו מקרא דלא תשא עליו חטא ומבו׳ מד׳
רש״י דהאיסור הוא כשמכלימנו ברבים ודלא
כהרמב״ם שיובא להלן.
ולבד מן הנ״ל עובר המכלים גם בלאו דלא תונו
איש את עמיתו [ויקרא כ״ה י״ז] וכמבו׳ בח״ח
[פתיחה לאוין ,י״ד ,בבמ״ח] אלא דלאו זה חלוק
דעובר עליו בעצם מה שמכלימו ואפי׳ לא נשתנו
פניו ואילו על לאו דלא תשא עובר רק
כשמשתנין פניו.

ב .רמב״ם פ״ו מדעות ה״ח ׳המוכיח את חבירו
תחילה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר
ולא תשא עליו חטא כך אמרו חכמים יכול את
מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר ולא תשא
עליו חטא ,מכאן שאסור להכלים את ישראל
וכל שכן ברבים וכו׳ בד״א בדברים שב״א
לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר
מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין
אותו בפניו ומבזין ומקללין עד שיחזור למוטב
כמו שעשו כל הנביאים לישראל׳  -ומבו׳ בד׳
תרתי ,חדא דפליג על רש״י וקסבר דמהלאו דלא
תשא ילפי׳ אפי׳ מכלימו בינו לבין עצמו
וכדמוכח בד׳ הר״מ ז־כ׳ ׳וכ״ש ברבים׳ ,ועוד

מבו׳ ברמב״ם דכל האי דאסירא היינו בעבירות
שב״א לחבירו ואולם בדברים שב״א למקום
מותר להכלימו אם לא שמע לו בסתר.

ג .וחילוק זה דכי הרמב״ם בין דברים שב״א
לחבירו לד׳ שב״א למקום מקורם בתו״כ [והובא
במהרש״א בערכין שם] ובאמת הדבר מבו׳ כבר
בסוגיות הש״ס דבדברים שב״א למקום מצוה
להכלים את הרשעים וכדמצינו ביומא דפ״ו ע״ב
׳מפרסמין את החנפין מפני חילול השם׳ וכעי״ז
בכתובות דמ״ט ע״ב ׳אמר ר׳ אילעא אמר ר״ל
משום רבי יהודה בר חנינא באושא התקינו
שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם
קטנים ,איבעיא להו הלכתא כוותיה או אין
הלכתא כוותיה ,ת״ש כי הוה אתו לקמיה דרב
יהודה אמר להו יארוד ילדה ואבני מתה שדיא
[פרש״י התנין הוליד תולדותיו והטיל פרנסתן
על בני העיר] כי הוה אתו לקמיה דרב חסדא
אמר להו כפו ליה אסיתא בצבורא וליקום
ולימא עורבא בעי בניה וההוא גברא לא בעי
בניה׳ ופרש״י בפ״א דיכריחוהו להכריז ע״ע
שישמעו כולם קולו שאומר ע״ע שהוא רע מן
העורבים ובאופ״א פי׳ דהש״צ יכריז עליו כן,
ועכ״פ מבו׳ דבדבר שאינו לחבירו כי אם דעבר
על מצות התורה או על מצות חכמים יכולין
להכלימו ברבים.

וכ״מ במגילה דכ״ה ע״ב ׳אמר רב אשי האי מאן
דסנאי שומעניה שרי ליה לבזוייה בגימ״ל ושי״ן׳
[ופרש״י בר גירתא זונה שמה סריי׳ שם מוסרח
כך הוא בתשובות הגאונים מותר לבזות גם את
אמו שילדתו ורבותי מפרשים גיופא שייטא
שטייא] ופסק להא ברמב״ם פכ״ד מסנהדרין
ה״ה ׳וכן מבזין את זה ששמועתו רעה ומחרפין
את יולדתו בפניו׳ וחזי׳ כנ״ל דבעניני ב״א
למקום שרי להכלימו ולבזותו.
וכבר פסק הרמב״ם פ״ד מת״ת ה״ה ׳לפיכך
אמרו חכמים הראשונים אין הביישן למד ולא
הקפדן

מלמד,

בד״א

בזמן

שלא

הבינו

התלמידים הדבר מפני עומקו או מפני דעתו
שהיא קצרה ,אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלין
בד״ת ומתרפין עליהם ולפיכך לא הבינו חייב
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לרגוז עליהן ולהכלימן בדברים כדי לחדדם
מרה
זרוק
חכמים
אמרו
זה
וכענין
בתלמידיס׳יעכ״ד .ומבו׳ כנ״ל והכל טעמא חדא
להו.
[ב]
ד .מק׳ ע״ש הרמב״ם דכל עוולה שב״א להכירו כמהותה
היא עכירה כלהי שמיא ה .מוכיח מהח״ח דלהרמכ״ם אי1
לכייש אדם שעושק את הכירו ו .כי׳ הגרא״ז כשי׳ הרמכ״ם

ד .וכאמור כל הנ״ל בד׳ שב״א למקום אכן
בדברים שב״א לחבירו אסור להכלימו ,ושומה
עלינו לירד לסוד החילוק ביניהם דהלא זה
פשוט דכל עוולה שהיא לחבירו הרי דעבר נמי
אאיסורא כלפי שמיא ולפיכך צ״ב דכיון דרואה
אחר דעובר על עבירות שב״א לחבירו אמאי לא
יוכל להכלימו כאחד העובר בעבירות שב״א
למקום.
דבר נוסף שיש לברר מהו הגדרת הדברים שב״א
לחבירו ,אי מיירי בדין ודברים שיש לאחד על
חבירו דכה״ג אסור לו להכלימו או דמיירי אפי׳
בראה לחבירו שעשק או שגזל דגם כה״ג אסור
להכלימו אע״פ דיציל עשוק מיד עושקו.

ה .ונר׳ דד׳ הרמב״ם אמורים אף בכה״ג דראה
שעושק וגוזל את האחר דאעפ״כ אין לו לביישו
כיון דהוה מהד׳ שב״א לחבירו ,והראיה לזה מד׳
הח״ח [כלל י באמ״ח א] דהנה כ׳ הח״ח דהרבינו
יונה בשערי תשובה [שער ג ,רכ״א] חולק ע״ד
הרמב״ם דז״ל הר״י ׳ודע כי בדברים שב״א
לחבירו כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת
ואונאת דברים יכול לספר הדברים לבנ״א גם
היחיד אשר ראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו
ולקנא לאמת׳ ומשו״כ ר״ל הח״ח דהר״י פליג על
הרמב״ם דס׳ דבדברים שב״א לחבירו אין לו
להכלימו ולספר לאחרים  -והשתא תן דעתך אם
כ׳ הח״ח דהר״מ פליג על הר״י הרי דבהכרח
דאף בעושק וגזל דס׳ הר״י דשרי לביישו יסבור
הרמב״ם דאסור לעשות כן ,ואע״פ דעי״ז נעשק
הנגזל ,וכיון שכן בוקעת הקו׳ דלעיל ביתר עוצם
מה לי עבירות שב״א למקום מה לי עבירות
שב״א לחבירו הלא סו״ד בכולהו עבר אמימרא
דרחמנא דעבירות כלפי שמיא המה ומ״ש.

 1יעניין רש״י גיטין דמ״ג ע״א ע״ד הש״ס דא״א עומד על
ד״ת אא״כ נכשל בהן ,דפי׳ דאין אדם עומד על אמיתותן עד
שיכשל בהן להורות טעות ויכלימהו והוא נותן לב ומבין -
ואפשר שעומק דבריו מבוארי□ לפמש״ב ברמב״ם כאן.

ו .ובבי׳ חילוק הדברים נר׳ דבאחרונים יש בזה
ב׳ סברות אשר המה חלוקים ביסודם וכפי
שיבואר.
דהנה באבן האזל ע״ד הרמב״ם הנ״ל בהל׳ דעות
ר״ל דדברים שב״א למקום איסורייהו ברור לכל
ולפיכך יכול לדונו בינו לבין עצמו להכלימו ,אכן
בד׳ שב״א לחבירו אינו יכול לדונו להכלימו
שמא להשני יש טענה על הראשון ולא מגלי
טענתי׳ אלא לבי דינא [ראה בבא בתרא דל״א
ע״א] .ולהלן נביא לדרכו של המנח״ח בבי׳
החילוק שהיא דרך הפוכה כמשנ״ת להלן.

[ג]
ז .מק׳ ע״ש הרמכ״ם מהסוגיא בב״ק ומהטור דמבו׳ דהותר
לבייש תכירו אף נדברים שב״א לחבירו ח .שי׳ הלח״ה
בדעת הרמב״ם דאף בד׳ שב״א לחכירו הותר לביישו שלא
ברבים ט .שי׳ החינוך בעשטות ד׳ הרמב״ם וכדלעיל

ז .ונבוא להקשות ע״ד דהנה בסוגיא בהמניח
דכ״ח ע״א מבו׳ דמוקמינן ל׳וקצתה את כפה׳
ממון רק בשיכולה להצילו בד״א ומיניה דאם
א״י להצילו בד״א פטורה על מה שביישתו,
ומבו׳ ברא״ש שם פ״ג סי״ג דזהו דין לכתחילה,
דהלא ברא״ש שם הביא להך דינא דוקצותה את
כפה דבאינה יכולה להצילו בד״א פטורה על
הבושת ומיניה יליף הרא״ש לכ״מ כמש״כ
בזה״ל ,יוכן אם רואה אדם שישראל מכה את
חבירו ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה
אע״פ שאין מכהו מכת נפש מותר להכות המכה
לאפרושי מאיסורא כדאמרינן לעיל בנרצע
שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר
לחבול בו לאפרושי מאיסורא׳  -ומבו׳ בד׳
להדיא דזהו דין לכתחילה ולא רק דין דיעבד
לענין התשלומין.
וכ״מ נמי בד׳ הטור חו״מ סי׳ תכא דכי ׳בכל
מקום שחובל לחבירו בכונה חייב בחמשה
דברים אפילו נכנס חבירו לרשותו שלא ברשות
וחבל בו והוציאו חייב דנהי שיש לו רשות
להוציאו אין לו רשות לחבול בו ,אבל אם הוא
מסרב בו ואינו רוצה לצאת יש לו רשות אפי׳
לחבול בו ולהוציאו׳ והנה הב״י והפרישה פירשו
דפסק הטור כמבו׳ בהך סוגיא בהמניח דכ״ח גבי
נרצע שהיה רבו מסרהב בו לצאת וחבל ועשה בו
חבורה שהוא פטור וכדילפי׳ מקרא דלא תקחו
כופר לשוב לא תקחו כופר לשב ,ואע״ג דבסוגיא
דהתם מוקי בעבדא גנבא ,היינו אליבא דמ״ד
דלא דיינינן ליה עביד איניש דינא לנפשיה אלא
במקום פסידא ,אכן למה דקי״ל דבכ״מ עביד
איניש דינא לנפשיה ,תו אין חילוק ,ואף כה״ג
רשאי לחבול בו  -ועכ״פ מבו׳ בד׳ הטור כמבו׳
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ברא״ש דזהו דין לכתחילה דרשאי לחבול בו
ואינו רק פטור מדיני התשלומין.

ומעתה תן דעתך ,הלא בכל חובל בחבירו
איתניהו ביה ה׳ דברים לתשלומין ,וחד מינייהו
בושת ,ואף אי נימא דכה״ג חבלתו הותרה,
בושתו מי הותרה ,אלא ודאי דכה״ג דהוה
לצורך ולתועלת ליכא נמי להך איסורא דבושת
והרי לנו דאף דאלו דברים שענינם ב״א לחבירו
יכול לביישו ואשר ע״כ יק׳ היאך נכלכל כל הנ״ל
עם מה דמצ׳ ברמב״ם דבדברים שב״א לחבירו
אסור לבייש האחר.
ח .איברא דד׳ הרמב״ם כשלעצמם צ״ב טובא
שהרי הרמב״ם פתח דבריו ׳המוכיח חבירו
תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו׳ ומדקדוק
לשונו משמע דכ״ז תחלה אבל אם לא ישמע לו
אזי מותר ורשאי להכלימו אע׳יג דהוה ד׳ שב״א
לחבירו ,ומאידך בהמשך דבריו כ׳ ׳בד״א
בדברים שב״א לחבירו אבל בדברי שמים אם לא
חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין
חטאו ומחרפין אותו בפניו ומבזין ומקללין עד
שיחזור למוטב׳ ומכאן נר׳ דבד׳ שב״א למקום
נמי אין היתר תחלה להכלימו אא״כ לא שמע לו
בסתר וממילא נמצא דאין חילוק ביניהם וצ״ת.

ובקו׳ זו דן הלח״מ ומשו״כ ר״ל דכוונת
הרמב״ם דבדברים שב״א לחבירו אילו לא שמע
לו בסתר רשאי להכלימו ,אך בינו לבין עצמו
דווקא ולא בפני אחרים ,ומשא״כ בדברים
שב״א למקום דאם לא שמע לו בסתר רשאי
להכלימו אפי׳ ברבים ,ועיי״ש דנשאר בצ״ע בזה
דמנין לומר זה החילוק וגם אי״ז משמעות ד׳
הרמב״ם.2

ט .אכן גם אי נימא דשי׳ הרמב״ם כפשוטן של
דברים ,דבדברים שב״א לחבירו יהא מותר
לביישו בפעם שניה ולפיכך לא יק׳ מהסוגיות
הנזי ,מ״מ בדעת החינוך בודאי דמבו׳ לא כן
שהרי כ׳ החינוך במצוה ר״מ ׳שלא להלבין פני
אדם מישראל ואמרו בספרא מנין שאם הוכחתו
אפילו ארבע או חמש פעמים חזור והוכיח
שנאמר הוכח תוכיח יכול אפילו פניו משתנות
תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא ,ומדיני
המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה שלא בכל
הדברים הוזהרנו בכך אלא בדברים שב״א
לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר מן
2ועי׳ בד׳ הח״ח הנז׳ בבמ״וז בכלל י ושם רצה לקיים דברי
הלח״ט ולפי״ז רצה ליישב שי׳ הרמב״ם עם שי׳ הר״י דלא
פליגי.

התוכחה שבסתר מצוה להכלימו ברבים ולפרסם
חטאו ולבזותו ולקללו עד שיחזור למוטב כדרך
שעשו הנביאים לישראל׳ ומבו׳ מד׳ דלא חילק
בד׳ שב״א לחבירו בין מוכיחו בתחילה למוכיחו
לאח״מ ומבו׳ דלעולם אסור ואשר ע״כ יהא
עלינו ליישב הסוגיות הנ״ל דמבו׳ דאף בדברים
שב״א לחבירו יוכל לגרום לחבירו בושת ויכול
לעשות כן לכתחילה במקום הצורך וצ״ע.
ובאמת שלפי״ד הרבינו יונה הנז׳ כפשטן א״ש
כיון דאיהו קסבר דבעושק וגזל וכדו׳ מותר
לבייש להשני כיון שמציל עשוק מיד עושקו
וכמו״כ יוכל להציל את המוכה ולהציל עצמו
מיד הנכנס לחצירו שלא ברשות אכן לדעת
החינוך ולדעת הרמב״ם עדיין יק׳ כנ״ל.
[ד]
י .מתרץ שי׳ הרמכ״ס והחינוך דגם כדברים שב״א להכירו
הותר לו לביישו היכא דברור דאית כיה עוולה יא .אלא
שמק׳ מהרא״ש כהמניח דמוכח דהותר לאשה לכייש את
מכה בעלה אע״פ שאיו ברירות שהדין עימו ומתרץ עפ״י
שי׳ הפרישה הסמ״ע והיש״ש בדין הדלת קרובו המוכה

י .ונר׳ פשוט דאין כל סתירה בדבר שהרי יסוד
ד׳ האבן האזל דהא דחלוק ד׳ שב״א לחבירו מד׳
שב״א למקום הוא משום דאינו יודע מטענת
השני ושמא כדין עושה ,ואשר לפי״ז נר׳ ברור
דכל ד׳ הרמב״ם והחינוך אמורים דווקא היכא
דראה אדם שעושק את האחר דכה״ג אין לו
לביישו אולם בכה״ג שיבוא אדם ויעשקהו והוא
יודע בודאי דשלא כדין עושה לו ויכול להציל
עצמו ע״י שיכלימנו הרי דלו עצמו מותר לביישו
שהרי בזה לא שייך להסברא הנ״ל ,וכיון שיודע
שההוא עושקו שלא כדין הרי דיצא זה מגדר ד׳
שב״א לחבירו ונכנס לגדר של ד׳ שב״א למקום,
וממילא כה״ג רשאי לביישו.
ואשר ע״כ א״ש מש״פ הטור סי׳ תכא דהתם
מיירי דבעל החצר עצמו מדין עביד איניש דינא
לנפשיה רשאי לחבול בנכנס וכיון דהתם מיירי
בבע״ד עצמו תו ל״ש לומר לסברת הגרא״ז
וכה״ג יחשב כעוולה שב״א למקום ובהא רשאי
לחבול בו ואע״פ שעי״ז מביישו.
יא .אלא דעדיין יש ליישב הא דמבו׳ בסוגיא שם
בהמניח דהאשה רשאית להציל את בעלה
[במקום שאינה יכולה להצילו בד״א] ע״י
שתבייש את המכה [ומיניה יליף הרא״ש שם
סי״ג לאדם שרואה שמכין את את אביו או את
בניו או את אחיו והכה את המכה להציל את
קרובו דפטור כמו אשה המצלת את בעלה אם
אינה יכולה להצילו בד״א ואף הוסיף הרא״ש
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דה״ה לכל אדם שרואה שישראל מכה את חבירו
ואין יכול להציל אם לא שיכה את המכה אע״פ
שאין מכהו מכת נפש דמותר להכות להמכה
לאפרושי מאיסורא] ומעתה יק׳ האיך יכולה
האשה לביישו והלא דמי הא לד׳ שב״א לחבירו
שהרי יש צד לומר שהמכה עושה כדין [וכגון
שסובר המכה שהמוכה אינו עושה מעשה עמך
שרשאים להכותו וכמבו׳ בסוגיא בסנהדרין
דפ״ה ע״ב ועפ״י ד׳ היראים מצי ריז יעויי״ש
ודלא כהבעה״מ והר״ן בסנהדרין שם] וכיון שכן
יהא שייך לומר כלפ״ז לסברת הגרא״ז דכה״ג
אין לבייש את השני כיון שאינו יודע טענותיו
ואיך הותר להכלים להמכה.
והנר׳ בזה דהנה ברא״ש הנז׳ חילק דין הצלה
ע״י קרוביו ודין הצלה ע״י חבירו לב׳ בבות,
דבתחילה כ׳ וז״ל ׳וכן הדין אם רואה אדם
שמכין את אביו או בניו או אחיו והכה את
המכה כדי להציל קרובו פטור כמו אשה המצלת
את בעלה אם אינה יכולה להציל ע״י דבר אחר׳
 ואחר כן כ׳ הרא״ש בבבא שניה ׳וכן אם רואהאדם שישראל מכה את חבירו ואין יכול להציל
אם לא שיכה את המכה אע״פ שאינו מכהו מכת
נפש מותר להכות המכה לאפרושי מאיסורא
כדאמרינן לעיל בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו
ימיו שרבו מותר לחבול בו לאפרושי מאיסורא׳
 וד׳ הרא״ש צריכים תלמוד מכמה דברים,חדא אמאי לא כללנהו בחדא בבא לרואה שמכין
את אביו או את חבירו ,ועוד צ״ת אמאי גם
חילק בטעמיהם דלמכה את האדם שהכה את
קרובו כ׳ הטעם דהוה מדין אשה המצלת ,ואילו
במכה את חבירו כ׳ הטעם משום דהוה מדין
חבלת הרב לעבד שסירב לצאת דפטור מדין
לאפרושי מאיסורא.

ובל׳ הטור [סוס״י תכא] נמי מבו׳ כן דבתחילה
כ׳ לדין רואה מכה את קרובו ,ולאח״מ כ׳ דין
נוסף לרואה שמכה את חבירו והוא מדין
לאפרושי מאיסורא ,אתמהה.

ועמד בזה הפרישה [סק״כ] ובסמ״ע [סקכ״ח]
ובהרחבה קצת ביש״ש [ב״ק פ״ג סי׳ כז] ,ויסוד
דבריהם דאכן הדינים חלוקים דכשרואה את
השני מכה את קרובו פטור אע״ג דאין אנו
יודעים בבירור שעושה כן לאפרושי מאיסורא,
והטעם לזה דיסוד הפטור בזה הוא משום דכיון
דקרובו הוא אזי נתייחם לבבו בקרבו ואיך
יעמוד בצער נפשו להתאפק ומפני כן פטור,

ואילו הדין השני הוא לרואה אדם שמכה את
חבירו דכאן סיבת הפטור דווקא כשמכהו

ד

לאפרושי מאיסורא ,ומשו״כ צריך שיוברר לנו
שהכהו לאפרושי מאיסורא.
וביתר חידוש בי׳ הט״ז שם את ד׳ הרא״ש
[ועיי״ש שמשיג ע״ד הסמ״ע] ,דבמכה את מי
שהכה את חבירו לא יפטר אלא א״כ ברור לן
דלא יכול להצילו בד״א משא״כ במכה את מי
שמכה את קרובו אין מדקדקין כ״כ ואפי׳
במקום שאין בירור שלא יכול להצילו בד״א
יפטר דקרובו כגופו דמי [יעויין ביש״ש הנז׳ ומד׳
עולה דהיכן דיודעין אנו בבירור דהמכה עושה
כדין שוב יש לחייב את הקרוב שהכה להמכה,
אלא דבמקום דאין ברירות לא לכאן ולא לכאן
בכה״ג הותר לו לביישו ולהכותו].

ומעתה נראה לומר דלא יק׳ משה״ק לעיל היאך
הותר לאשתו לביישו והלא בד׳ שב״א לחבירו
אין לאדם לבייש ולהכלים את השני ולפי סברת
הגרא״ז הא דמיא הך לרואה שאדם עשק את
האחר ,ומ״ש ,ולפי הנת׳ א״ש דהלא סיבת
הפטור בקרובו המציל היינו מדין דקרובו כגופו
בראותו את הקרוב מוכה וחבול ונתייחס לבבו
בקרבו ואינו יכול להתאפק וזהו דין חדש
לפוטרו ואי״ז מהדין הכללי של לאפרושי
מאיסורא ומשו״כ הותר לה לבייש את המכה
ואע״פ שאין ברירות שהמכה עושה שלא כדין.
נמצא מבו׳ ב׳ דינים בזה ,חדא במקום דרואה
שאדם עושק את האחר דכה״ג הוה מהד׳ שב״א ץי>
לחבירו ואין לו לביישו אא״כ ברור לו שעושה
הלה שלא כדין דאז נכנס זה לגדר של ד׳ שב״א
למקום ,וכיון דרוב פעמים לא יהא לן ברירות זו
כיון דעביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא לבי
דינא לפיכך מנוע הוא מלהכלימו ,זולת היכא
דמיירי בו עצמו דהיינו דהאדם עשק אותו דאז
שייך לומר דיודע הוא בבירור דהלה שלא כדין
עושה ורשאי לביישו וכמשנ״ת ,ודין שני הוא
היכא דרואה את השני שהכה לקרובו דכאן הדין
איפכא דלעולם רשאי לביישו כמו באשה המצלת
ואפי׳ דאין ברירות לא לכאן ולא לכאן ואין אנו
יודעים אם הלה הכה כדין דאפ״ה יש לו היתר
של נתייחם לבבו זולת היכא דיודעין אנו בבירור
דהלה כדין מכה דאז מנוע הוא מלהכותו.
[ת]
יב .כי׳ המנח״ח כדעת הרמב״ם כיסוד האיסור לבייש כד׳
שב״א לחבירו יג .מתמיה ע״ד המנח״ח כמ״מ דמכו׳ דאין
אומרים לדם למחול לחכירו וכלכד שלא לכיישו יד .מכיא
ד׳ הח״ח שהכיא דהרכינו יונה סליג ע״ש הרמב״ס ומתו״ד
מכו׳ דלא כהכנת המנח״ח כרמכ״ם

יב .אכן אע״פ דמבארים אנו ד׳ הרמב״ם לבי׳
הגרא״ז דלא יק׳ עליו מהני סוגיות בהמניח,
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אכתי לבי׳ המנח״ח בשי׳ הרמב״ם א״א לומר כן
ותו יק׳ כנ״ל.
דהנה במנח״ח [מצוה ו־מ] הביא חילוק הרמב״ם
והחינוך הנז׳ בין דברים שב׳׳א למקום שכה״ג
הותר להכלימו ברבים לבין דברים שב״א
לחבירו שאסור ,וביאר החילוק דהא דאסור
להכלים בד׳ שב״א לחבירו היינו דווקא אם איש
חוטא לו עצמו דאז אין לו לביישו מפני דמוטב
שימחול לו על החטא ,אבל אם רואה אדם
שחבירו חוטא לאנשים אחרים יראה דהותרה
הכלמתו אם אינו חוזר בו ,וכל ד׳ הרמב״ם
והחינוך אמורים לבעל דבר בעצמו מפני דמוטב
שימחול.

ובד׳ המנח״ח רואים אנו ביאור שונה בתכלית
מבי׳ הגרא״ז ולפי״ד ימצאו דינים הפוכים
מהעולה לבי׳ הגרא״ז ,שהרי תמהנו בראשית
הדברים מ״ש חטא לחבירו מחטא לשמים והלא
זה וזה חטא כלפי שמיא ,והעלנו לד׳ הגרא״ז
דבד׳ שב״א לחבירו אין לו היתר שמא לההוא
יש טענה וכ׳ בהכרח דכל סברא זו מיהא שייכא
רק בעוולה לחבירו אולם כשחוטא לו עצמו
שפיר רשאי לביישו ,ואולם לבי׳ המנח״ח
הדינים הפוכים דכשחוטא לאחר רשאי לביישו
וכשחוטא לו עצמו אסור.
יג .אמת דד׳ המנח״ח נשגבים הם מאד וכי איך
אפשר לומר לאדם שרואה שבא אחד ונכנס
לביתו ורוצה לעושקו או לגנוב לו מביתו
שימחול על זה ,ומשום מאי יהא אדם צריך
לוותר על נכסיו ולהיות כאבן הדוממת ולהתיר
ממונו לעושק עד שיהיה עליו איסור מפני כן
להכלימו שיפרוש ממעשיו ,ודבר חידוש הוא
למאד.

וביותר יק׳ על ד׳ המנח״ח ממה שפסק הטור
הנ״ל בסי׳ תכא עפ״י הסוגיא בהמניח דמותר
לאדם לחבול במי שנכנס לחצירו ,והרי ע״י
שיחבול בו יהא לההוא בושת ,ומן הדין לומר
לאיש ההוא למחול לו ובלבד שלא יביישנו ע״י
חבלתו.

אלא דעדיין יק׳ מסוגיא דהתם ע״ד המנח״ח,
דהא כ׳ הרא״ש הנז׳ דיש רשות לאחד לחבול
בשני אם הלה התחיל לחובלו ויליף להאי
מסוגית הש״ס בב״ק הנז׳ דף כ״ח ע״א דמבו׳
דאם אין האשה יכולה להציל בד״א פטורה
ומעתה אם האשה פטורה כ״ש שהמוכה עצמו
פטור ,ומד׳ מוכח דגם לענין בושת נימא הכי,
ולכאו׳ לפי״ד הרי דאין להוכיח מהאשה
להמוכה עצמו שהרי אצל האשה הוה כמבייש
את חבירו בד׳ שב״א לחבירו הנוגעים לאחר
דבזה הותר לו לביישו וכנ״ל ,ומאידך אצל
המוכה הוה מהד׳ שב״א לחבירו הנוגעים לו
עצמו דע״ז כ׳ המנח״ח דמוטב שימחול ואין לו
לביישו והאיך למדין זמ״ז ,ותימה.
ואפשר לו׳ דס׳ הרא״ש כדעת הרבינו יונה
דהובא לעיל דס׳ דאין לחלק בין ד׳ שב״א
לחבירו לד׳ שב״א למקום דבכולהו רשאי
לביישו בעושה עוולה ,ולפיכך היה פשוט
להרא״ש דהמוכה עצמו רשאי להכלימו ולהכותו
ואע״פ דכלפיו הוה מהד׳ שב״א לחבירו דמוטב
שימחול ולא יכלימנו ,ואם כנים אנו בזה תו
שייך לומר דהטור דפסק דרשאי אדם לחבול
במי שנכנס לחצירו ואע״פ שיתבייש בחבלה זו
אזיל בשי׳ אביו הרא״ש דלא חילק בין דברים
שב״א למקום לד׳ שב״א לחבירו וכדמוכח
במשנ״ת ולפיכך ס׳ דשפיר רשאי לחבול בו.

ואל תתמה דסו״ס הטור יליף לדינו מד׳ הש״ס
המפורשים לגבי עבד שהיה רבו מסרב בו לצאת
דרשאי לחבול בו ונק׳ דמסוגיא דהתם מוכח
דלא כהמנח״ח דהלא התם מיירי באדון גופיה
והאיך רשאי לחבול בו שיתבייש עי״ז ,דשפיר
י״ל דאע״פ דהטור יליף מהתם דדאין איניש
דינא לנפשי׳ גם בגוונא דאין מפרישו מהאיסור
עי״ז וכז־כ׳ הב״י והפרישה הנז׳ ,מ״מ לדעת
הרמב״ם והחינוך נימא דהא דרבו רשאי לחבול
בו היינו כדמוקי בש״ס בעבדא גנבא ולפיכך הא
דמיא לד׳ שב״א למקום ולפיכך רשאי לחבול בו
ואע״פ דעי״ז מכלימו אכן בשאר המקומות דלא
יהא זה לאפרושי מאיסורא והדבר נוגע אליו
קסבר המנח״ח בדעת הרמב״ם והחינוך דמוטב
שימחול ולא יכלימנו.

ובאמת שלד׳ המנח״ח עולה שפיר הא דשנינן שם
בסוגיא דהאשה יכולה לבייש את מי שהכה את
בעלה בשאינה יכולה להצילו בד״א ולד׳ הגרא״ז
הק׳ לעיל אמאי יכולה לביישו הא דלמא לההוא
יש עליו טענה וכגון שאינו עושה מעשה עמך

יד .ומגוף ד׳ החפץ חיים בכלל י׳ שהובא לעיל
בדעת הרבינו יונה מבואר דבהכרח סבר לדעת
הרמב״ם דלא כמו שהבין המנח״ח ,דהרי הביא

וכתבנו לתרץ דדין האשה כדין המוכה אכן לד׳

דברי הר״י בשע״ת [שע״ג רכ״א] דבדבריכז שב״א

המנח״ח א״ש בנקל כיון דהתם הוה עושק
שעושה הלה לבעלה ולא לה ולפיכך כה״ג סבר
המנח״ח דיכולה להכלימו.

לחבירו כמו גזל ועושק ונזק וצער ובושת
ואונאת דברים יכול לספר הדברים לבנ״א כדי
לקנא לאמת ,והנה הרבינו יונה דיבר ביחיד
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שראה שאדם עושק את חבירו דכה״ג הותר לו
להכלימו ,והנה הח״ח נדחק שם להעמיד ד׳
הרבינו יונה דלא יעמדו בסתירה למש״פ
הרמב״ם דבד׳ שב״א לחבירו אסור לו להכלימו
ומפני זה רצה להעמיד ד׳ הרמב״ם כמש״כ
הלח״מ על אף דהלח״מ בעצמו ר״ל דדוחק
להעמיד ד׳ הרמב״ם כן ,ואי כד׳ המנח״ח הרי
דהרמב״ם והר״י אינם חלוקים כלל ועיקר דכ״א
דיבר בענ״א דהרמב״ם דיבר כשאיש חוטא לו
עצמו דכה״ג מוטב שימחול ואל יביישנו ומאידך
הר״י דיבר להדיא כשהאיש חוטא לחבירו ותו
אין כל פלוגתא בין הר״מ להר״י ,ובהכרח
דהח״ח הבין בד׳ הרמב״ם דלא כהמנח״ח אלא
דהר״מ נמי קמיירי כשרואה אדם שאחר חוטא
לחבירו דאפ״ה אין לו לביישו ,ויעלה שפיר לבי׳
הגרא״ז דכה״ג אסור לו להכלימו דלמא יש
לההוא טענה עליו ועביד איניש דלא מגלי
טענתיה אלא לבי דינא ומפני כן אל יכלימנו.

[ו]
סו .מק׳ ע״ד המנח״ח משי׳ התוס׳ ככ״מ כדין ראה סלע
שנפלה משנים סז .מוסיף להוכיח דהך דינא האמור כתוס׳
שם הוא דין לכתחילה דהותר לכייש הכירו כשחושש שלקח
ממנו שלא כדין

טו .וגדולה מזו יש להעיר ע״ד המנח״ח מתוס׳
מפורש בסוגיא בב״מ דכ״ו ע״ב דשנינן התם
׳דאמר רב נחמן ראה סלע שנפלה משנים חייב
להחזיר מ״ט ההוא דנפל מיניה לא מיאש מימר
אמר מכדי איניש אחרינא לא הוה בהדאי אלא
האי נקיטנא ליה ואמינא ליה אנת הוא
דשקלתיה ,בשלשה אינו חייב להחזיר מ״ט
ההוא דנפל מיניה ודאי מיאש מימר אמר מכדי
הוו תרי בהדאי אי נקיטנא להאי אמר לא
שקלתיה ואי נקיטנא להאי אמר לא שקלתיה׳ -
והנה בבי׳ הך סוגיא נחלקו ראשונים ונאמרו
בזה ג׳ שיטות ,דרש״י פירש דבשנים אינו
מתיאש כיון דאמר משבענא ליה שבועת היסת,
וברא״ש [שם סי׳ ט] פירש דאינו מתיאש דאמר
היום או למחר יתפוס משלו ,אכן התוס׳ שם פי׳
באופ״א דאינו מתיאש לעולם שמחשב יחזירנה
לי כשאביישנו ברבים ואוכיח לו שמצאו ,ויש לן
להבין היאך הותר לההוא לביישו ברבים והלא
אסור לבייש בדברים שב״א לחבירו וכנ״ל
ואמאי הותר לו לביישו התם.
אכן לד׳ הגרא״ז א״ש כיון דהתם מיירי דהאיש
חוטא לו עצמו ואין כאן הך חסרון ז־כ׳ הגרא״ז
שמא לההוא יש לו טענה עליו ואה״נ דכה״ג
הותר להכלימו אכן לד׳ המנח״ח יק׳ מד׳ התוס׳
דהלא כה״ג נאמר האיסור האמור כיון דהוה מן
הדברים שבין אדם לחבירו הנוגעים כלפיו
ל| ;

תיס'

דמחמת שיש לו למחול אין לו לביישו ואמאי
הותר לו התם לביישו ברבים.
והיה לבע״ד להשיב על ראיה זו ולומר דאין
כוונת התוס׳ דאליבא דאמת הותר לו לביישו
אלא כך הוא מחשב בלבו ,אכן באמת אין לו
ההיתר לעשות כן עפ״י דין.

טז .אכן זה אינו דיש להוכיח מיניה וביה בד׳
התוס׳ דרשאי לעשות כן לכתחילה שהרי התוס׳
בסו״ד הביא למש״פ רש״י שאומר בלבו
שישביענו שבועת היסת ולפיכך אינו מתיאש
והק׳ התוס׳ היאך ישביענו בטענת ספק ותי׳
התוס׳ דמיהו י״ל דטוען ברי לפי שלא היה שם
אחר אלא הוא ,ומתו״ד התוס׳ נר׳ ברור דמשו״כ
פי׳ באופ״א מרש״י דאיהו קסבר לשיטתו דאינו
יכול להשביעו כה״ג דסו״ס אי״ז ודאי אצלו
אלא בתורת רגלים לדבר [והראיה דאכן אליבא
דאמת אין חבירו באמת נטל את המציאה אלא
אחר].
והנה באמת זו פלוגתא דרבוותא דהנה במאירי
שם [וכ״נ דעת הר״ן] מבו׳ דהוה תורת רגלים
לדבר ומספק״ל אי הוה כטענת ברי ומשביעו
היסת ,והנה בשו״ע חו״מ [סי׳ עה סעי׳ יז] פסק
׳כל טענת ספק אין משביעין עליה כלל׳ וברמ״א
כ׳ ׳וי״א דמשביעין היסת על טענת שמא כשיש
רגלים לדבר׳ ומקור ד׳ הרמ״א מהמרדכי פ׳
שבועת הדיינים סי׳ תשעב ,וכ׳ בש״ך סקס״ז
דמסוגית הש״ס ב״מ דכ״ו ע״ב נר׳ כדעת הרמ״א
דאי נפרש כפשט רש״י בסוגיא יהא לן מוכח
דברגלים לדבר כי הכא סגי להשביעו היסת,
מיהו דוחה הש״ך דאין הכרח מרש״י כיון די״ל
דכוונת רש״י רק לבאר אמאי אינו מתיאש
והיינו מפני דמחשב בלבו שישביענו היסת
ואולם אליבא דאמת אין הדין כן ובטעות
מחשבתו ,והביא הש״ך דכן היא דעת בעל
התרומות [שער ל״ו ח״ג ס״ג] בשם ה״ר אברהם
בר יצחק דאליבא דאמת אינו יכול להשביעו
היסת אלא בטעות קסבור כן וסו״ס מפני זה
אינו מתיאש ,ומוסיף דבהדיא כ׳ המרדכי שם
בשם רבינו ברוך דאין משביעין היסת בהך סלע
שנפלה משנים ,3ועיי״ש עוד בבי׳ הגר״א ס״ק נח

3הנה הש״ך לשי׳ בזה דהנה שם סקס״ד הביא לד׳ הסמ״ע
[ס״ק מט] דהוכיח ממה דפי׳ הרא״ש דהא דאינו מתיאש
היינו מפני דקסבור דהיום או למחר יתפוס משלו ,דמוכח
דברגלים לדבר לחודיה סגי ותפיסתו תועיל בתפס בלא עדים,
וחיינו דהסמ״ע הבין בשי׳ הרא״ש דהכי הוא האמת ואינו רק
בגדר "קסבור הוא כן" ,ודחה הש״ך דבריו דאי״ז אליבא
דאמת אלא טועה לומר כן ומפני טעותו סו״ד אינו מתיאש
ואולם לדינא ודאי דאינו יכול לתפוס מהשני ע״ס רגלים
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דדחה ד׳ הש״ך דלא דק דלמה ישתבש בזה יותר
מנפל משלשה ששם יודע הדין דאין נשבעין על
טענת ספק כמש״כ רש״י וכאן נשתבש [ובאמת
שקו׳ הגאון צ״ת דחילוק גדול יש בין נפל משנים
לנפל משלשה ,דבנפל מג׳ כלפי כ״א אפי׳ רגלים
לדבר ליכא אלא רק תורת ספק ואינו טועה
לומר דמשביעין על טענת ספק ,וכל טעותו רק
במקום דאיכא תורת רגלים לדבר וכגון בנפל
מב׳ ,ויל״ע].

והשתא תן דעתך אם מתו״ד התוס׳ מתבאר דלא
ניחא ליה במש״כ רש״י דמשביעו היסת כיון
דאינו אלא טענת ספק [ומ״מ קיים ד׳ רש״י
דמיירי בטוען ברי] הרי דבהכרח דהתוס׳ קסבר
בשי׳ רש״י דהכי הוא האמת מדלא קיים דברי
רש״י כמש״כ הש״ך דאינו האמת אלא טועה
בכך ,ומעתה כיון דהתוס׳ פי׳ באופ״א והיינו
דאומר אביישנו ברבים ,אזי בהכרח דלא רק
דסבור וטועה אלא דהכי הוא האמת שהרי אם
תאמר דלהתוס׳ אסור לעשות כן מדינא שוב
מאי הוקשה לו על רש״י ,א״ו דלהתוס׳ לא ניחא
לומר כהש״ך וא״כ תהא זו ראיה מוכרחת
דמש״כ התוס׳ דמחשב שאביישנו ברבים אכן זו
האמת וכן דינא ,וא״כ יהא לן הוכחה ניצחת
כנגד מש״כ המנח״ח דבד׳ דב״א לחבירו הנוגעים
לו עצמו מוטב שימחול ומפני זה אסור לו
להכלימו ,ורק לבי׳ הגרא״ז יעלה שפיר כיון
דהוה מהד׳ דב״א לחבירו הנוגעים אליו דבזה
ל״ש לטעמא דהגרא״ז ובזה כו״ע יודו דרשאי
להכלימו ,וכנ״ל.
אלא דאי נימא דהמנח״ח ינקוט דשי׳ התוס׳
כשי׳ הר״י וכמש״כ לעיל לתרץ שי׳ הרא״ש ,לא
יהא זה קושיא עמש״כ המנח״ח בשי׳ הרמב״ם
והחינוך ,ודוחק מדלא הזכיר המנח״ח כלל לשי׳
הר״י ולא כ׳ דיש החולק על הרמב״ם והחינוך
בזה.

[ז]
יז .נידון הגרשז״א אי רשאי לבייש את כע״ד ע״י שתובעו
לדיו וכו יש לדון אי רשאי לבייש גנב שנכנס לביתו יח.
פלוג׳ המאירי והר״י והתוס׳ בסוטה בדיו הלבנת פנים אי
הוא תולדה של רדיחה יס .מיסד דהא דהלבנת פנים הוא
תולדה דרזניחה היינו דוקא אי עובר אאיסורא לפי גדרי
הלבנת פנים ולא לפי גדרי רדיוזה

יז .ודאתינא להא נמצא נפקותא לדינא ,דהנה
יש לדון באחד שנכנס לביתו גנב אי רשאי
להרים קולו שינוס החוצה מחמת בושתו או
לדבר ,והיינו דהש״ך לשי׳ בזה דפי׳ הסוגיא דאינו מתיאש
מפני טעותו ואין הדין עימו.

דאסור לו לעשות כן מפני שמכלימנו ,וכמו״כ יש
לדון בכל אחד שתובע את חבירו לדין ורוב
פעמים ימצא דמכלימו בזה הענין בפני ב״ד
ובפרט אם הוא אדם חשוב ,וגם בזה היה מקום
לדון אי רשאי להכלימו בזה או לא ,ומצ׳ במנחת
שלמה [ח״א ס״ז] שדן בזה.

ומחמת ב׳ סוגיות היה מקום לטעון דאין לו
לעשות כן ,חדא הא דאמרן והיינו סוגית הש״ס
בערכין דט״ז ע״ב דילפי׳ מקרא דלא תשא עליו
חטא דאין לבייש חבירו ולהרמב״ם דין זה אמור
כשמביישו בינו לבין עצמו וכ״ש כשמביישו
ברבים ,וסוגיא נוספת יש בברכות דמ״ג ע״ב
ובב״מ דנ״ט ע״א ,דשנינן התם ׳ואמר רב זוטרא
בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר
ביזנא אמר רבי שמעון חסידא ואמרי לה אמר
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים ,מנלן מתמר שנאמר היא מוצאת
וגו׳  -ופרש״י ,׳ואילו בהדיא לא אמרה אלו
הסימנים של יהודה הם ולו אני הרה אלא לאיש
אשר אלה לו אנכי הרה אם יודה יודה ואם לאו
אשרף ולא אלבין פניו׳.
יח .ובזה ידועה פלוגתת המאירי על התוס׳
והרבינו יונה ,דהמאירי בברכות שם כ׳ דודאי
דאין הלבנת פנים מהדברים שיהרג ואל יעבור
והא דאמרינן שלא ילבין אלא יפיל עצמו לכבשן
האש זהו מדרך צחות ,אכן דעת הרבינו יונה
בשערי תשובה [שער שלישי אות קלט] לא כן דכי
דהלבנת פנים היא אבק הרציחה וכמו שאמרו כי
יהרג ואל ירצח ,בדומה לזה אמרו שיפיל עצמו
בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים- 4
4והיה אפשר לפרש ביסוד פלוג׳ המאירי והר״י ,דהנה בש״ס
סנהדרין דע״ד ע״א הלא מבו׳ דהא דבשפיכות דמים דינא
הוא דיהרג ואל יעבור הוא מסברא דמי יימר דדמא דידך
סומק טפי דלמא דמא דהוא גברא סומק טפי ,ולכאו׳ מבו׳
דבלא הך סברא היה מן הדין דיהרוג ואל יהרג ,ועי׳ ש□ בפי׳
רש״י בד״ה מאי חזית ,דמבו׳ דבלא הך סברא מן הדין יהרוג
ואל יהרג משום וחי בהם ,ומה״ט נמי סבר הריב"□ ש□
בתוס׳ דע״ד ע״ב ד״ה והא אסתר ,דברציחה ע״י שב ואל
תעשה לא נא׳ דיהרג ואל יעבור כיון דל״ש בזה האי טעמא
דמאי חזית יעויי״ש.
ומעתה מן הדין להקשות טובא היאך י״ל בהלבנת פני□
דיהרג ואל יעבור ,הלא פשוט דל״ש כאן להסברא דמאי חזית
דפשיטא דהריגה דידיה חמורה מהלבנת פני□ דידהו ואינם
שקולים ,וי״ל בזה עפ״י מה שייסד בכס׳׳מ [פ״ה מהל׳
יסוה״ת ה״ה] דהאי סברא דמאי חזית וכו׳ אינה עיקר
וקבלה היא ביד□ דבשפכ״ד יהרג ואל יעבור ,ומה״ט בי׳ ש□
הכס׳׳מ שי׳ ר״ל בירושלמי תרומות סופ״ח ובשי׳ פ׳ הרמב״ם
שם ,דאף ביחדו עכו"□ למסור לה□ איש פלוני ,יהרגו כול□
ולא ימסרוהו א□ אינו מחוייב מיתה כשבע בן ביכרי ,ולכאו׳
הא הכא ל״ש הסברא דמאי חזית שהרי הוא והן נהרגין,
ולזה בי׳ דהאי סברא אינה עיקר ,וה״נ יש לפרש לפי״ז שי׳
הרמב״ם בפ״ה מיסוה״ת דלא חילק לענין רציחה בין קו□
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ובאמת כד׳ הרבינו יונה מבואר בונוס׳ סוטה ד״י
ע״ב בד״ה נוח ,דהק׳ שם אמאי ל״ח הלבנת
פנים בהדי ג׳ עבירות שיהרג ואל יעבור ,ותי׳
דכיון דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת
בתורה לא נקט אלא עבירות המפורסמות,
ומדוקדק עכ״פ דגם בזה יהא הך דינא דיהרג
ואל יעבור.5

ומעתה יש לנו לדון לשי׳ התוס׳ והרבינו יונה
היאך יהא מותר להכלים בנידונים הנ״ל והלא
זהו מאבק רציחה וכמו שפשוט שאין לרצוח את
הבע״ד או הגנב [לולי בא במחתרת דזהו מענין
אחר] כמו״כ לא יהא רשאי להכלימו בזה הענין.
וביחוד יש להק׳ על ד׳ הרבינו יונה גופי׳ שהרי
שי׳ הרבינו יונה בשע״ת [שער ג רכ״א] דהובא
לעיל במאי דפליג על הרמב״ם והחינוך היא
לקולא ,דלשיטתם בדברים שב״א לחבירו אין לו
להכלימו ואולם להרבינו יונה כאמור אף בד׳
שב״א לחבירו יכול להציל עשוק מיד עושקו
ולפרסם חטאו ,ומאידך עתה חזי׳ דס׳ הר״י
בשע״ת [שער ג קל״ט] דהלבנת פנים מאבק
רציחה שיהרג עליה ואל יעבור וכיון שכן יש לנו
לידע לכלכל אלו ב׳ הדינים דלא יק׳ אהדדי.

יט .והנכון בזה דהנה זה ברור דיסוד האיסור
לבייש חבירו ילפי׳ מהאי קרא דלא תשא עליו
ועשה לשב ואל תעשה וז־לא כשי׳ הריב״ם הנז׳ ,והגר״ח
בספר [ריש פ״ה מיסוה״ת] עמד בזה ,ולהנ״ל י״ל דהרמב״ם
בזה לשי׳ דאין הדין תלוי בהסברא דמאי חזית אלא דדינא
הוא דאין פקו״ג דוחה רציחה וממילא הדר דינא דאין חילוק
בין קום ועשה לשב ועל תעשה דשניהם שוויו בחומר העבירה
וכמבו׳ בד׳ הגר״ח שם ,ודו״ק היטב.
וא״ב י״ל דבזה גופא נחלקו המאירי והר״י ,דלשי׳ המאירי
אין בהלבנת פנים דין יהרג ואל יעבור דסו״ס אין כאן להאי
סברא דמאי חזית וממילא הדר דינא דוחי בהם כמבו׳ ברש״י
הנ״ל ,ואילו הר״י יסבור כמבוי בכס״מ דאין סברא זו עיקר
וקבלה היא דבשפכ״ד ותולדתה יהרג ואל יעבור.

 5מיהו בד׳ התוס׳ מבו׳ דפליג על הר״י בד״א ,והיינו דאין
הלבנת פנים תולדת הרציחה ,אלא זהו דין נפרד שיהרג ואל
יעבור ,דאל״ה מאי הוק׳ להתוס׳ דניתני הלבנת פנים בהדי
ג״ע והלא זהו תולדת הרציחה השנויה בהני ג׳ דברים ,וע״כ
מבו׳ דס׳ דהוא דין נפרד ,ואפשר לבאר יסוד פלוג׳ התוס׳
והר״י ,עפ״י מה שב׳ בהערה דלפנים דבהלבנת פנים לכאו׳
ל״ש לו׳ מאי חזית ,ומעתה י״ל דהאמנם בדעת המאירי
פירשנו דבהכרח קסבר דאין עיקר הטעם בשפכ״ד משום מאי
חזית ומשו״כ שייך לדון בהלבנת פנים דיהרג ואל יעבור
משום לתא דרציחה ואע״פ דל״ש גביה הך סברא דמאי חזית,
אכן הלא בשי׳ התוס׳ ליכא לאוקמי הכי ,דהלא בתוס׳ חילק
בין שב ואל תעשה לבין קום ועשה ברציחה וכמשנ״ת לעיל,
וזהו בהכרח רק מטעמא דמאי חזית וכנ״ל ,וא׳׳כ מוכח
דעיקר טעמא דרציחה אינו מהלמ״מ כד׳ הכס׳׳מ בשי׳
הרטב״ם אלא מדין מאי חזית ,ומעתה י״ל דזה אשר הניא

את התוס׳ לדון דהלבנת פנים אינו מלתא דרציחה ובזה אין
הטעם משום מאי חזית ולהכי א״ש דגם בזה יהרג ואל
יעבור ,ודו״ק.

חטא ורק חומר הענין נלמד ממעשה דתמר ,וזה
פשוט דחומר הענין תלוי ועומד בהאיסור וכל
כמה שיש היתר בגדרי האיסור ממילא גם אין
לחומר האיסור דרציחה ,ואין במה דנקטינן
דהלבנת פנים הוא אבק רציחה לומר דנדון
בכ״מ הדבר בגדרי הרציחה אלא חומרתו
כרציחה תלוי בגדרי הלבנת פנים ופשוט ,ומעתה
כשנדון בהאיסור דהלבנת פנים הרי דכמו שכ׳
לעיל בארוכה יש בזה היתרים וממילא בכל
מקום שיהא זה בגדרי דברים שב״א למקום
יוכל לביישו ואף חומר הרציחה לא יהא לן,
וכנ״ל.

ואשר על כן מיושב דהלא הבאנו לשי׳ הרבינו
יונה דבכ״מ דהוא להציל עשוק מיד עושקו יכול
הוא לבייש ולהכלימו ובשי׳ הרמב״ם והחינוך
הבאנו לב׳ דרכים ,הדרך הראשונה היא דרכו
של הגרא״ז דבד׳ שב״א לחבירו החסרון שמא
לההוא יש לו טענה והשניה היא דרכו של
המנח״ח דבד׳ שב״א לחבירו החסרון דמוטב
שימחול ואל יכלימנו ,ומעתה אם ננקוט כשי׳
הרבינו יונה פשיטא דאם יכנס לביתו גנב וע״י
שיכלימנו יציל את ממונו פשוט דיכול להכלימנו
ואין בזה האיסור דלא תשא עליו חטא וממילא
אף לא יהא זה מאבק רציחה ואין כל סתירה
בד׳ הר״י ,אלא דאף לשי׳ הרמב״ם נמי לא יק׳
אם ננקוט כדרך הגרא״ז דהחסרון מחמת שמא
יש לו טענה ,דהלא כ״ז שייך כשרואה שעושק
את השני ואולם כשעושק אותו עצמו פשיטא
דדאין איניש דינא לנפשיה דלדידיה פשוט לו
שההוא נוהג שלא כדין ומשו״כ יכנס זה לתוך
הגדר של ד׳ שב״א למקום ויכול לביישו וממילא
לא יהא זה מכלל הרציחה שבו נא׳ יהרג ואל
יעבור כיון דזה אינו בכלל איסור הלבנת פנים.
אכן לפי״ז ימצא דכ״ז בגנב הבא לחצר דידיה
אכן כשרואה אדם גנב שנכנס לחצר חבירו שלא
ברשות בכה״ג באמת יהא עליו איסור לצעוק
בקול רם כדי שההוא יברח כיון דהוה מהד׳
שב״א לחבירו דס׳ הרמב״ם והחינוך דאסור לו
לביישו בהכי וחידוש הוא ,ושמא י״ל דהיכא
דחזותא מוכיח עליו דודאי גנב הוא ל״ש לסברת
הגרא״ז כיון דודאי חוטא הלה לחבירו אלא
דלפי״ז כל פעם יהא עליו לדון אם ברור לו
דההוא גנב או א׳ שבא ליקח את שלו וכל כמה
דלא יהיה לו ברור שגנב הוא יהא אסור לו
להרים קולו וצ״ת.
אמנם לדרכו של המנח״ח אדרבא בשרואה גנב

נכנס לחצר חבירו כאן אי״ז מגדרי ב״א לחבירו
אלא מגדרי ב״א למקום ומותר לו לצעויק"בכל'
רם שיתבייש ויברח ,אכן לדרכו של המנח״ח
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ימצא חידוש גדול עד למאד שאם רואה אדם גנב
שנכנס לחצירו יהא אסור לו לצעוק בקול רם
שיברח כיון שעי״ז יתבייש וזהו מהד׳ שב״א
לחבירו שבהם נא׳ האיסור דהלבנת פנים וכיון
דיש בזה שורש האיסור הלז הרי דע״ז נא׳
דמוטב שיכניס עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חבירו ברבים ואם בנכנס לכבשן האש עסקינן
עאכו״כ שיש לו להפסיד ממונו ומוטב שימחול
ואל יכלימנו וחי׳ גדול הוא זה.
[ז]
כ .מק׳ לשי׳ הרמכ״ס לפי ביאורו של הגרא״ז וכן ע״ש
הרבינו יונה ממעשה דתמר דלא ביישתו ליהודה כא .יסוד
הגרשז״א דאע״פ דהותר לבייש לתועלת מיהו כ״ז בתועלת
ודאית ודוחה סברא זו מכ׳׳מ

כ .אלא דהשתא יק׳ מיניה וביה שהרי לדברינו
דחומר האיסור שהוא כאבק רציחה תלוי ועומד
אי הוה חפצא דאיסורא אי לאו ומשו״ה כל
דהוה לתועלת דידיה הרי דיצא הדבר מכלל ד׳
שב״א לחבירו ונכנס לכלל ד׳ שב״א למקום
[לשי׳ הרמב״ם לד׳ הגרא״ז וכ״ש לשי׳ הר״י]
ולפיכך הותר לו להכלימו כה״ג ,ואשר ע״כ
תימה גדול הוא אמאי במעשה דתמר היה לה
להכניס עצמה לכבשן האש ולההרג ובלבד שלא
תכלימנו והלא לפי ידיעתה הברורה שאין היא
מחוייבת בשריפה כלל כיון שהרתה מיהודה הרי
דדין השריפה שעליה בטעות יסודו ושפיר יש לה
ההיתר להכלימו דלא גרע מכל הני דברים
שמצינו בהם היתר להכלים להציל עשוק מיד
עושקו.
ואל תאמר דאה״נ מדינא היה לה היתר לזה
אלא דנהגה לפנים משורת הדין וממידת חסידות
לא ביישה את יהודה דזה אינו דתינח להמאירי
דכל האי מילתא אינו אלא ממידת חסידות
שפיר י״ל דגם אצל תמר היה כן אכן לשי׳
הרבינו יונה והתוס׳ בסוטה אי אפשר לומר
דנהגה במידת חסידות דא״כ היאך ילפי׳ מיניה
לדעלמא דנח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין ושיהיה זה מדינא ויחוייב לעשות כן.

הן אמת דאת עצם הכלל דנח לו לאדם שיפיל
עצמו לכבשן האש ואל ילבין שייך לפרש דמיירי
באחד שאמרו לו להלבין פני חבירו ברבים
דכה״ג מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ,אכן מה
נימא באחד שבא חבירו ומושכו לכבשן האש
והדרך להנצל מעל ידו הוא על ידי שילבינו
ברבים ,מי נימא דאסור לו להכלימו והלא לכאו׳
פשוט דרשאי להכלימו כמו שרשאי להורגו מדין
רודף ולא יהא ההלבנה שהיא כאבק רציחה
חמורה מרציחה עצמה ,אכן מה נעשה דממעשה

דתמר מוכח לא כן שהרי שם יהודה הורה
להכניסה לכבשן האש ושפיר היה לה להכלימו
כדי להנצל מידו ע״י שיודה על האמת ,ותימה.

והיה מקום לטעון דד׳ חז״ל אמורים כנגד מה
ששלחה ליהודה את הסימנים דרך רמז דווקא
ולא ביישתו בתחילה ,וזהו הלא מעיקר דינא
וכמבו׳ ברמב״ם הנז׳ דאף בד׳ שב״א למקום
יוכיחנו בסתר ורק אם לא שמע לו אז יכול
להכלימו ונמצא דפעם הראשונה ששלחה לו את
הסימנים היתה מנועה מלהכלימו ובכגון דא
אמורה הדרשה דמוטב שיפיל עצמו וכו׳ ,אכן זה
אינו דהלא ברש״י עה׳׳ת וכן ברש״י בברכות
דמ״ג ע״ב ובסוטה ד״י ע״ב מבואר דאמרה תמר
׳אם יודה יודה ואם לאו אשרף ולא אלבין פניו׳
ומבואר דלעולם לא היתה מכלימתו גם אילו לא
היה יהודה מודה אחר ששלה לו הסימנים וצ׳׳ע
כנ״ל.
כא .וראיתי בס׳ מנחת שלמה ח״א סי׳ ז אות ד
[ד״ה ומדי] דבתו״ד ר״ל דשאני מעשה דתמר
דהתם אף אם היתה מכלימתו ואומרת בפירוש
שממנו נבעלה והיו בידיה החותמת והפתילים
אפ״ה לא היתה נאמנת אם היה מכחישה וכיון
שכן היה אסור לה לביישו כיון שאי״ז ודאי
שהיתה מצלת א״ע ע״י הלבנת פנים ,וסמך
דבריו עמשה״ק המהר״ם שיף בב״מ דנ״ט ע״א
דמאי ראיה מתמר דלמא שאני התם דאילו היה
מסרב להודות בעבור הסימנים לא היה הצלה
יותר ע״י ההלבנת פנים כיון ששוב לא היה מודה
לה כמו שלא הודה לה מחמת הרמזים ששלחה
לו ,ואולם בעלמא היכא דאיכא הצלה ע״י
ההלבנת פנים אינו חייב להחריש [ולעצם קו׳
המהר״ש לכאו׳ היה שייך לומר דאדרבא זה
הלימוד לכל מקום שאין ההלבנת פנים נצרכת
או תועיל דרק כה״ג מוטב שיפיל עצמו לכבשן
האש ,וזה מונח בתי׳ הגרשז״א] ודחה הגרשז״א
זה התי׳ דאי״ז מן המשמעות בד׳ הראשונים
דמחמת כן היתה מנועה מלהכלימו.
ובאמת שהדברים מצ״ע נסתרים מד׳ התוס׳
באלו מציאות הנז׳ שהרי התם כשמחשב בלבו
שיחזירנו לו כשאביישנו ברבים הרי אין ברירות
שעי״ז יחזיר לו המציאה שהרי כבר בקשו בסתר
ולא נתן לו ומי יימר לן דיתן לו כשיכלימנו והרי
אין לו שום הוכחה ממשית שהוא לקח את
המציאה [והראיה דאכן אליבא דאמת לא הוא
לקח לו אלא אדם שלישי שאיקלע לשם וגם אם
היה מכלימנו לא היה בידו ליתן לו המציאה]
ואעפ״כ מבו׳ בד׳ התוס׳ דמותר לו להכלימו
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וא״כ לכ״ש במעשה דתמר דהיתה רשאית
להכלימו ,וצ״ת כנ״ל.6

6עיי״ש עוד במנח״ש ד״ה ברם ,דר״ל באופ״א והוא דעובדא
דתמר שאני מפני שהיא עצמו גרמה לו לכך בזה שעשתה
מעשה להכשילו וגרע טפי ,ודחה הד׳ דמפשטות הסוגיא
והראשונים לא משמע הכי  -ובאמת עצם הדבר כשלעצמו חי׳
גדול הוא דיאסר לו מהאי טעמא אף במקום פקו״נ כגון
התם ,ושמא יש לבאר דבריו דההיתר לבייש כל מקום כשהוא
לתועלת ואע״פ דחמורה הלבנת פנים ,הוא משום דנחשב
שהלה מבייש עצמו בעצם זה שהכניס עצמו למציאות
המחוייבת שיתבייש בה וכגון בגנב שנכנס לחצר חבירו או
כשהשני הרים המציאה ומשקר לחבירו ,אכן במעשה דתמר
ל״ש לומר כן דהתם איהי גרמה לו שההלבנה תהא הכרח
המציאות ומשו״ה התם נאסר עליה לביישה ,ודו״ק.

י

*

מה הריץ ברציחה ע״י גרמא.
ר על כל המצוות
ומו״מ בזה.
יו״ד סי׳ קנז ס׳׳א;

[יקוטיס).

ן (ר׳׳מ בולה) נה־ב;
ד״ה

הא דלא הזכיר הלבנת פנים.
מיס חיים (הו' בס׳ הליקוטים); משרת משה;

בית אב; ר״ש איגר (ס׳ הזכרון לגר״ח שמואלבין);

2זות יעבור ואל
'אסור לו לעבור.
דוקא

מגדל עז אבן בוחן פנה א אות יח ,פא.

בוודאי

נחל אשכול (ס' האשכול) הל' מילה עמ׳  ;118סגי

מבין סנהדרין קסו־א; ועי׳ עבודת המלך ,ויפה
ללב ת״ג קוג׳ אחרון יו״ד סי׳ קגז ס״א.

אבל שלש עברות אלו.

~

וכן אביזרייהו (עי׳ מל״מ).
קרית ספר; אוצר המלך ט־א; וע״ע לקמן בעגין
אביזרייהו דכל א׳ מג' עברות אלו.
 1מ׳ רצה.

בהל׳ ד.
ם סי׳ ג ,וס׳ קובץ
עבודת המלך; ועי׳

בג׳ עבירות בצנעא אם צריך למסור
הנפש ,ומו׳׳מ בזה.
שלה״ג פסחים פ״ב; כגה״ג יו״ד סי׳ קנז הגב״י
ס׳׳ב; דינא דחיי לאוין ב; מרכה״מ (אלפנדרי);
אהלי יוסף הנ״ל קדה״ש ס׳׳ב (ח־ב); מטה אהרן
קנח־ג; דברי קהלת ה״ג; בית אב; ויקח אברהם;

דברי ירמיהו; ועי׳ מגדל עז הנ״ל אות ה.

אי למסור נפשו
יזה.

בד״א בזמן שהגוי מתכוין להנאת

בעשרה מישראל יהרג.

מדלא כתב בפני עשרה משמע דאנ
ידעו עשרה מישראל סגי אף שאינו
בפניהם.
/ס /ק׳

מער״ק; מקראי קדש; מאמר מרדכי (נסים)
אוצר המלך; בן אברהם; ועי׳ רדב״ז ח״ד אלן

קכג ,ופני מבין סנהדרין סא :קעג־ג ,ועמודי אש
ר^\.ר׳ <׳

(אייזינשטין) ל־ד ,ושלחן

גבוה יו״ד סי׳ קנז

סק״ז.

אשה וקטן אם מצטרפים לעשרה.
דבר

שמואל סי'

סג;

לב

שלם

(הו׳

בנמוקי

מהרא״י שבס׳ הליקוטים ה״א); מנ״ח מ' רצו;

אור גדול סי׳ א ב־ב; ועי' פני מבין סנהדרין
קעד־א ,אות כד.

אם הנאנס מצטרף לעשרה.
זרע אמת יו״ד ח״ב סי' נא; מגדל עז אבן בוחן

פנה א אות ט; דבר שמואל הנ״ל; מנ״ח הג״ל;
כנף רגנה יו״ד סי׳

שפ״א יו״ד סי׳ קנז;

ועי׳ תועפות ראם (יראים) סי׳ תג אות ה ,ופני
מבין הנ״ל.

מסכת שבת

%

>'■0

דף ג ע״ב ,גמ׳ :בר פחתי.
גליון :ברכות דף מג ע״א ודף מו ע״ב ,ירושלמי ביצה פ״ד ה״ג בן פיח>#
שם ,רש״י ד״ה לא תשייליר בלומר שאין לכו למה׳ זו שמא יתבייש ,עכ״ל .וצריך ביאור
מאי בעי רש״י ז״ל בזה והוא מבואר יותר בגמ׳ בהדיא .ונראה כוונת רש״י דהנה
אמר בגמ׳ :דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא כספתיה דמשבי לך
שינויא דלאו שינויא הוא ,ע״כ .ונראה דזה דאמר ר׳ חייא לרב לא תשייליה היינו דילמא
לאו אדעתיה ויאמר לך תשובה שלא כהלכה ,ובאמת לא כן הוא אלא הכי קאמר דלא
ישאלנו דדילמא לאו אדעתיה ולא ידע לו להשיב וישתוק דוודאי לא ימהר רבי להשיב
תשובד^ואינה ברורה לו ,כמו דאמרינן בסנהדרין בפרק קמא דף ז ע״ב אם ברור לך
כאחותך או כבוקר אמרהו ,וזה כוונת רש׳־י במה שכתב :כלומר שאיו לבו למס׳ זו ,ולא
ידע להשיב ושמא יתבייש על ידי זה ,עבור זה היד .אומר ר׳ חייא לרב דלא ישאל במס׳
אחריתי ,ומה דאמר דמשני לך שינויא דלאו שינויא הוא ,אין זה החשש והטעם שאמר
שלא ישאל ,כי אם סובב רק על הנדון הזה דאפשר הי׳ תשובת רבי שלא כדין לולי
דגברא רבה הוא ,דכאן השיב לו כדין ולולי שרבי גדול בתורה כל כך אפשר היה מקום
לטעות .ועוד י״ל דלפי לשון ד,גמ׳ היה אפשר לומר דאמר ליה רב חייה לרב^שלא
ישאלנו ,לא מטעם חשש שיתבייש ,כי אם מטעם דאפשר ישיב לו שלא כדין ויטעה
רבי במשנתו ,לכן דקדק רש״י וכתב דהטעם היה משום כבוד רבי שלא יתבייש.
וראיתי מקשים הא אמריגן איזהו תלמיד הכם כל ששואלין אותו בכל מקום ומשיב
ואפילו במס׳ כלה [לקמן דף קיר ,].ואם כן למה הזהיר רב חייה לרב שלא ישאל במס׳
אחריתי ,ולא קשה מידי דהתם בדבר משנה קאמר דהיינו בדבר המפורש ,בזה שאלינן
בכל מקום ,אבל בדבר שאינו מבואר כי אם צריך שיקול הדעת ועיון להוציא לאור דבר
משפט ולחלק בסברא ,זה אין שואלין במס׳ אחריתי ,ושאלה ששאל רב אינה מפורשת
במשנה ורבי השיב מסברא .ועוד י״לד דהנה אמר ר׳ חייה כי קאי רבי בהא מסכתא לא
תשייליה במסכתא אחריתי ,ולכאורה למה דקדק לומר כי קאי רבי בהאי מסבתא ,הוי ליה
למימר דלא תשייליה במסכתא דלא קאי ביה רבי ,ולמה ליד .למימר כי קאי רבי בהאי
מסכתא ,הלא הוא הדין שייך אף אם אינו עוסק במם׳ כלל ,לא ישאלבו במס׳ דאינו
עוסק בד .אף דלא עסק במסכת אחרת .אמנם כוונת ר׳ חייה במה דאמר כי קאי רבי
בהאי מסכתא ,כלומר בשעת הלימוד והעיון בענין אחר כשהשכל טרוד וכח הזכרון
והעיון הוא בענין אחר ,ואם באנו לשאול ולהשיאו לדבר אחר ממה שהשכל עוסק בו
והרוח הוגה בו כעת ,אז באמת קרוב הוא שלא ימצא תשובה מיד או תשובה הוגנת,
כיון שהשכל טרוד ועסוק בעניו אחר ,וזה שאמר ליה כי קאי רבי בהא מסבתא כו׳
כלומר בשעת הלימוד והעיון בענין אחר ,אבל סתם בלא עסק בענין אחר יכול לשאול
בכל עגין כקושיא הנ״ל דכל תלמיד חכם משיב בכל מקום ששואלין אותו ,היינו אם אינו
טרוד באותו מעמד בענין אחר ואינו משוקע בעיון בכל כחו ונפשו ,חד ,שכתב רש״י
"כלומר" ,ר״ל דעל ידי שעוסק במס׳ אחרת אין לבו למס׳ זו ,כי כל לבו טרוד בענין
אתר ואין לו לב לעיין במס׳ זו ואין לבו עלי׳ על ידי הטרדה במס׳ אחרת ובא
להתבייש.
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בהא דנח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן אש ואל ילבין
פני חברו
הרב ר׳ אבא יעקב סנדרוביין מפערישלא שאל את הגאון רי״ל דיסקין
ז״ל בהא דאמרינן (ברכות מג ע״ב) :נח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילבין פני חבית ברבים ,אם צריך בזה למסור נפשו כמו
על אביזרייהו דשפיכות דמים .והשיב לו שהוא דק מדת חסידות וגוזמא
בעלמא"?
והשיבו מתום׳ סוטה (דף י ע״ה ד״ה נוח לו לאדם) שהקשו מ״ט לא
חשיב ליה בהז/עיףדג ואל יעבור .ונשתומם כשעה חרא והצר לו שנעלם
ממנו תוס׳ זה ,ובכ״ז אמר שאינו חוזר בו .דדברי תוס׳ תמוהים ,האיך
יתכן כן ,הלא כל משפטי התורה הם מדה במרה ,וכמו שרצה לשפוך דמי
פלוני כן ישפך דמו ,והרי חבירו מ״מ הוא חי וקים ,וגם בעת שהלבינו היה
חי ואיך נאמר שיהדג בשביל זה .והך דתמר הוא רק כמו כל החסידים
שמסרו נפשם גם במה שאמרו יעבור ואל יהרג .וגם להגרש״ז מלובלין נ״י
שאל ול״י זהי?

יא.
נאמנות אשה על פרכוס באיתחזק איסורא
תרנגולת שהיתה מסוכנת והזהירו להשגיח על הפרכוס ,וראה השו״ב
שלא היה שום פרכוס ומסר לבעלת התרנגולת ,ובשובה לביתה אמרה
שפרכסה הרבה בהיותה בידיה ,ובא בעלה לשאול לחרב ,והשיב שהוא וכל
בני ביתו אסורים לאכול ממנה רק היא לבדח מותרת לאכול ,ועל הכלים
יבא לשאול אח״כ.

ושוב הזרה האשה בלבה על דבריה ושאלה אם מה שצריך פרכוס הוא
 .20וכבר דשו הרבה מהאחרונים בענין זה וגם עמדו על הלשון "נוח לו לאדם" ,וראה
בקונטרס "מתן שכרן של מצוות" לבעל פמ״ג חקירה ה ,ת׳ בני ציון סימן קעב ,כרם נטע
עמ״ס סוטה דף י ,ת׳ חבלים בנעימים ח״א סימן יב.

 .21ראה בספר "מנחה חריבה" עמ״ט סוטה דף י ,שציין שגס בפני יהושע ב״מ נט
ובעל "שבות יעקב" בעיון יעקב על העין יעקב ב״מ בענין זה לא הזכירו את דברי התום׳
במסכת סוטה.
הר המור קובץ ז ,גיסן תשמ״ה

״ר
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( )7סח״א) :על ביזוי מנהיג מוג נענש הציבור כמנהיג רע ,שנאמר
(ישעיה ח ,ו -ז)" :יען כי מאס העם הזה אה מי השלוח (פ׳
תרגום :זו מלבות בית דוד המדברת אליהם בנחת כמי השילוח):
ההולכים לאם ..,,ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר
העצומים והרכים :את מלך אשור"...
אם לא שמע א״ם אחר איך ביישת פלוני ,צערו פחות (מאשר
ד)
אילו היית ח״ו מבייש אותו בפני אדם אחר) .אך בכל זאת עברת
על איסור "ולא תגזול" (ויקרא יט ,יג) ועל "ואהבת לרעך כמוך׳,
(שם שם יה .צריך להעניש את המבייש בהתאם לחטא — וזה
תלוי בבמות הבושה ,מיהו הבוזה ,ובאיזה דבר חטא לו; —
סח״א פז).
ה) עונש ללץ מבואר בסימן נט.

סגי איר להיזהר מלבייש אפילו בלי כוונה
אסור לך לבייש ,לעלוב (או לגרום מבוכה) למישהו .אדרבה ,אתה צריך
להקפיד שלא לבייש אחרים ,אפילו בלי כוונה ,ואין הבדל בין
האופנים והסיבות לדבר; למשל:
א) אפילו לא כמקי״ה שאתה רוצה להתנצל ,כגון :אם פגעת קצת
בכבוד שמעון בפני אחרים ואחר׳־כך (למרות שאתה יודע ששמעון
אינו מקפיד על כבודו) אתה מבקש סליחה ממנו בקול גדול ,כך
שאחרים שומעיט זאת; ועל-ידי-כך מתבייש שמעון יותר ,כי לא
ינעם לו שהשומעים יסברו כמה קפדן הוא עד שהוא חפץ שתתבייש
(סח״א פג);
ב) אפילו כשייתנו שייגרם בזיון ,למשל:
 )1אל תדבר עם הכירך על דברים שאינם נעימים למי שעלול לשמוע
אותם (אפילו אין בהם משום אבק לשון־הרע) כגון :אל תדבר
על בעייות של עיוורים ,אם עיוור עלול לשמוע (וכדומה ראה
בגמ ;,ב״ מ נם ,ב);

)2

אל תדבר כקול רם לאדם אחר ,אלא בקול שקט (אפילו בפילפול)

ואז דבריך יישמעו ,שנאמר (קוהלת ט ,יז) "דברי־חכמים בנחת
נשמעים״;
)3

אל תגד למישהו כיצד פלוני ביקש את בתך לבנו ולא הסכמת
לשידוך זה :כי על־ידי זה אתה גורם ביזיון עקיה לפלוני (אל
תספר את הדבר גם בלי לגלות את שמו של פלוני ,כי יש בזה
משום יהירות; סח״א צז).
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)4
)5

ג)
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אל תתפאר בילדך מפני מי שאין לו ילד (או שאין לו ילד טוב
או בריא);
(בשעת קריאת־התורה) אל תקרא עיוור או חיגר לעלות לתורה
כפרשת "עור או פסח" (ויקרא כא ,יח).

אפילו אינך אומר שום דכר ,אלא שעל־ידי הליכתך תוכל לגרום
מבוכה .לפיכך אל תיכנס או תכקר אצל מישהו (אלא לצורך חשוב)
כשעה שאתה משער שאפשר שתביאו במבוכה (אם היית רואה אותם
במה שהם עוסקים) ,כגון בשעה שהם (למשל):
 )1מתכוננים לישון (וכל־שכן בשעה שהם ישנים); או

 )2עוסקים בניקוי הבית; או
 )3מקבלים אורחים אחרים; או
 )4יושבים לסעודה; או
)5
 )6מקבלים צדקה.

עוסקים במלאכתם או במיטחרם; או

הערה :בזהירות כזו יש להתנהג גם לגבי בני־ביתך ,עד שהזהירו
חז״ל (פסחים קיב,א)" :אל תיכנם לביתך פיתאום ,וכל־שכן לבית
הכירך״ :כדי שלא תיגרום שיתביישו ממך (פרש״י :אלא השמע
את קולך להם קודם בואך).

ד) אפילו אינך אומר שום דבר וגם אינך הולך לשום מקום ,אלא
שאתה נמצא ,למשל כמקום שמשם אתה רואה את הקלקלה של אחר
כאופן שיהיה נבוך אם הוא מרגיש שאתה רואה אותו .לכן כדי שלא
לגרום מבוכה:
 )1עשה עצמך כמו שאינך שומע או אינך רואה;
 )2אל תישאר במקומך( .חוץ מאשר אם אתה
בקלקלתו ,שאז מוטב להישאר אצלו ולעזור לו).
הערה :כן תעשה אפילו אינך מתכווין כלל להיות נוכח כאשר פלוני
בקלקלתו ,ובפרט במי שהיה נתון ביחסי איבה עמך (כדי שהלה לא
יחשוד בך שאתה נהנה מרעה או מאי־נעימות שבאה עליו).

יכול

לעזור

לו

סד .המקלל
א)

הוזהרנו שלא לקלל שום יהודי1־׳■ 1בין כשם ובין בשום אחד מכינויו
(כגון ,חנון׳; ובכלל גם השמות שקוראים בהם הגויים להקב״ה; —
סהח״י רלא) ,שנאמר;
( )1ויקרא יט ,יד) :״לא תקלל הרש"; זה כולל אפילו את מי שאינו

שומע את קיללתך — .כל־שכן שאסור לך לקלל את מי שהוא
שומע את קיללתך ,שהרי צערו גדול יותר ,שנאמר:

ספר הלכה  -טהרת הלשון והנפש :הופנר ,נפתלי בן אליעזר<<הלכה ומנהג ;מחשבה ומוסר ;>>{!} עמוד מס 115תודפס ע״י תכנת

€
תסח

/

ספ ר חסידים

לא חטא בדבר אוריה לא היה ,אבשלום חוטא [י] .וגר המבקש על אביו ועל אמי
לא יועיל להקל מדיגם [ה] .ואם אביו ואמו של צדיק החטיאו את הרבים אפי׳ לבן
אין לבקש להיטיב לנשמתן דכתיב (משלי י׳ ז׳) ושם רשעים ירקב.
תשצא מי שאביו מומר אין קוראין לספר תורה בשם אביו [א] שנאמר (!יקרא
כ״א ט׳) את אביה היא מחללת (א) ואם יהיה חתן (ב) ולחתן קוראים לספר
תורה או אם יהיה צריך לחתום בשטר יקראו לו על שם אבי אביו [ב] .אבל אם היד,
 /אביו ואבי אביו מומרים לא יקראו לו אלא על דור שהוא רביעי לו זקנו הרביעי [ג]__.
וזשצב על כל דברים שאין רגיל להיות צריך להתחנן עליו [א] כגון אשד .שילדה
תאומים שיתקיימו שניהם ויותר צריך להתחנן אם ילדה שנים בתוך שנה
מפני עין הרע.
פירוש
שעדיין זה הקטן לא עלה לס״ת .עד שגעשה

להפסיק ואף דאמרו אבל עקרב
אם רצה להחמיר אף בודאי סכנה רשאי כמ״ש
לעיל סימן רצ״ט.

פוסק עכ״ם

חתן ולא הורגל לקרא אותו בשם אביו ע״ב

בתתלה כשקוראים אותו לס״ת כשנעשה חתן

תשצא (א) ר״ל דמפרש את אביה
מחללת שאם אביה צדיק אין לקרותה
בשם אביה שהיא בתו כמ״ש בס׳ תתש״ג
וה״ה להיפוך שאם אביו מומר אין לקרוא

יש לקרותו בשם אבי אביו וכן קוראים אותו
תמיד בשם אבי אביו אבל אם המיר בגדלותו

היא

אה הבן בשט אביו.
חתן

דוקא

דמיירי

(ב)

שהמיר

נראה הא
אביו

לקרותו

דנקט

בשם

אבי

אביו

באו״ח

סי

בשם

אביו כמ״ש

רמ״א

קל״ט.

בקטנותו

מקור
וי] ע׳ סנהדרין ק״ז א.

והורגל
כשישנו

לקרותו
לקרותו

בשם

אביו

יהי׳

לו

ע״כ

יש

ביזוי

חסד

[ה] אע״ג וברא מזכה אבא כדאיתא בסנהדרין ק״ב א מ״מ גר שנתגייר

.רתוזז שוולד ואיו לו יחח עם אביו ,יבמות מ׳׳ז ורמ׳׳א)___ ___________________ __________________ .
תשצא[ .א] בתנחומא כת״י [מובא במבוא לתגחומא הו׳ ר״ש בובר ס״ט ע״ב] עה״פ הידעתם
את לבן בן נחור ,מכאן שקוראים לס״ת בן משומד אחר זקינו ולא אחר אביו המשומד,

[בן באו״ח סי׳ קל״ט סע׳ ג׳ בהגה ובשו״ת יוסף אומץ מהגחיד״א סי' י״א
וע׳ תה״ד סי׳ כ״א.
אוח ג ,וע׳ שבת ג״ו ב פנחס [בן עלי הכהן] לא חטא שנאמר ואחיה בן אחיסוב אחי אי כביד
כן פנחס בן עלי כהן ה׳ וגו׳ אפשר חטא בא על ידו והכתוב מיחסו ,ר״ל דהו״ל לדלג שמו
ולהזכיר אי כבוד בן עלי גו׳ ,ויעוין בתשובות מהר״מ פאדווא סי׳ פ״ז שכתב דדברי רבינו
שיקראהו בשם זקנו היינו אם האב נשתמד בקטנותו של הבן אבל אם היה הבן כבר גדול

כשנשתמד

אביו

וכבר

היה נקרא

ע׳׳ש

דכשכבר היה זקנו מדור רביעי מומר
שיקרא בן אברהם שאך עד דור רביעי

אביו

לא

ישנו

דהוי ביוש

הבן

עיי״ש.

[ג]

ר״ל

כבר נשרש בטומאה והמתגייר דינו ככל גר דעלמא
עדיין קצת לחלוחית האב קיימת כמשה״ב פוקד עון

אבות על בנים על שלשים ועל רבעים וגו' (יתרו כ׳ ד ).ע׳ רמב״ן שם ובשו״ת אמרי יושר
סי׳ ס״ג ,וראה במלכים־ב י׳ ל׳ בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל ומלכו יהוא ויד,ואחז בנו,
ויואש בן יהואחז ,וירבעם בן יואש וזכריה בן ירבעם ,וע׳ ש״ך חו״מ סי׳ רנ״ז סק״ג אי דור

רביעי חשוב כבני בנים ובפתחי תשובה שם סי׳ רמ״ז אות ב ,ושאילת יעב״ץ ח״א סי׳ קס״ה
וקדמם הרינכ״ש בסי׳ ל״ד ,ועיין שו״ת בית יצחק (דנציג) חו״מ סי׳ ס״א אות ג ושו״ת משנת
אליעזר מה״ ת סי׳ ,כ __________ __________ _ __________________________________________________
תשצב .ןאן ע׳ פסחים נ׳ ע״ב ותהו בט אינשי ,ורעד",ג מברכות ל־א ב
אנשינו היינו לא חכם יותר מדאי כו׳ ע׳ רש״י שט.

בחנה שבקשה זרע

ספר חסידים

תסט

תשצג מי שאשתו מעוברת והגיע חדש התשיעי יתפלל שלא תלד אשתו בשבת
שלא יחללו שבת וכן על בתו וכלתו [א] ואחד היה מתפלל [בתפלת] מנחה
בערב שבת שלא תפול דליקה בשבת ושלא תלדנה הנשים בשבת.
תשצד אל יתפלל אדם תפלה שאי אפשר לעשות בקשתו אע״פ שהיכולת ביד
הקב״ה אין לבקש דבר שאין נעשה (כפי הטבע) [א] כגון אם אשתו הפילה
לשמונה חדשים ברור הוא שאין הולד של קיימא אין מתפללים עליו שיחיה .אסור
לבקש דבר שאינו ראוי לומר כגון יהי רצון שתלד אשתי לח׳ חדשים ויחיה הולד.
ואסור להתפלל שיעשה לו הקב״ה נם בשינוי העולם [ב] שאם יש לו אילן שיוציא
פירות קודם זמנו כמעשה דר׳ יוסי בן אבין וכר׳ יוסי דמן יוקרת בתענית [ג].
תשצה (א) אל יאמר אדם אחר שנתעברה אשתו יהי רצון שתלד אשתי וכר |א|.
שלמה אמר (מ״א ח׳ ל״ט) ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו
ולא אמר ידעת או (תדע) [יודע] במו שאמר (שם) ידעת לבב בני האדם אלא מפני
שאמר יש אדם שאין לו עושר והוא עניו וצדיק גמור ועוסק במילי דחסידות ושואל
עושר וגם בדעתו כשיהיה עשיר שיותר יעסוק בתורה ובמעשים טובים ומבקש
מלפני הקב״ה עושר ויעתר אליו ויהיה עשיר ונתגאה ואבדה ענוותנותו הרי טוב לו
שהיה עני .ולכך אמר (שם) אשר תדע את לבבו שאם לאחר שנעשית בקשתו ־היה
תקנתו עשה מה ששואל ואם לאו אל תעשה [ב] .וכן אמר אברהם אם בניו יהיו
רשעים מוטב שלא יהיה לו בנים [ג] וכן אמר דוד (תחלים קי״ט ל״ח) הקם לעבדך
אמרתך אשר ליראתך וכשראה חורבן הבית (ב) אמר (שם פ״ט מ״ח) על מה שוא
בראת כל בני אדם.

פירוש
תשצה

(א) נראה שהוא סיום לסי׳ תשצ״ד
וסי׳ תשצ״ד ,מתחיל שלמד .אמר יכו׳

מקור

תשצג.
תש צד.

(ב) ר״ל כשראה דוד ברוה״ק חורבן הבית
שיהיה בשביל רשעי הדור אמר על מה שוא

[א] ע׳ נדה ל״ח א.
[א] ברכות נ״ד א.

זהר ויחי

[ב]

ע׳ ברכות ם׳ ע־׳א איןמזכירין מעשה נסים כו׳ ,וראה ניצוצי

[גן כ״ד א,

אותג.

ר״ל ע״ב

חסד
ובמילי דחסידותא כ׳ שמעתי מהרב

מו״ה

משה נ״י אבד״ק אברטין שאמר בשם גיסו הרב החסיד המפורסם בשם סוב מו״ה משה יודא
ליב ע״ה מ״ב בק׳ סאסוב שהקשה מדוע גבי תאינה תאינה הוציאי פירותיך בתענית שם היד.
דינרין במד״ר פ׳ פקודי לא היה שום
עונש מצד שהיה קודם הזמן וגבי בקעה בקעה ד,תמלאי

עונש

כלל,

ותירץ הוא ז״ל

מצד

שגבי בקעה לא

שם

בטחונו בזולת השי״ת כלל,

כי אופן

הוצאת דינרין מבקעה לולא השי״ת הרי אי אפשר ,משא׳־כ גבי חאינה הרי שם בטחונו גש
בזולת השי״ת מעין זה שמעתי ,ואולי הכוונה שבכח התאינה לגדל סירותיה ביום אחד שכן יהיה
גם לעתיד כמו שאמרו רז״ל וכ׳-ר ,בשורש עליון שבג״ע כו׳ והרי זה כעין הכאת הסלע שתלה
בכח הפעולות כו׳ משא״ם בקעה ובו׳ הרי זה כעין הדיבור להסלע וכו׳ ,גט י-ל שלזה גבי

תאינה היה קפידא כי חוץ לזמנו חמיר טפי מחוץ למקומו שמחשבת חוץ לזמנו בכרת ומחשבת
חיץ למקומו בלאו וכן׳ עיי׳יש.

תשצה.

ןאן ע• גובות נ״ד א.
תונע בניגו

ואחה

ןבן ע׳ חגחומא תרומה ט אשר תדע את לבבו וכו• אוו וויא

יווע שידיו מכעיסין לפניך אל תתן לו ,וכן אם תבע

נכסיט ואחי,

חתו לו ובו  ,וכ״ה במם־ שמחות סס•׳.־ •,וראה במקו״ח לעיל '0

יודע שעתיד לגעת יו.ן אי'
ןגן ויאשחו ובה פמ״ר ס-
אות לג.

י ח

םפר

ח סידי ם

קמז

קלח בכל דרכע של אדם סא] נראה האיך יעשה מצוד .בין בשחוק בין בכעס איך
יתכן למשה לשבר את הלוחות הכתובים באצבע אלהים אלא לתקנת ישראל
עשה אמר מוטב שאחי׳ חייב ואל יהיו כל ישראל חייבים [ב] וכיון שחרו; אפו לשם
שמים הסכים עמו הקב״ד .ואמר לו יישר כחך ששברת [ג].
קלט אם שמעת איש אחד מלמד טעות לתלמידו לא תאמר טעות אתה אומר אם
הוא מתבייש בזה אלא תודיעהו לאחד מקרוביו או לאוהבו ואל תשפוך דמו [א]
לא יאמר אדם לחבירו בקש איש פלוני בתי לבנו מפגי שמאבייש האחר וזה מתגאה
ונהנה לבו [ב].
קם מי שעוצר רוחו ומשפיל עיניו ורוחו מהביט אל נשים ואינו מדבר דברים
בטלים וסובל כעס ואינו מתגאה ועוסק בתורה ובמע״ט לעתיד לבא יהי׳ לפנים
ממלאכי השרת [א] עליהם נאמר (במדבר כ״ג כ״ג ).כעת יאמר ליעקב ולישראל מה
פעל אל [ב].
קמא מי שאבד קונטרס או חומש או כתובים או נביאים והתחיל לכתוב אחר וכשגכתב
חציו נמצא הראשון אסור לכתוב בחלק הנשאר דברים אחרים [א] גם מדברי

ברית עולם
וזו הטדה פרתה בכולהו נשי ובשהכלח עיניה יפות ,רוצת לומר שהיא נדיבה ומובת אין א״כ היא מוצאת
מרוב הנשים ולזה אין כל גופה צריך בדיקה דמאי דהוה בכולהו נשי ליתא בדידה כ*ש שאר מדות.

מקור

חסד

דהוו קא בדחו מובא אייתי כסא דמוקרא בת ד׳ מאות זוזי ותבר קמייהו בו׳.
קלח[ .א] ע׳ ברכות ס״ג א איזוהי פרשה קטנה שכל גיפי תורה תלוייי בה ,בבל דרכיך דעהו.
יב] שמו״ר פמ״ג דע׳ הגרד״ל לפדר״א פמ״זז אות ל״ה ,ובק״י מעירובין ל״ב ב דרבי
סבר ניחא ליה לחבר דליעבד הוא איסורא קלילא ולא ליעבד ע״ה איסורא רבא ובשבת פ״ז א
איתא דמשה דרש ק״ו מה פסח וכי' וע׳ בתום׳ שם ועכ״פ לא הוי רק איסורא קלילא ,ויעוין
בתום׳ עירובין שם ד״ח ולא שכתבו על הא דאסקו שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך
הכא שאני שהוא גורם לו לעבור כר וה״נ הן משה אמר להם לישראל שבסוף ארבעים יום הוא
בא וסברו שיום שעלה הנהו מן המנץ ערש״י השא פס׳ כי בושש משה הו־ כגרמא דיליה לכן
מוטב דליעבד איסורא קלילא ולא יהיו כל ישראל חייבים וכה"ג אמרינן חטא בשביל שיזכו
חבריך ,ובמשנ״ח הביא מס״ה הוצ׳ מק״נ סי׳ קכ״ה דמבואר שעשה כן כדי שלא יתחייבו רבים
יר״ל דבשביל לזכות את הרבים שאני וכיו״ב בסנהדרין ז׳ ע״א על אהרן שחטא בשביל שיזכו
ישראל וכן דוד חטא להורות תשובה יאריב״ל לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה
לבעלי תשובה _עבודה זרה ד׳ סע״מ [גן שבת פ״ז א,____________________________ ,י-י
קלט[ .א] ע׳ פסחים פ״ג שורפין אותו לפני הבירה מעצי המערכה כדי לביישו מיהו מעצי
המערכה בעי שלא לבייש את מי שאין לו כר ,יכתב התוי״ס שם מכאן נלמוד דאף מי שראוי
לביישו למגדר מילתא מ״ם אין לביישו רק מעט ולחום על כבודו ,וכ״ה דעת רבינו דאע״ם שראוי
לבייש למי שמלמד טעות דשבשתא כיון דעל על (ב״ב כ״א ב) מ״מ אין לשפוך דמו ,וע׳ סוטה
ל״ב ב מפני מה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש עוברי עבירה כר (משנ״ה) ,וע׳ זהר קדושים
פ״ו ב דקוב״ה חם על יקרא דבר נש אפילו בחייביא ובניצוצי שם אות ד מסוטה מ״ד סע״א
הירא ורך הלבב ריה״ג אימר המתירא מן העבירה שביד■ לפיכך תלתה לו חורה את כל אלו
[בנה בית נטע כרם ואירס אשד ],שיחזור בגללן [שלא יתבייש כשהוא חוזר] כר עיי״ש ולהלן
סי׳ ש״י .ןב] והוי מתכבד בקלון חבירו ע׳ ירושלמי חגיגה פ״ב ובבלי מגילה כ״ח א.
[ב] במד״ר בלק ס״כ.
"•קמ[ .א] ע׳ סודי ׳ רזייא להרקח הלכות הכבוד ע׳ ל״ס.
קמא[ .א] ע׳ מג״א סי׳ ל״ב סק״י.
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י

׳!נוות

טדע .הלכות דעות פרק ן

הפלו

רב ושמואל כן רב הו״ל יחיד נגד שמואל ור״י וראיתי
ה״| * הרואה הנידו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה
להרב דמש״א שם וישב הדברים ,מדפריך הנח* שם טל
להחוירו למוטב ,חלק להו רבנו בחרתי כנראה
ר״י דס׳ל דעד נזיפה דהא כתיב הכאה וקללה ולמה לא
טובה להא דאמרו כברכות ל״א
כוונתו במ״ש בדרך
פריך גם על שמואל דס״ל עד קללה והא כתיב הכאה
מכאן לרואה בחבירו דבר שאינו הגון שצריך להוכיחו ועי׳
בקרא ופי׳ תו׳ שם שהקשו כן
תו שם דר״ל אע׳ג דליכא
אישורא דאוריתא ויליף לה מקרא ן הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא וב׳ התירוצים דחוקים ואי גס
דחנה אולם רבנו הרי כללו טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא נימא דקללה חמירא מהכאה הו״ל
במצוה דהוכח תוכיח ,וצ״ל כיון חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכח למפרך ארב והא כתיב קללה.
דכבר ילפינן מחנה שוב הרי תוכיח את עמיתך .המוכיח את חבירו בין
אשר פ״כ נראה לו לומר
איכא גלוי מלחא שגם זה בגדר בדברים שבינו לבינו .בין בדברים שבינו לבין
דרב ושמואל לא פליגי
הונח תוכיח ,ועי׳ בערכין ט״ז
ב' מדרשא דהוכח הוכיח ברואה המקום .צריך להוכיחו בינו לבין עצמו .וידבר כלל בעצם הדין ותרויהו ס״ל
בחבירו רק דבר מגונה עי״ש לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר דמצות תוכחה הוא עד הגבול
ואפשר עור לומר דכווגח רבנו לו אלא לטובתו להביאו לחיי העולם הבא .אם היותר אחרון ולא כר״י דרק עד
באמרו דרך לא טובה לדעות קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה נזיפה .אלא רבהא פליגי ררב
נפסדות עי׳ פיז מה׳ תשובה ושלישית .וכן תמיד חייב אדם להוכיחו עד ס״ל דהכאה חמורה מקללה /
ושמואל ס״ל דקללה חמורה ובאחת
ה״ג וכבר עמדו עיז ויש שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע .וכל
יש בכ״א חומרה מיוחדה והראי׳
—
לעיין עור.
—
ומש״ר המוכיח את הנידו כו׳ שאפשר בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפש מרכתבה חורה מכה אביו ומקלל
מחברי׳ לא אתי
צריך להוכיחו ביגו בעון אלו כיון שאפשר לו למחות בהם :הרי דחד
וא״ה הרי רב ושמואל בחרא
לנין ?צמו זהו דרשתם ז״ל
המוכיח
שיטה לגבי ר״י דלריך להוכיח
בערכין מיז יכול אפילו פניו
•פד המדה האחרונה וזהו דלא כר״י ולהכי לא פסק רבנו
משסנים ככרום ועי׳ פרש״י ז״ל ,וכן הביא רבנו לקחן
כוותי׳ דריי ,ובנוגע למחלוקת דרב ושמואל איוו חמורה,
בהית ,ועי׳ ביראים סי' ל״ט ובחדש סי׳ קצ״ה והוא דלא
פסק כרב טפ״י הכלל הידוע דהלכה כרב באיסורא.
נמו שפי׳ הרב נעל קרבן אהרן דהכונה דאם ראה שפניו
משתנים ונתבייש שוב א*צ להוכיחו ואפשר עוד דרבנו
מפרש הא דר׳א בן מתיא שהבאנו לעיל דר׳ל אם יש לך
ולא יכלתי לעמד על טיבם של הדברים מ״ש דרב ושמואל
תרויהו ס״ל דמחויב להוכיח עד הגבול האחרון אלא
דבר אזי בינך לבינו אומרהו ר״ל רק בינו לבין עצמו ואל
דפליגי איזו חרה ממורה ,אי קללה אי הכאה ,והוא תמוה
תהא חוטא בו.
דהא מתחילה קללו ליהונתן לבשתך ולבשת כו׳ ואעפ״כ
ומש״ר וידבר לו ננחת ובלשון רכה כו׳ עי' ביראים
הרי כתיב אחריו ויען יהונתן כו׳ למה יומת מה עשה
סי׳ ל״ז ובחדש סי׳ רכ״ג כתב ומל המוכיח
עד ויטל עליו שאול את החנית להכותו ,ושוב לא הוכיחו ואי
להוכיח בנעימות ובנחח כדי שיתקבלו דבריו כדאמרינן
נימא דשמזאל ס״ל דקללה חמורה א״כ לא הי׳ מחויב
בשבת ל״ד א׳ וכן הוא בגיטין ו' עשרחם ערבתם הדליקו
להוכיח עוד.
את הנר .ואמר רבנ״ח צריך למימרינהו בניחותא כי היכי
דלקבט סיני׳ וכן העתיק גם הסמיג דבריו במי׳א.
וראיתי בחשו׳ שער אפרים סי׳ ס״ה האריך סובא ולמדתי
ממנו ,שרוצה לומר דאף שהויל לפסוק כר״י רעד
נזיפה היינו דוקא בבן לאביו שלא יוכיח לאביו יותר מכרי
למש״ר אם קיבל מטנו טוטב ואם לאו יוכיחנו פעם
נזיפה והיינו כמו יהונתן שהוכיח לשאול משא*כ בארם אחר
שניה ושלישית עי׳ ביראים שם דנתוכחה שניה
ושלישית יכול להוכיחו ברבים דכיון דלא קיבל רשע הוא
יש לפסוק כרב דעד הכאה והוא מוקשה כמו שדחה בעצמו
ואינו מוזהר שלא לביישו ועי׳ בד״ר לקמן ה׳ח המוכיח את
וסוף דבריו כיון דחזינן בגמ׳ דחשוס חביבוהא יתירתא דהויל
ליהונתן בדוד מסר נפשי' טפי והוא עד הכאה ,וא״כ
חבירו תחילה ובמ״ש שם.
בדברים שבין אדם למקום דאין לך חביבות יתירה מאהבת
1מש״ר וכן חטיד חייב ארם להוכיחו ער שיכהו החוטא
ה׳ לכן פסק רבנו דצריך להוכיח מד הכאה ע״ש.
ויאסר לו איגי שוטע וכבר תמה הסמ״ג ע״ד
רבט שפסק כרב דעד הכאה ,נגד שמיאל ור׳ יוחנן והוא
ולחד הי׳ נראה לי באופן פשוט .דל״ש הכא כללא דרב
נגד כללא דהלכה כר״י נגד רב ושמואל ועי׳ תו׳ ר״ה
וריי הלכה כר״י .דהרי ברור דגם לר״י וכן לשמואל
ל״ד ב׳ דיה לדידי ותי׳ בכ״מ משום דר״י כבן עזאי ואין
אס מוכיח יותר משיעור נזיפה וקללה ,מקיים מלות הוכח
תוכיח ,אלא דלרידהו אינו מחויב עוד להכניס עצמו בזה,
הלכה כמותו דהוא תלמיד נגד ר״א ור״י בודאי תמוה
אבל מ״ע של תוכחה ישנה גם ביותר משיעור זה  .והרי
כמ״ש הלח״מ דח״כ הו׳ל למפסק כר׳ יהושע דעד קללה ,
אמנם גס תירוצו של הלח״ח תמוה ביותר לומר דלא דייקי
חזינן דיהונתן משום חביבותי׳ דדור הכניס עצמו להוכיח
קראי כוותי׳ ובשל״ה כתב דהיינו טעמא דרבנו משום דרב
את אביו עד הכאה ,ואי ניחא דיותר משיעור נזיפה וקללה
ושמואל תרווייהו בחדא שיטתא ופליגי על ר״י לכך אין
אין עוד מלות הוכחה א״כ לא הי׳ יהונתן רשאי לומר
הלכה כר״י ,והוא פלא דהרי בכל מקום כך הוא.
לאביו דבר וכן לרבו ,דרק למצות תוכחה אח רבו וג״כ
וראה זה מצאתי למרן הגר״א ז״ל בסי׳ תר״ח סק״י כתב
בדרך כבוד כמ״ש רננו בפיה מה׳ ח״ת וכן בס׳ ממרים
ג״כ כהשל״ה וסיים ע״ז ועי׳ רי״ך פכ״ב דשבת,
ואיה הרי טלהו מודו דאיכא מיע של תורחה עד הכאה/
ור״ל דגבי כבשים שסחטן נדף קמ״ה דפפק שם הרי״ף
אלא שאינו מחויב להכניס עצמו מד לכך ,ולרב אינו יוצא
ז״ל דלית הלכתא כר״י משום דרב ושמואל בחדא שיטתא
במ״ע של תוכחה מד הכאה /והרי הממרה ח״ע זו שלא
והו״ל ר״י יחיד ותמוה מובא דבשלחא שם ניחא שפיר רהא
מצינו שחזר הקניה מטובה חון מזו כדאמרינן בשבת להכי
ס״ל לר״י דכבשים שסחטן למיחיהן חייב חטאת ורב ושמואל
פסק כרב ועי׳ הגמיי כאן שהביא ממדרש חנחומא תזריע
חרויהו ס״ל דלמימיהן פטור אכל אסור  ,א״כ הו׳ל יחיד
דהחיוב הוא עד הכאה ,וכן הוא בזוה״ק פ׳ נח ועד כמה
לגביהו אבל כאן תמוה דהרי כשם דר״י הו״ל יחיד נגד
יזהר לי׳ עד דימחי לי' הא אקחוה חברייא וכ*כ במ״ר איכה
עה״ס

עבודת

מדע .הלכות דעות

פץ

המלך

מנשו שחכזא בהתראה אין ככך כלום כו׳ וכאשר פירשתי למעלה
עה״פ ולא זכר הרום רגליו וזהו יסוד דברירבינו ונכון.
שחייב להוכיחו אפילו אינו מקבלו כו'.
והנה ראית• בסמ״ק פי׳ קי״ב שכתב ואפילו מאה פעמים
וכן הביא בהגמ״י בשם היראים ובתדב״א רבה פי״ח איתא
צריך להוכיחו ואס נזף בו אסור להוכיחו מכאן ואילך
הוכח תוכיח את עמיתך לעמיתך שהוא אוהבך ושהוא
שנאמר אל תוכח לן והוא מגמ׳ דיבמות סיה ב׳ כשם
עמך בחורה ובחצות אחה חייב
שמצוה כו׳ כן מצוה מל אדם
אותו ,אבל לרשע
שלא לאחר דבר שאינו נשמע • ח המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו להוכיח
ר׳ אבא אומר חובה שג׳ אל קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו שהוא שונאך אין אתה חייב
להוכיח אוחו.
תוכח כו׳ והוא נגד דברינו חטא .כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו
שכתבנו דלכו״ע מד הכאה רשאי ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא.
להוכיח והוא בכלל מצות תוכחה" מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל ה״ח ,הטוניח את חנירו
תחלה לא ירבר לו
אבל הדברים נפלאים מאד דלפי״ז
איך אמרו בערכין רמשום חביבותי׳ שכן ברבים .אע״פ שהמכלים את חבירו אינו קשות עד שיכליטו שג׳ ולא
דדוד מסר נפשי /והרי איסור לוקה עליו עון גדול הוא .כך אמרו חכמים תשא עליו חטא כו׳ הנה מבואר
יש בדבר אחר נזיפה לכו״ע המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם חר״ר דרק תחלה אסור להכלימו
הבא .לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש ומשמע דשני׳ ושלישית מותר
ומכ״ש אצל אביו.
חבירו ברבים בין קטן בין גדול .ולא יקרא להכלימו וכמו שהבאנו לעיל
והברור אללי דהסמ״ק קאי לו בשם שהוא בוש ממנו .ולא יספר לפניו דבר בשם היראים ,ופי׳ לח*מ מה
שהקשה בדיר .והנראה ברור
התם אדלעיל מיני׳
שהרי כתב הרואה חבירו עובר שהוא בוש ממנו .במה דברים אמורים בדברים למעיין ומקור ד״ר וביאורם
עד׳ת כו׳ וספק אם יקבל תוכחתו שבין אדם לחבירו .אבל בדברי שמים אם כך הוא" דהרי בסוגיא דערנין
אם ןלאו אפייה חייב להוכיחו לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים מבואר הוכיחו ולא קיבל ממנו
כו׳ אך אס ברור לו שלא יקבל ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין מנין שיחזיר ויוכיחנו ת״ל תוכיח
תוכחתו כו׳ ואם החוטא מזיד ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו מ׳ח יכול אפילו פניו משתנים
ח*ל לא תשא מליו חטא ,הרי
וברור למוכיח שלא יקבל כו׳
אך הוא עובר על מצות הוכח כל הנביאים בישראל:ט מי שחטא עליו חבירו דאפילי בפעם שניה ושלישית לא
תוכיח (כמ״ש כל הראשונים ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני יכלימנו ברבים כמ״ש רש״י ז״ל
שהבאנו) עד שינזוף בו החוטא שהיה החוטא הדיוט ביותר .או שהיתה ורגמ״ה רעל ברבים קאי וקשה
ואפילו מאה פעמים צריך להוכיחו דעתו משובשת .ומחל לו בלבו ולא שטמו דהרי מצינו בנביאים שהיו
ואס נזף בו אסור להוכיחו מכאן ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא הקפידה מחרפין ומבזין כמש׳ר לקמן
והרי להדיא אמר בסוף נחמי'
ואילך ,ובזה שפיר כיון דברור
תורה
ואריב עמם ואקללם ואכה מהם
לו שלא יקבל וגם נזף בו אסור
אנשים ואמרטם וצ״ל דהתם הרי הי׳ בדברי שמים מותר
להוכיח משא״כ היכא דאינו ברור לו אז אין איסור להוכיח
להכלים גס ברבים אם לא חזר בו בסתר " והא
גס אחר נזיפה ,ומדיין הוא בכלל תוכחה.
דילפינן דלא תשא עליו חטא דאסור להכלימו ברבים
אפילו בפעם שני׳ ושלישית זהו דוקא בדברים שבין
ומצאתי להריטנ״א זיל בשיטתו ליבמות וז״ל כך מלוה
אדם לחבירו דאז אין מכלימין אותו ברבים לעולם וגס
שלא לאחר כו׳ פירוש לרבו אבל לחנירו עד
בינו לבין עצמו ידבר עמדו נחחלה בנחת ובלשון
הכאה והא דאחרינן בשבת אפי״ה לוכחינהו התם נשלא
רכה" ואם לא קבל אז מותר לדבר עמדו קשית בינו
הוכיחם כלל אלא שמכיר בהם שלא ישמעו כי אולי ישמעו"
לבין עצמו אבל לא ברבים .ועי׳ בתשובות שער אפרים
ועור דכדי שלא יהי׳ להם פתחון פה" אבל אחר שהוכיחם
פעם אחת ולא שמעו ומכיר בהם שלא ישמעו עוד מלוה
סי׳ ס״ה.
שלא לומר להם כלום עכ״ל הרי להדיא דדוקא שמכיר
למש״ר לפיכך צריך ארם להוהר שלא לכייש הכירו
בהם שלא ישמעו והוא להריא כדברינו שכתבנו בדעת הסמיק
וכדברינו לפיל דיש מלות תוכחה גס אחר נזיפה ועי׳
ברבים בין קטן בין גדול ,עי' ב״ק פ״ו שיש לקטן
בשת דמכלמו לי׳ ומכלס וכבר העירו בזה .ומשיר ולא יספר
בנמוקי יוסף ביבמות שם כתב באופנים אחרים לחלק בין יחיד
לרבים דניחיר מחויב מד הכאה ועוד דהתם שהי׳ מכיר
לפניו דבר שהוא בוש טמנו שם בב״מ נ״ט דזקיף לי׳ זקיפא
בהם שלא ישמעו ומשום דאולי ישמעו או שלא יהי׳ להם
בדיותקי׳ כו׳ ועוד בכ״מ.
פתחון פה הי׳ חייב להוכיחם לפחות פעם אחת פי״ש והוא
ג'כ כגיל ,ולפי״ז דברינו קימין וברורים.
ה״ט ,טי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לרבר לו
כלום כו׳ וטחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו היו
ובתוך כך מצאנו לשני גדולי הראשונים דס״ל ג״כ
מרת חסידות .כנראה מקור הדברים במגלה כ״ח שרא לכל
כרבנו רעד הכאה יש מצות תוכחה ,וטש״ר וכל
מאן דצערן .אבל צע״ק מיומא כ״ג א׳ דאמר שם בלערא
שאפשר כידו למרות ואינו מוחה הוא נתפסבעוןאלו כיון
דגופא לעולם דנקיט לי׳ בליבי׳ והא דאחר רבא כל המעביר
שאפשר לו לטחות נהם ,האריך רבנו בדבריו וכיון להא
על מדותיו כו׳ דמפייסי לי׳ ומפייס מי״שוקאמר דכלח״ח
דאמרו בשבועות ל״ס דהאי וכשלו איש באחיו בעון אחיו
שאינו עושה כן אינו ת״ח .ואולי משום זה הוסיף רבנו
ביש בידו למחות .ובאינו יכול למחות אס יש עליז מ״מ מיע
וכחב מפני שהי ,החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דעתו
והוכח תוכיח אלא שאינו נתפס .כזה איכא פלוגתא דרבותא
משובשת דבכי האי גוגא דוקא הוי מדת חסידות וכמו
ישיטח הסמיק במייא דאין כאן שוס מיע ואדרבה בשוגגין
שעשה רב ביומא פ״ז דאזיל לפייסא לההוא טבחא שחטא
גחנו לט תזיל עצה טובה מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
נגד רב פי״ש וכן אמרו בר״י שם דכי הו״ל מלתא בהרי
ונמזידין חובה לשחוק וכן ביראים הישן אבל ביראים החדש
אינש הוי חליף ותני לקמי׳ וממציא לי׳ ני היכי דניתי׳
מבואר להדיא " והים בשוגגין אבל חזידין אעפ׳י שאתה מרבה
וניפוק לי׳ מדעתי׳.
ס״י
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ומש׳ר* ויתום על ממונן יותר מטמון עצמו .כבר ציינו
ה״י ,חייב ארם להוהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן
מקורו להא דברכות י״ח ב׳ נעובדא ראבוה
שפלה למאד ט' במכלתא משפטים פי״ח אין לי
דשמואל עילאה ותתאה דידן ומצעי דיחמי עי׳ש אולם לע״ק
אלא אלמנה ויחוס שאר כל ארס מנין ת״ל לא חעגון דברי
ר׳י רע״ק אומר אלמנה ויתום שדרכם למנות בהם דבר הכתוב.
מהא דכתובוח ק׳ ב׳ בעונדא דרבינא דהוי בירי׳ חחרא
ואפלגי קמאי בביאור המכלחא
דרבינא זוטא יחחא נר אתתי׳
זיל לא מדיף
איח מאן דסברי דרע״ק לא פליג תורה אלא על המשטמה :י חייב אדם להזהר דא״ל ר״א
על ר״י אלא משמעות דורשין ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד מדירך ויש לישב ♦ ועי׳ נ״מ
איכא ביניהו וכ״ה שיטח רש״י ורוחם נמוכה אע״פ שהן בעלי ממון אפילו ע׳ בדיני זוזי ריתמי ועי׳
ז*ל בביאורו מהיח וכ״ה דעת אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן בחינוך האריך בפרטי הדין
ודבריו צע״ג שם.
הראית ביראים סי׳ ג״ד ובחדש שנאמר כל אלמנה ויתום לא תענון .והיאך
סי׳ קפ״ב שכתב לא יענה אותם
כל הטקניטן ווו
1מש״ר
לא באונאת דברים ולא בדברים נוהגין עמהן .לא ידבר אליהם רכות .ולא
מכעיסן ט' ,וכ״ש
רעים ודבר זה אפילו בכל ינהוג בהן אלא מנהג כבוד .ולא יכאיב גופם המכה אותן או טקללן זהו
ישראל אסור ולא הוצרך הכתוב בעבודה ולבם בדברים קשים .ויחוס על דרשתם ז״ל שם אס ענה תענה
להזהיר עליהן אלא לעבור עליהן ממונם יותר מממון עצמו .כל המקניטן או אחר ענוי מרובה ואחד ענוי מועט.
בב' לאוין.
מכעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד
ומש״ר ולאו זה אעפ״י שאין
אבל מדבריו כאן ובסהמ״צ
ממונן הרי זה עובר בלא תעשה וכל שכן המכה
ל״ח רנ״ו משמע דס״ל
לוקין עליו הרי ענשו
דרמ״ק פליג על ר״י ובאלמנה אותם או המקללן .ולאו זה אע״פ שאין לוקין
טפירש בתורה כו׳ כבר תמהו
ויתום שדרכם לענות או כמ״ש עליו הרי עונשו מפורש בתורה וחרה אפי רבותינו ז״ל ע״ז דלמה לא ילקה
מפני שנפשן שפלה ורורון נמוכה והרגתי אתכם בחרב .ברית כרת להן מי על לאו זה ועי׳ בחיניך שכתב
מאד ,בהן דבר הכתוב ולא נשאר שאמר והיה העולם שכל זמן שהם צועקים לפי שאין הענוי דבר מסוים
כל אדם ,וכן משמע משיטת
וכבר תנוהו מל דבריו אלה ,ול״ל
מחמם הם נענים שנאמר כי אם צעק יצעק
הרמבין זיל שמנה אלמנה ללאו
גם משום דהוי לאו שבכללות
אלי שמוע אשמע צעקתו .במה דברים אמורים
בפ״ע ויתום בפ״ע ,ומוכח דרק
אלמנה ויתום דעכ״פיהו״ל ללקות
עליהו קאי ובסמ*ק כתב ואעפ״י בזמן שעינה אותן לצורך עצמו .אבל עינה אתרויהו יחד ועי׳ להרב מל״מ
שפי׳ רש״י שה״ה לכל אדם אותם הרב כדי ללמדן תורה או אומנות או בפר״ד וכסדר משנה עוד וטור
אלא שדבר הכתוב נהוה לפי שהן להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר .ואע״ם שהאריכו בזה טובא ועי׳ מנ׳ח
מיש בזה .
חשושי כת ודבר מלוי לענותן♦ מ״מ כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא
אני אומר שתפס אלמנה ויתום יעשה הם הפרש וינהלם בנחת וברחמים ולדידי הוא מלתא דתמיהא
מפני הברית הכרותה להם שכל
טובא מה שטרחו
גדולים וכבוד שנאמר כי ה' יריב ריבם.
זמן שהן צועקין מל מעניהם הם
בזה ,והדבר מפורש אצל רבנו
אחד
נענין ,כו׳ ואין הכרעה בדברים
בסהח״ל וזה לשונו וחי שיקצר
אלו איך דעתו בשאר כל אדם
ברבר מזה הנה עבר טל לאו
וכבר האריכו רבותינו האחרונים בזה אכמ״ל יותר.
זה והוא אמרו י״ת עונש העובר על לאו זה והוא אמרו
אפי והרגתי אתכם הרי מפורש הטטס
ית׳ וחרה
שאין לוקין עליו משום שגלתה תורה עגשו ,וזהו כוונת
אפילו אלמנותו של מלך ויתומיו מוזהרין אנו עליתן
1
לסמ׳״ג
בבאוריו
זיל
המהרש״ל
אלמנה.
כל
׳
שנ
רבנו גס הכא במ׳ש הרי ענשו מפורש בחורה♦ ור״ל דלהכי לא
כתב דהרבוי הוא מתיבת כל .ובאמת גבי חבלת בגד אלמנה
לקי עלייתו ,וזכיתי להשיג את הס׳ היקר קרית ספר להחבי״ט
ז״ל ומצאתי שכתב ולאו זה אין לזקין עליו אף בדבר שיש
דמרבינן ג״כ עשירה ושם לא כתיב כל אלמנה וכבר האריכו
האחרונים לבקש מקור ד״ר אלה ,והי׳ נראה מהא דדרשינן
בו מעשה מפני שהתורה פירשה עינש על לאו זה במה
בספרי ם' ראה י״ד פכ״ט והגר והיתום והאלמנה אשר
שאחר וחרה אפי כו׳ הרי מבואר כדברינו.
בשטריך יכול בין חסרים בין שאינם חסרים ואל תתמה
ומשיר בד״א בוטן שעינה אותם לצורך עצטו אבל עינח
עשירה
שהרי הוא אומר לא חחבול בגד אלמנה בין עניה בין
אותם הרב כרי ללמדן תורה או אומנות או
להדיא
ת״ל לעני ולגר מס עני חסר אף כלס חסרים .הרי
להוליכם בדרך ישרה ה״וטותר לא נתבאר מקורו ,וראיתי
דאי לאו מיפוטא הוי חרבינן גם אלמנה עשירה למ״ע.
מציינים לתא דאמרו במכות ח' יצא האב המכה את בנו והרב
וכתב רבנו אפילו אלמנתו של מלך ויחימיו ,מפ״י מה שאמרו
הרודה את תלמידו דאע״ג דגחיר הוי מצוה וכן אמרו שס
בספרי גבי לא תחבול נגד אלמנה אפילו מרתא בת ביתום
בשוליא דנגרא היכא דחיותא הוא דלמדי׳ נמי מצוה אבל
ועי׳ תנדביא פכ״ט היתומים בזמנם והאלמנות בכל מקום.
מקור רברי רנינו באחת הוא במכלתא דרשב״י שהבאתי
אולם עכשיו זכני השי״ח ומצאתי במכלחא דרשכ״י שהו״ל
לעיל וז״ל או יכול אפילו ללמדם חורה וללמדם אומנות
הרה״גרד״צ ז״ל פ״ר הופמן ושם לד  150כתיב ד״א כל
ת״ל תענה והוא מאיר את העינים.
אלמנה אפילו אלמנתו של מלך ודברי רבנו מבוארים בספרי.
ומש״ר ואעפ״כ לא ינהיג בהם מנהג כל אדם אלא
יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים
רמש״ך* והיאך נוהגין עטהם לא ירבר אליהם אלא רכות
ובבור כו׳ זהו מפ״י מ״ש בריש ההלכה דרכנו ס״ל דדין
כו׳ ולא יכאיב גופם נעבודח ולבם ברברים קשים.
זה מיוחד ליתומים ואלמנות ולאס״ל כהיראים לעבור עליו
ופי׳ בסהמ״ל ל״ת רנ׳ו וזאת האזהרה כוללת שלא יענה
בב׳ לאוין דלשיטת רבנו דאין לוקין על לאו זה א״א לומר
אותם לא במאמר ולא במעשה אבל ידבר עמס דברים
כן ,אלא דהוא דין מיוחד ליתומים ואלמנות וגס היכא
רכים וטוניס כו׳ וזכיתי ומצאתי מקור הדברים במכלחא
דלא שייך אונאת דברים וממון ,צריך לנהוג נהם ברחמים
דרשב״י הנ״ל אס ענה תענה אחד המענה גופן במלאכה
כו׳ וקרא דמביא רבנו שנאחר כי ה׳ יריב ריבם ,ראיתי
או לבן בדברים והוא מבואר,
בס' או״ש שיצא זה עתה לאור ,דכונת רננו לפסוק הנאמר
במשלי

מש״ר
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המיו

לא

אומר קורצין ה״ז חשופכי דמים שנאמר לא תלך רכיל
בעמך ולא תעמוד על דם רעך /עי׳ בהגהות מרן הגר״א
ז״ל שם שכן היתה נוסחתו והס הם דברי רננו.

במשלי כ״ג ובשדה יתומים אל חבא כי גואלם
יריב ריבם אחך והוא ישר.
ומש״ר אחד יתום מאב ואחר יתום מאם! שמעשי בשם
ה״ב ,איזהו רכיל זה שטוען דברים והולך מזה אל זה,
חכם ,וכעש מצאשיו בספר מהא דב״ח מ׳ גבי
בכ״י אברבנאל שהוא
ההוא דודא רבני מר עוקבא
דהוי בי מר שמואל דשקיל אגרא אחד יתום מאב אחד יתום מאם .ועד אימתי טיטן בדכרים והולך כו׳ והוא
ישקיל פחתא עי״ש והגה טוקבא נקראים יתומים לענין זה .עד שלא יהיו מבואר בחו״ב קדושים ובירושלמי
שהבאנו לעיל.
מצחו הי׳ חי עוד בימי רבא צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן
ואוסר כך אסר פלוגי
ועי׳ שח נזיר נ״ג מ״א שכתבו ולהטפל בהן אלא יהיה עושה כל צרכי
כך וכך שמעתי על
ובעלמא נמי אשכחנא שהי׳ רבא
עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים:
פלוני ,עי׳ כ״ח שר׳ל שרכיל
נימי מר עוקבא וא״כ היו יתחי
לדעת רבנו הוא האומר פלוני
בימי מר שמואל ע״כ מן האם
פרק
אמר עליך כך וכך או שעשה
וכדאשכחן באמת בסנהדרין כיט
לך כך וכך אעפ״י שאינו של
בגי חמוס דמר עוקבא קרובים
בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר גנות כמו בהלשנת דואג שאמר
ונתרחקו הוו עייש ומבואר דגם א
לא תלך רכיל בעמיך .ואע״פ על אחימלך שנתן לחם וחרב
ביתומים מן האס צריך להתנהג
עמהם כמו עם יתומים בעלמא ,שאין לוקין על דבר זה עון גדול הוא וגורם גלית לדוד עי״ש ,ובודאי אם
והוא נחמד מאד ,אבל אנכי להרוג נפשות רבות מישראל .לכך נסמך לו נודע לזה שדואג רכיל הי׳ אז
מוכרח שבכלל רכילות גם האומר
זכיתי ומצאתי ב״ה מקור דברי ולא תעמוד על דם רעך .צא ולמד מה אירע
בנו כפשוטם במכלשא דרשנ״י
שפלוני משה כך וכך שהרי דואג
ם כל אלמנה ויתום אחד יתום לדואג האדומי :ב אי זהו רכיל זה שטוען אמר אל אחיחלך שעשה כך וכך
?זאב ואחר יתום מאם ,והם הם דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר פלוני ובאמת לא נמצא לא בד״ר ולא
כך וכך שמעתי על פלוני אעיפ שהוא אמת בדברי יתר הראשונים שיזכירו
דברי רבנו.
ומש״ר וער אימתי נקראים הרי זה מחריב את העולם .יש עון גדול מזה בכלל רכיל האומר פלוני עשה
יתומים לענין זח עד עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע • כך< וכאחת שפיר אפשר לפרש
דברי רבנו כך וכך שמטתי על
שלא יהיו צריכים לארם גדול
להסטך עליו ולאמנן ולהטפל והוא המספר בגנות הבירו אע״פ שאומר פלוני שכוונתו כך שמעתי על
אמת; אבל האומר שקר
פלוני שאמר עליך  /שהרי רכיל
בהן אלא יהיה עושה כל צרכי
השגת הראב*ד
עצמו כשאר כל הגרולים ,אולי נקרא מוציא שם רע על
הוא רק המטעין דברים חזה
כונתו לתדב״א שהבאנו לעיל חבירו* .אבל בעל לשון
לקמן
וטי' מיש
*אנל נעל לחזן הרע על זה,
שיושג זאומר כך עשה
יתומים בזמנן ,אבל מצאתי הרע זה שיושב ואומר כך איש פלוני .א״א לא כביאור ההשגה ונתבארו הדברים.
מבוארים
הדברים
בחכלחא וכך עשה פלוני וכך וכך אלא קשה הראשון מן הש;י
אעפ״י שהוא אמת לקמן
שהראשון הוא תליתאי
דרשנ״י שהבאנו ,ועד אימתי
נקראין יתומים עד שיעמדו לעצמן ,היו אבותיו
וכך וכך והורג נפשות והשני תנין
גבי לשון הרע ,ובאמת
וזהו מקור דברי רבנו והמה דבריו ,שמעתי עליו ואמר דברים
ואינו הורג אלא את אי נימא כמ׳ש הכ״מ דרואג
עצמי • נינה זאת:
אמר
של גנאי .על זה
רכיל הי׳ הרי לה־יא דאפילו
פי| ה״א  ,המרגל בחבירו עובר הכתוב יכרת ה׳ כל שפתי חלקות לשון אומר אחת שהרי אמת הי׳
בל״ה שנאמר לא הלך
שמסר אחימלך לדור כל האחור
מדברת
ביל בעמיך ,בירושלמי פאה
וכן אני מזכה ופלוני מחייב
!!"א ה״א אזהרה ללה״ר מנין כו׳ אמר רני לא חני
דאית ני׳ משוס לא תלך רכיל אעפ״י שהוא אמת.
ר׳ ישמעאל לא תלך רכיל בעמך זו רכילת לשון הרע
ומש״ר יש עון גדול טוה ער מאד  /כמש״ר לקמן שאין לו
רכילות
ובנוסח הירושלמי שהיה לפני חהר״ש סירליאו זו
חלה״ב ויתר הפרטים שאינם נרגילות לדעת רבנו
ולשון הרע תגי ר׳ נחמי' שלא תהא כרוכל הזה מטעין
ויבואר לקמן.
דבריו של זה לזה ושל זה לזה ,והס הס ד״ר כאן ובה׳ב
ומשיל והוא נכלל לאו זה והוא לה״ר ירושלמי רפאה
שכתב יש עון גדול מזה והוא בכלל לאו זה והוא לה״ר,
שהבאנו לעיל.
ועי׳ בכתובות ח״ו שדרשו חזה אזהרה למוציא ש״ר ,ועי'
ומש״ל והוא המספר בגנות הכירו אעפ׳יי שאמר אמת עי׳
לרבגו בסהמ״צ ל״ת ש״א שאחר שהביא שהזהירנו מרגל
בפיהמ״ש לרבנו בפ״ק ואבות שאין לה״ר שיכזב
סייס וככלל לאו זה אזהרה מהוצאת שס רע ועי׳ להרב
על האדם וייחס לו מה שלא עשה כי זה נקרא מוצש״ר
המגיה בסחה״צ החדש שהביא כי בכמה כ״י ליתא הך
כו׳ וכמש״ר לקמן והרב בעל תיח הביא ראיות לזה ממו״ק
ט״ז דמבואר שם דאי לאו ילפותא דשליח בי״ד מותר לומר
סיומא בד״ר .
ומשיר ואעפ״י שאין לוקין על דכר זה ,הוא מטעם שכ״ר
הוי בכלל לה״ר וכן כעונדא דר״י חייטין דביב קס״ד
בפי״ח מה' סנהדרין ה״א משום דהוי לאו שאין
דאף שהי׳ אמת ח״מ אמר לו כלך מלי״ר הזה.
בו מעשה ,ועי* בחינוך והרי במשנה דערכין ט׳ו אמרי
ומש״ל אבל בעל לריר זה שיושב ואומר כו׳ ואמר דברים
נמצא האומר בפיו חמור מעושה מעשה ,והרי גס מולש׳יר
של גנאי ע״ו אטר הכתוב יכרת ח׳ כי' שם בנמ׳
בכלל לאו זה כמו שהבאנו מדיר ,הרי דלא חשיב מעשה
דערכין ט״ו סיפר חין לו תקנה שכבר כרתו דוד ברוה״ק
ויש מי שרוצה לומר משוס דהוי גס לאו שבכללות ,אבל
שג׳ •כרת כו׳ ומפרש רבנו דקאי על לה״ר וכאחרם מה
יש מקוס להאריך בזה.
תקנתו של מספרי לה״ר ,והנה הראניד השיג עיז וכתב
עק גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל
א״א לא אלא קשה הראשון מן השני שהראשון הוא
לכך נסמך לו ולא תעמוד על דם רעך לא נודע
חלתאי והורג נפשות והשני תנין ואינו הורו אלא את מצחו
סקור דרשת הסמיכות ומצאתי נפי׳א דח׳ דא׳ר ר׳ יצחק
וכוונת הראנ״ד ז׳ל דכרח דיכרת ה׳ כו׳
ביום זאת.
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חזק הוא
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מדע .הלכות תשובה פ״ג

המלך

מט

אין לו חלה״ב .והנה עי׳ בשכומ״ק לב״מ נ״ח ב׳ שס בהא
ומשיר והמבזה רבותיו כבר עמדו עיז מנין לו ועי׳
בכל היורדין מולין חון חג׳ שהקשה וא״ח והלא איכא מינים
בדיר בפיהיס פיי דסנהדרין שהבאט נעיל וחלת
אפיקורס כו׳ ולפיכך קורין בזה השם כל שאינו מאמין
ומסורות וחבריהם שאמרו בפ״ק דריה שנרונין לדורי דורות
(ועי׳ בחו' שם מה שהאריכו בזה) וי״ל דהדא לא איירי
ביסודי התורה ומי שמבזה החכמים או איזה ת״ח שיהי׳
אלא באוחם הקלים שאין דינם
או המבזה רבו .והוא מה
נגיהנס אלא י״ב חורש ובהא קחני להתרחק מהן ולהזהר בהן .ואלו הן המכנה שאמרו שם 3גמ׳ כגון דיתיב
חוץ מג׳ שנדונין בו זמן הרבה שם לחבירו והקורא לחבירו בכינויו והמלבין קמיה ר ביה ונפלה לי׳ שמעתחא
יותר .וכנראה זוהי גס דעת פני חבירו ברבים והמתכבד בקלון חבירו בדוכתא אחריתי ואמר הכי
רבנו וריל דמנה הכא הקלות והמבזה תלמידי חכמים והמבזה רבותיו והמבזה אמרינן התם ולא אמר הכי אמר
ביותר אלא שהרגיל בהם אין לו
מר .וכן אמרו שם לקמן ק׳ א׳
את המועדות והמחלל את הקדשים .במה
חלה־ב  .ולפי״ז שפיר לא מגה
מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא
רננו ג״ע (ופי׳ במ״ר שהבאנו דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לרבו בשמו ועי׳ להרש״א שם
לעיל דאמר ועל כלן יש סליחה ,לעוה״ב כשמת בלא תשובה אבל אם שב דלאו על הצרעת אמור שהרי הוא
והרי מנה שמה גס גלוי עריות מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני מפורש בקרא שנענש בצרעת על
ומיע יש לו סליחה חון משפ׳ד העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני שלקח הכסף ובגדים מנעמן,
אלא על מה ששנינו לקמן שגיחזי
פי״ש) דהרי כאן הוזכר גס התשובה .אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה
אין לו חלה״ב לא הי׳ ראוי
הבא על א׳א בין אלה .ועי׳
שב יש לו חלק לעולם הבא שנאמר שלום
לעונש זה אלא מפני שקראו לרבו
תו׳ שם שנדחקו דהא אמרו לקמן
דיש לו חלה״ב והא דלא חנה לה שלום לרחוק ולקרוב אמר ה׳ ורפאתיו .כל בשמו וכ״כ להדיא רבנו יונה
הכא בין הקלות אפשר לומר הרשעים והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה בשעריו שיג אות קנ״ז שזה
וסמך על מיש לעיל בפ״ז מה׳ בין בגלוי בין במטמוגיות מקבליןאותן שנאמר בכלל אפיקורס ומביא מגיחזי .
והדברים מבוארים לרבנו לקמן
דעות דהזכיר ע״ז ושם" ר ולהיר
שובו בנים שובבים .אע״פ שעדין שובב
משום דהם בכלל החמורות ורצה
בפ״ד בנריתא שהביא והמבזה
הוא שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלין
רבותיו שדבר זה גורס לו לדחפו
למנותם בין החמורות אבל לא
אותו בתשובה:
ולטרדו כגחזי כו׳.
הי׳ צריך למטת ניע בין הקלות
כאן שהרי מגה כאן דברים
והמבזה את המועדות
הנה רשיי זיל פי׳
שכדאי להתרחק מהם ולהזהר
במכות כ״ג דקאי על חוה״מ וכן פי׳ הרשב״ם בפסחים
בהן ,ולהכי לא מנה כ'א דברים שאינם מפורשים בתורה,
ושייכים לדעות ואמוטח ,משא״כ גלוי מריות שענשם מפורש
וכים ר׳ יונה במשנה דמכות ובשעריו שיג אות קמ״ו ומי׳
לרבנו בפוה״מ י״ט הנו״ז כשם שמצוה לכבד שבח ולענגה כך
בחורה כריתות ומיתות בי״ר לא הי׳ למנותן כאן ויש לי
כל יו״ט כו׳ וכן ראוי לארס שלא יסעוד בערבי ימים טובים
מן המנחה ולמעלה כערב שבח שדבר זה בכלל הכבוד.
ככינויו ,עכ״מ שעמר על מה שלא הזכיר רבנו
לכל המבזה את המועדות כאלו נטפל לעכו״ם ,הרי
דרבנו מפרש להא והמבזה אח המועדות לענין מאכל
שם רע רק כתב שם סתם .ורצה להוציא מזה דרבנו
ומשתה וכדומה ביויט ולא מל חוה״ח ,ועי׳ ברע״ב
מפרש כן לרבות הא בדש בו .אבל בכמה כ״י הובאו בד׳ס
במשגה דמפרש דקאי על חוה״ש ועושה בהם מלאכה או נוהג
ליתא בגח׳ כלל שם רע אלא המכנה שם לחבירו וכן היחה
בהם מנהג חול באכילה ושחיה ולא ידעתי מנ״ל הא ,ומצאתי
גי׳ רבנו .והא דדש בי' שהוזכר בגמ׳ מפרש רבנו דלא
ברשיי זיל לאבות דמפרש הכי אות באות ועי׳ בשבלי הלקט
כרש״י אלא ר״ל המכנה שם  ,שהוא מוליד הכגוי ואי דש
ה׳ חולו של מועד דמביא פירש״י זיל ומביא הא דחניא בתו״כ
בי׳ ריל שאין הוא המכנה ,אלא קוראו בכינויו והוא ברור.
בם׳ אמור ביום הראשון מקרא קודש במה אתה מקדשו
ועמד פ״ז גס הכ״מ בסון! דבריו .ועי׳ תענית כ׳ ב׳
במאכל ומשתה ובכסות נקיה וכתיב ביום השביעי מקרא
ולא קראתי לחבירי בחניכתו ואמרי לה בכניחתו ועי׳ בזה
קודש וכשם שצוה הקניה לקדש ראשון ושביעי של פסח
בערוך דהיינו שלא כניתי לו שם ,ולא קראתיו בשם שקראו
לו אחרים וכ״ם רגמ״ה ז״ל.
כך צוה לקדש חולו של מועד כו׳.
1מש״ר גדיא כו׳ בשמח בלא תשובה אבל אם שב
ומשיר והמתכבד בקלון חכירו; כבר העירותי על מקירו
טרשעו נו׳ עכ״ח ומגיע שהוא ממה שהביא
בפיו מה׳ דעות היג בירושלמי ומ״ר וכבר עמדו
ע״ז כל רבותינו האחרונים.
הרי״ף זיל בשם תשובת הגאונים עיש״ה ,אבל רבנו הביא
בעצמו מקור הדברים בפיה״ח פ״ג דאבות שאחר שהביא
ומשיר והמבזה תלמידי חכמים כבר עמדו בזה דהא
ריי וריב״ל סברי המבזה חבירו בפגי תיח ,ועכ׳מ
את הירושלמי פיק דפאה כתב ושם אמר בכל הדברים
דאפ״ג דרב ור״י הלכה כר" /אפשר משום דהכא גס ר׳
שאמרו חכמים בהם שהעושה אותם אין לו חלהיב במה אנו
חנינא ס״ל כרב להכי פסק כן רבנו ובשאלחות ם׳ ברכה
קיימין אס כשעשה תשובה אין לך דבר שעומד בפני
שקסיז הגי׳ ריב״ל אמר אף המבזה ת״ח ור״י אמר אף
בע״ח אלא כשלא משה תשובה ומת ביסורין כו׳ ריל
שהיסוריןעם המיתה לא יכפרו אותם ,וכיה מפורש בירושל
המבזה אח חבירו בפני תיח ולפי״ז הוא פלוגהא בין ריביל
יר׳ יוחנן והלכה כריב״ל וכבר הרגיש בזה חו״ר בעל המ״ש,
שם וכן הוא בפ״י דסנהדרין ה״א עי״ש וזהו מקורו.
אמנם גס בכלל זה מחלוקת דרבותא ועי׳ בה״ג ה׳ ברכות
שהביא ראי׳ מסוגיא דיבמות די״ד לפי הניסחא שהיחה
ומשיר אפילו בפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב ,במדרש
לפציו שם אנן הכא קאמרינן ר׳ אבהו היכי שביק ר״י
וילקוט שובה ישראל עד ה* אפילו כפרת בעיקר
ועביד כריב״ל ,ולפנינו ליחא בגמ' ועי׳ תו׳ חולין ציז א׳
ובתנדב״א רבה פכיב ואפילו עומד ארם ומחרף כלפי מעלה
ד״ה א״ר ועוד וכבר עמד מיז מו״ר הנ״ל אבל נקישו
ויחזור ויעשה תשובה נו׳.
רבותינו כלל זה בפסקי רבנו .ועי׳ בד״ר לעיל בפיו מה׳
כל הרשעים והמומרים וביוזוא בהן שחזרו בתשובה,
ת״ת הי״א ,ואין להאריך יותר .
בין כגלזי בין בטטמוגיות טקבלק אותן עכ״מ
ובאמת

פרק

למשיר

כח

ומשיר

ץ*
טך

("׳--במה ללומדי התורה  -מודיעין עילית-׳□-
 £יהרג ואל יענוד בהלנ״ם

הלכ״ם ע״י ני״ד ועדים

0

נ}

(י

//
£

שואלכענין

$

הצלת עצמו ע״יהלכ״פ

מסי״נ שלא להלבין

0

00

/' 0

£

נוח לו שיפול לככשן האש (>

0

הלבנת פני עצמו

(׳

0

הלבנת פנים כקטן

£

מקור האיסור

0

0

שער הציון

0

הלבנת פנים כתוכחה

0

0

הלבנת פנים למעשה

(׳■

<ו הלב״ם לאפרושי מאיסורא

0

נשי״ב ככהן שהלבין פנים

0

פר׳ וישב ־ בענין הלבנת פני^׳:
בס״ד ערשי׳ק י״ט כסלו תשע׳יא -י

יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים
הגאון רבי ישראל אליהו וינטרויב זצ״ל

§).
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סנהדרין ע״ד ע״א אמר ר יוחנן משום ר״ש בן יהוצדק נמנו וגמרו בעליית קושית תום ,למה אין הלבנת פנים נמנה בכלל ג ,עבירות ,שביאר שם הטעם /
בית נתזה בלוד כל העבירות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תחרג שבהלבנת פנים יהרג ואל יעבור משום דהוי אביזרייהו דרציחה דכיון דאזיל ׳
יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים גילוי עריות ושפיכות דמים וכר רוצח סומקא ואתי חיורא הוי אביזרייהו דרציחה וכמו דעל רציחה גופא אמרינן יהרג
גופא מנלן סברא הוא דההוא דאתא לקמיה דרבא ואייל אמר לי מרי דוראי (אדון ואל יעבור הייה על אביזרייהו דידה ,וא״כ מובן היטב מה שלא נמנה בפ״ע בגי
עירי ונכרי היה -רש״י) זיל קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לך ,אמר ליה לקטולך עבירות שהרי מדין רציחה הוא.
ולא תקטול מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי ונראה דתום׳ ורבינו יונה נחלקו בחקירה הנייל ביסוד האי דינא דברציחה יהרג
(מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרן יותר מדם חברך ,הלכך אין כאן לאמר ואל יעבור דתוס׳ סברו דאיסור רציחה נמי נדחה מפני פקו׳־נ ומה שיהרג ואל
וחי בהם ולא שימות בהם ,שלא התיר הכתוב אלא משום חביבות נפשם של יעבור הוא משום שיש כאן שני נפשות שקולות שב ואל תעשה עדיף א״כ כ״ז
ישראל להקב״ה וכאן שיש איבוד נפש חברו לא ניתן דבר המלי לדחית שצי^1ז^^רציחה ממש אבל בהלבנת פנים אע״ג דהוא ענף ואביזרייהו דרציחה מ״מ הר
על הרציחה -רש״י).
אין כאן דין פקו״נ כנגד פקו״נ דהרי להלבנת פנים אין דין של פקו״נ שדוחה
ויש לברר בהאי דינא דעל שפיכות דמים יהרג ואל יעבור ,האם הביאור דאין כל התורה וא״כ בהכרח מה שהלבנת פנים יהרג ואל יעבור הוא דין בפנ״ע דגם
פקו״נ דוחה איסור רציחה ,או דאהיינ דאת האיסור רציחה דוחה פקו״נ ככל בהלבנת פנים יהרג ואל יעבור ,דאין לומר דהוא משום אביזרייהו דרציחה דהרי
מצוות התורה אלא דברציחה לעולם יש כאן שני נפשות ולשניהם יש דין פיקו״נ רציחה גופא נמי נדחית מפני פיקו״נ מצד עצמה ,ומכיון שמוכח שהלבנת פנים
1א”כ יש כאן פקו״נ כנגד פקו״נ והם שקולים הלכך שב ואל תעשה עדיף אבל הוא דין בפנ״ע לכן הוצרכו לתרץ הטעם שלא נמנה בגי עבירות משום שלא מנו
את עצם העבירה פקו״נ דוחה.
אלא איסורים שמפורשים בתורה.
והנה בסוטה דף י׳ ע״ב אמרינן דנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל אבל רבינו יונה שסובר שמצד אביזרייהו דרציחה אמרינן בהלבנת פנים שיהרג
ילבין פני חבירו ברבים וכתבו בתוס׳ וז״ל ונראה האי דלא חשיב ליה בהדי ג׳ אל יעבור מוכח שסובר שעצם האיסור רציחה אינו נדחה מפני פיקו״נ והלכך
עבירות שאין עומדים בפני פקוי־נ עייז גייע ושפייד ,משום דעבירת הלבנת פנים אביזרייהו דידיה נמי יהרג ואל יעבור.
אינה מפורשת בתורה ,ולא נקט אלא עבירות המפורשות עכ״ל.
[ולדברי התום׳ דהלבנת פנים מצד עצמה יש בה דין יהרג ואל יעבור יל״ע טובא
[ואע״פ דבתוס׳ (ע״ז כ״ז ע״ב דייה יכול) סברי דמותר להחמיר על עצמו ,וא״כ דהרי חילול שבת ועוד עבירות שהן יותר חמורות מהלבנת פנים לא אמרינן
אפשר דהכא החמירה על עצמה וזהו מה קאמר בגמי נוח וכוי ,זה אינו דא״כ בהו יהרג ואל יעבור ,ודבר שאינו מפורש בתורה אמרינן ביה יהרג ואל יעבור,
2^3אמאי קאמר בגמי בעבירה זו דוקא נוח לו וכר ,ומוכח כוונת הגמי דחייב למסור ולהרבינו יונה ניחא דהוי אביזרייהו דרציחה ,וגמי זו היא מקורו דיש לרציחה דין
נפשו כדי לא להלבין פני חבירו ברבים ,ועייז הקשו תוס׳ כנ״ל].
\
אביזרייהו אבל להתוס׳ צע״ג].
ג
אמנם ברכינו יונה בשע׳ית (שער ג׳ אות קל״ט) מבואר תירוץ אחר על
(נערך מכתביו ע״י אי מבני המשפחה) ------------ך'
-־

שואל כענין

עומקא דקרא

\

הרב מנחם כהן

"והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" ,ובגט׳ (סוטה
י :ועוד) ותימא ליה מימר ,אמר רב זוטרא וכוי אר״י משום רשב״י ,נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן,
מתמר.
המהריים שיף (בכתובות סז ):הק׳ מה הראיה ,דלמא דוקא כאן דממילא לא
היתה מרויחה עייי הלבנת פניו כיון שיכול לכפור ,ולכן שלחה ברמז דממ״נ
אם ירצה להודות יודה אף ע”י הרמז .אבל באופן שיש הצלה בדוקא ע״י
ההלבנה מנ״ל להחריש ולהשליך עצמו לכבשן האש.
ויישב דחותמו היה ראיה גמורה כיון שהיה ניכר לכל שהוא שלו( ,ועיש״ע).
והמעיין החכמה תי׳ שאף אם יהודה היה מכחיש אותה לא היתה נשרפת
מספק .וכעי"ז תי׳ בהערות עמ"ס כתובות דב״נ אינו נהרג כשבע״ד מכחישו.
המהרי״ל דיסקין דקדק מלי הפס׳ "ותאמר הכר נא" ,דלכאו׳ הוא המשך
לאמירתה מקודם ומהו "ותאמר" ,וביאר ששלחה שני שלוחים באופן שאחד

■ יש לברר האם בני נח מחויבין להמנע מהלבנת פנים וברבינו יונה
שעיית גי קלז כלל בכלל אביזריהו דרציחה וכפי שיטתו יונעם ששייך
גם בבן נח .אכן החינוך של״ח מיסוד איסור אונאת דברים .ואולי גם
זה נכלל בכלל דינים .ויותר יש לדון גם אי בישראל אין זה מיסוד
איסור רציחה ,בבן נח נכלל באביזריהו דרציחה[ .אלא דא״כ אין למילף
מתמר עי תוס׳ סוטה י :ודו״ק].
■ עיי תומי סוטה י :שמשמעות הפשוטה בדבריהם וכן הוא בשו״ת
בנין ציון חייא קעב .שיש דין יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים .ולכאורה
יש לתמוה ומטו כן בי מדרשא שבגטי מוזכר הסברא מאי חזית דדמא
דידך סמיק טפי ,ופרט זה לא שייך בהלבנת פנים .וצ״ל שכיון שהוי
גילוי על איסור רציחה מכיון שהלבנת פנים נכלל בלתא דאיסור

לא ידע מחבירו ,כדי שלא לבייש את יהודה .לראשון אמרה "לאיש שבידי

רציחה גם בזה שייך דין יהרג ואל יעבור.

■ יש לברר כמה ממון חייב אדם להפסיד .כדי לא להכשל בספק א
איסור של הלבנת פנים .כגון שנגנב לו ממון ויעשה חיפוש אצל\ י
כמה אנשים .ויעשה בזה הלבנת פנים גם למי שלא גנב.

י *

החותמת והפתילים שלו ,לו אנכי הרה" ,ועם השני שלחה את החותמת
והפתילים לומר ״הכר נא וקח את שלך" ,ושליח זה לא ידע מה שאמרה ,
לראשון .וממילא היתה הברירה ביד יהודה אם להודות או לא ,וזו ץ
היתה המסייע שלא עיכבה בידה את החותמת כדי להוכיח את \
צדקתה ,מפני שלא רצתה להלבין פניו,
 £׳——"

י
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לעילוי נשמת הרב ר׳ שמעון ב״ר שלום

הלל צבי זצ״ל
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הלבנת פנים אי יהרג ואל יעבור

הצלת עצמו ע״י הלבנת פנים

הרב יואל טייב
בגטי ברכות מג ע׳יב ועוד מקומות ואמרי לה אמר ר יוחנן משום
רשב״י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין הני
חברו ברבים.

הרב צבי רותן
בגמי בסוטה דף יי ע״ב אומרת נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים ומנלן מתמר ,ודעת המאירי בסוטה שלא הוי
חיוב גמור ויש בראשונים דס״ל שהוי חיוב גמור אלא שנחלקו בטעם
הדבר ,דרכינו יונה בשערי תשובה שער שלישי אות קל״ט כתב דהוה
בכלל אביזריי הו דרציחה ולכן חייב למסור נפשו ולא להלבין חבירו,
ומדברי התום שם נראה דלא כוותיה ,דהקשו אמאי לא חשיב הלבנת
פנים בהדי ג עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש שהם עבודת
כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים ,ותירצו משום דעבירת הלבנת פנים
אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות מפורשות ,וחזינן בונוס,
דלא הוה חלק מאביזרייהו דרציחה דמאי הקשו שלא נקט ליה בהדי ג,
עבירות ,וצ״ב בדעת התום׳ היכן מצינו דצריך למסור נפש בשביל שלא
ילבין פני חבירו.

בפשטות מבוא ,בכאן דחייב למסור נפש על שלא להלבין פני חגרו
ברבים וכן נקט הריו״נ בשע״ת שע״ג אות קלט והגדיר שם הלב :ת
פנים כאבק רציחה ולכך צריך למסור נפש ע״ז כמו דכתב לפנ״כ גל
אבק ע״ז וגילוי עריות והתום ,סוטה :עי׳ב ד״ה נוח ג״כ נקט דצו יך
בפועל למסור נפש ע״ז והק׳ למה לא נמנה יחד עם עבירות דיררג
ואל יעבור ותי• דאי״ז מפורש בקרא ולכאו׳ מבואר דאף דתוס׳ ורי ״נ
מסכים יחד לדינא דצריך בפועל למסור נפש ע"ז מ״מ חלוקים בטעם
דהריו״נ סי׳ל דהוא אביזיריהו דרציחה ובכלל רציחה הוא אבל הת ס
שהק׳ למה לא מנו גם להלבנת פנים בדברים דיהרג ואל יעבור ש ׳מ
דס”ל דאינו בכלל רציחה אלא דין בפנ״י מגודל חומרת המלבין פנים
וכמש”כ הפני יהושע בב״מ נט דמנין לתמר למסור נפש ע״ז ונ״כ
דידעה חומר האיסור ושאין לו חלק לעהי׳ב וע״כ סברא מעצמה למג ור
....".נפש ע" ז.
$וצךווו1כסח:

ועיין בספר עיניים למשפט ברכות שם דנפק״מ לבן נח וכוונתו לדי :ת
הסוברים דאף בן נח מצווה למסור נפש על ג ,עבירות ולתום׳ דאינו
בכלל ג ,עבירות יהיה פטור ולכאו׳ אפשר להיפך דג ,עבירות י״א דפנ ור
למסור נפש דלא נצטוו בקידוש ה׳ וכן דעת הרמבי׳ם פ״ה מיס די
התורה הי׳א [עיי״ש במים חיים לפר״ח ובספר קובץ] ולפי׳ז לדעת רי "נ
אין חייב למסור נפש אבל לדעת תוס׳ ע״פ סברת הפנ״י דשורש הח וב
למסור נפש מגודל חומרת הלבנת פנים א״כ גם בן נח יתחייב בזה •גך
יתכן דלא נאמר בבן נח כלל איסור הלבנת פנים לתום׳ דאי״ז בכ יל
רציחה ואינו מד_מצ1ות אך יתכן דגם לתום׳ הרי״ז מאביזירהו דרצי זה
אלא ס״ל דאי״ז סיבה לחייב למסור נפש ע״ז.
וברמב”ם פי׳ג מתשובה הי״ד ופ״ג מחובל ומזיק הד הזכיר לאיג ור
הלבנת פנים ולא הזכיר דיהרג ואל יעבור ועיין בריש פ״ה מיס די
התורה דמנה יהרג ואל יעבור ולא הזכיר הלבנת פנים ובמים חיים
לפר״ח שם הוסיף הלבנת פנים גם בטוש”ע חו״מ תכ לט הזכ רו
לאיסור ובמג״א קני׳ו א• ולא הזכירו דיהרג ואל יעבור וצ״ב למה ;א
פסקו דיהרג ואל יעבור.

ונרא׳ דהוכיח הרמב״ם מדלא הוזכר יחד עם ג ,עבירות דיהרג ו :גל
יעבור ש״מ דאי׳־צ למסור נפש ע״ז וגם בגמי ברכות ושאר מקומות
לא אמרו לשון חייב אלא נוח לו לאדם וצ״ב באמת למה לא הוכ חו
דחייב כמו בתמר וביותר דדעת הרמבי׳ם דכ״מ שאין חייב למסור נ< ש
אסור לו למסור נפש וא״כ האיך תמר מסרה נפש גם יל״ע דבפשטות
תמר יש לה דין בן נח ולרמב״ם המוזכ״ל פטור מלמסור נפש אף :ג,
עבירות.
ונרא ,ע״פ היסוד המבוא ,באורך בנפש החיים דקודם הדיבור מו גר
עבירה לשמה והיינו אם הרווח הרוחני שיעלה בעשית העבירה גזול
על הפגם ראוי לעשות את העבירה וזה כשאין צווי מפורש אבל א זר
מ״ת שיש צווי אין לעבור על הצווי וע״כ תמר שהיתה קודם מ ׳ת
מסרה נפשה מדין עבירה לשמה ובאמת היום לאחר מ״ת אסור לדי :ת
הרמב״ם למסור נפש על הלבנת פנים ומה דילפינן מתמר אינו ■ין
היתר וחיוב למסור נפש אלא ילפינן גודל חומר עון הלבנת פגים
דהפגם שנוצר מאיבוד נפש קטן מהפגם שנוצר מהלבנת פנים ול:ך
תמר מסרה נפשה מדין עבירה לשמה וזהו הלשון נוח לו לאדם ד זה
יותר גרוע להלבין פנים מלמסור עצמו למיתה [שו״ר כעי״ז בשירות
מוסר להגר״ח שמואלביץ מאמר פט ושם נקט דיש חיוב אחר מסב •א
ולא מתמר למסור נפש ע״ז עיי״ש]
ולפי״ז יתיישב עוד דאיך ילפינן מתמר שעשתה בשוא״ת ומזה הוציאו
ליפיל עצמו דהיינו בקרע ובפרט דב״נ בשוא״ת יתכן דמחוייב דליי :א
דין וחי בהם אם נימא דתמר בגדר ב״נ נחשבת ומה שיהודה עיזה
בקו״ע אי״ז חסרון דע״פ הנתונים שהיה לו עשה כדין א״כ מנין לקו 'ע
וע״פ הנ״ל דנילף רק דאיבוד נפש פחות חמור מהלבנת פנים !זין
נפק״ט קריע או שוא״ת ויתכן לראשונים דס״ל דילפינן מהכא לקו ׳ע
דחייב למסור נפש דכיון דידעה דיהודה טעה א״כ ביחס אליה שיוד׳ :ת
דהדין בטעות הרי גורמת ליהודה דהוא בגדר ישראל לעשות פעו (ה
בקו״ע ואי אמירתה מיחשב אצלה לגורמת איסור רציחה דיהוזזה
דדין ישראל עלה בקרע ואף דהוא לדידיה לא עבר היא שידעו^
ביחס אליה נחשב כגורמת ליהודי לעשות בקרע וש״מ דמו^זב^
ליהרג ע״י יהודי וקרע ולא להלבין פנים—__ .י. '-י,
___ _

ונראה לבאר ,דבב״ק דף ס ,ע״ב אמרינן דדוד המלך הסתפק אם מותר
להציל עצמו בממון חבירו ואמרו לו רבנן דמיתסר אלא דמלך פורץ גדר
ואין מוחין בידו ,ורש״י כתב שם בד״ה ויצלה שלא ישרפוה הואיל ואסור
להציל עצמו בממון חבירו ,והיינו ששיטת רש״י שאין לאדם רשות להזיק
לחבירו כדי להציל את עצמו ,אולם תום ,והרא״ש כתבו שם דודאי משום
פיקוח נפש יוכל להציל עצמו בממון חבירו וכל הנידון אם צריך לשלם
לאחר מכן או דאף זה אין צריך אך ודאי שמותר להציל עצמו .ולכאורה
דעת רש״י צי׳ע דאמאי לא נתיר משום פיקוח נפש להציל עצמו בממון
חבירו ,ומבואר דאין היתר ליטול ממון חבירו בשביל הצלת עצמו ומשום
דעל זה אין לו זכויות בשל חבירו וכל מה שמצינו שנדחה מצוות מפני**,
פיקוח נפש אך בממון של השני אין זכויות ,ונראה יותר דבסברא אף
תוס׳ מודים שאין לאדם זכות בחפצים של חבירו אלא דסברי שבממון
לא חשיב כפגיעה בזכויותיו ומשום דאמרינן בגט ,סנהדרין דף ע״ג ע״א
דלא תעמוד על דם רעך שצריך להוציא ממון כדי להציל את חבירו ולכן
אף כשלא נמצא לפנינו יש לו זכויות להציל עצמו בממונו.

אך תוס ,ג״כ מודים שלחתוך אבר וכדר לחבירו כדי להציל את עצמו אין
היתר ומשום דאין לו זכויות אצל חבירו ,ושייך לומר לפי״ז דבהלבנת
פנים צריך למסור נפשו ולא לבייש את חבירו ומשום דאין לו זכויות
אצל חבירו ולא יכול לביישו ולצערו כדי להציל את עצמו.

אלא דהעומד לנגדנו הסוגיא בסנהדרין דף ע״ד בההוא דאתא לקמיה
דרבא ואמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפניא ואי לא קטלינא
לך אמר ליה קיטליך ולא תיקטול משום דמאי חזית דדמא דידך סומק
טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי עיי״ש ,ולכאורה לדברינו מה
צריך את הסברא של מאי חזית דדמא דידך סומק טפי וכוי הרי אין אדם
יכול להציל את עצמו בממון ובאבר של חבירו כמו כן אין יכול להציל
עצמו בגוף של חבירו ומה צריך בכל רציחה את הסברא של מאי חזית
וצ״ע.

ונראה עפי״ד האחרונים (או״ש פרק ה ,מיסודי התורה הלכה ר) דמבארים
דברי הרמב״ם שכתב בהלכה ד ,דכל מי שנאמר יהרג ואל יעבור אם עבר.
ולא נהרג אין עונשין אותו דהוא אנוס ואין מלקין אותו ואילו בהלכה
ר כתב הרמב״ם דאם מתרפא בעי׳ז גילוי עריות ושפיכות דמים עונשין
אותו בב״ד עונש הראוי לו ומאי שנא ,וביאור האו״ש דחלוק הדברים
דבמקום שאונסים אותו להרוג את פלוני או לעבוד ע״ז דאינו עושה
מרצונו רק ברצון אחרים שרוצה שיהרוג את פלוני ואם לאו יהרג על
דבר זה שלא הורג את פלוני א״כ באופן שעבר והרג הרי הוא אנוס על
ההריגה ואין עונשין אותו ,אך באופן שרוצה להתרפאות מעבודה זרה או
משפיכות דמים שרוצה את הדם של פלוני כדי להתרפאות ורוצה בחיים
שלו ולכן הורג את פלוני א״כ לא הוי אנוס אלא רוצח מרצונו ועונשין
אותו בכל אחד עונשי הראוי לו .ולפיי׳ז נראה שכל מה שברציחה צריך
את הסברא של מאי חזית הוא רק באופן שאונסים אותו שיהרוג את
פלוני ואם לאו יהרגוהו ע״ז אומרים סברת מאי חזית שתהרוג את חבירך
ולא תמסור את עצמיך ,אולם באופן שהוא רוצה להציל את עצמו ועיי׳ז
הוא מוסר את פלוני בכה״ג פשיטא שאסור ומשום דאין לו זכות למסור
את גופו של חבירו ודו״ק.
ולפי״ז נראה נפק״מ לדינא בין רבינו יונה לתום׳ דלפי רבינו יונה שהלבנת
פנים הוא מאביזרייהו דרציחה אין הבדל בין אם אונסים אותו להלבין
פני חבירו או רוצה להציל עצמו בהלבנת פנים של חבירו ,אך לשיטת
התום ,נראה שרק באופן שרוצה להציל עצמו ע״י שילבין חבירו
אסור אך באופן שיאמרו לו או שתלבין פני חבירך או שנהרוג"•,
אותך דהוי אנוס על ההלבנת פנים יהיה מותר לו להלבין פני \
חבירו ועיין.

לחברותא התקשו עכשיו:
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נשיאת כפים בכהן שהלבין פני חבירו

הלבנת פנים כדי לאפרושי מאיסורא
הרג יהודה פרלטוטר
כתיב (לח,כה) היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמו־ לאיש אשר אויה
לו אנכי הרה ,ופירש״י לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעובו ת
וכר מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין נ ני
חבירו ברבים.
א .והקשו דהא קי״ל דאפי׳ הרואה כלאים בבגד של רבו פושטו ואי !י•
*בשוק דבמקום חילול הי אין חולקין כבוד לרב ואין חכמה ואין עצה נ .ד
תכדאיתא בברכות יט :והובא ברמב״ם פ״י מהלי כלאים הכ״ט דקויע
לו הבגד ובשו״ע סי• ש״ג ,וא״כ הכא הרי יהודה עמד לעבור על איכור
רציחה ואיך לא מיחתה בו ,ואע״פ שיתלבנו פניו הא במקום חילול הי > ין
חולקין כבוד לרב והיתה צריכה למנוע ממנו ,ואיך שבחוה אם עשתה ש! א
כדין .ובשלמא לדעת הרמ״א שם דהביא י״א דבשוגג אין דין להפרי ייו
במקום כבוד הבריות ניחא (ועיי בדרך אמונה שם דהביא מה״בתי כלאי ]״
ומתפא״ש על הרא״ש דבשוגג אמנם לא מחוייב להפשיטו לגרום שיו א
3י“למקום שיוכל להפרישו מאיסור בלי בזיון וא״כ ה״נ תמר היתה צרירה
לגרום שתוכל להפרישו מהאיסור בלי שיתבזה ,ואולי לא היה שייך ע ם
רק ע״י שיתבזה ויל״ע) .אך בשאגת אריה סי׳ נ״ח הוכיח דרוב הראשונ ם
ס״ל דגם בשוגג מצווים להפריש את הרב אפיי במשום כבודו ,וקשי א.
וביותר דאף לשיטה שבשוגג א״צ להפריש במקום כבוד הבריות ,הו א
חשיב מזיד ,אחר שתמר אמרה "הכר נא ,לאיש אשר אלה לו אנכי הר ז"
כיון שיהודה הבין שנתעברה ממנו .וא״כ לכו״ע היה עליה להלבין פ יו
“ ולהפרישו.
ב .והנה היה מקום לומר דדין לאפרושי מאיסורא הוא מדין ערבות ,ו!ך
לפני עבר הירדן שעוד לא היה ערבות כמבואר בסנהדרין מג :אין ־ ין
להפריש ולכן תמר לא הפרישה .אך זה קשיא ,דהא קטן אוכל נביל ת
בהגיע לחינוך יי׳א דכל אדם חייבין להפרישו כמבואר בשו״ע או״ח וזי׳
שמ״ג אע״פ שאינו בכלל ערבות ,וכן מסתברא דנשים מצוות להפר ש
אנשים מאיסור אע׳יפ דנשים אינן בכלל ערבות במצוות שהם עצמם ! א
מוזהרים עליהם עיי שו״ת רע״א קמא תשו׳ זי וכן כתב בקובה״ע סי׳ ק׳
אות חי לאחר שכתב דבמילתא דליתא בדנפשיה אין דין ערבות הוסיף
שזהו גם בליית ואעפ״כ ישראל חייב להפריש כהן מאיסורי כהונה אעיפ
שאין לישראל דין ערבות ,וכ״כ בפנים יפות סוף פ׳ בלק ד״ה והוקע .וכיב
במצפ״א יבמות מ״ז :ד״ה מפקידנן ,והדרא קושיא לדוכתה.
ונראה למאי דמסקי האחרונים שם דיש חיוב להפריש רק משום מצ ת
הוכיח תוכיח ,אפשר דקודם מתן תורה כיון שלא היה חיוב להוכיח ! א
היתה צריכה להפריש ובפרט כשמלבין פניו.
לההרג נדי לא להלבין פנים בבן נח
ג .והנה תרצנו למה לא היתה חייבת להפרישו מהאיסור .אך אכתי קש א
לשיטת הרמב״ם בפייה מיסוה״ת ה״ד דבכל עבירות חוץ מגי עביר ת
הנהרג עליהן ה״ז מתחייב בנפשו ,איך נהרגה כדי לא להלבין פניו .ו ני׳
פרשת דרכים (דרך האתרים דרוש שני ד״ה ודע דנחלקו) ,שהביא מחלונ ת
רבוותא ויש צד דבן נח מותר לההרג על כל עבירה (אפיי לדעת הרמב ם
“-־ שישראל אסור) ,וכן נקט המשך חכמה פ׳ וזאת הברכה ד״ה ויבכו לת יץ
על קושיא זו וא״ש .אך לצד השני בפר״ד שם דאפי׳ לראשונים דישרזול
מותר לו ליהרג על כל עבירה ,אך לבן נח אסור דאין לו רשות לחב יל
בעצמו ,קשיא.
ולשיטת הרבינו יונה בשע״ת ש״ג אות קל״ט ק״מ ,וכן שיטת התום׳
בסוטה י :ד״ה נוח דצריך למסור הנפש כדי לא להלבין פנים ניחא .ואע יפ
דמסקנת הש״ם בםו״פ בן סורר דבן נח אינו מצווה על קידוש השם (ל ;י
תום׳ והרמב״ם) ואינו נהרג אף על גי עבירות ,י״ל עפ״י מש״כ הפריד
שם ד״ה ודע דמשמע לי ,דרק על ג״ע וע״ז בן נח יעבור ואל ייהרג דו ק
בישראל גלי קרא ,אך שפ״ד דלא מקרא נפקא אלא מסברא דמאי חז ת
וכוי מהיכי תיתי דיש חילוק בין ישראל לב״נ וגם ר.״נ ייהרג ואל יעבור ,ו :ך
הביא מהרא״ם דס״ל כך .והרי הלבנת פנים זה אבק רציחה ,וי״ל דגם נ "נ
נהרג ע״ז .אמנם הפר״ד הביא מהמהר״ש יפה ז״ל דפליג דב״נ לא נה
על שפ״ד ולדבריו יקשה ,וכן לראשונים דס״ל דלא נהרג על הלבנת פנ
(אפיי ישראל) יקשה .ואף לשיטת הפר״ד והרא״ם יל״ע ,דסברת מאי חז
שייכת רק ברציחה ולא בהלבנת פנים ,וכמו שהעיר בפי׳ זה״ש על השע
שם ,ועיי כס״מ פ״ה מיסוה״ת ה״ה בסו״ד.
ד .ולכאו׳ אכתי קשיא לכו״ע דהרי היתה מעוברת ובן נח מצווה על הריו ת
עוברים .וי״ל דכיון דיש (לכה״פ) מידת חסידות ליהרג (כדי שלא תלו ין

פניו) ולא שייך להפרידם מותר לה ליהרג עם העוברים כיון דזכות ה א
להם( ,וזכר לדבר דגר קטן מטבילי! אותו ע״ד ב״ד כיון דזכות היא
לו כדאיתא בכתובות יא .ושו״ע יריד סי׳ רס״ח ס״ז) .ועיי בספר גיש*■
לומר עמי תס״ה משי׳כ לתרץ בכמה אופנים על קושיא אי\

הרב י .מונק
גרסי׳ בברכות ל״ב :א״ר יוחנן כל כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו שנאמר
ידיכם דמים מלאו ,וכן נפסק בשו״ע שכ׳יח סעי׳ ל״ה.
והנה דנו בדבר החמור דהלבנת פני חבירו דחשובה כשפיכות דמים ,האם
כהן שהלבין פני חבירו יוכל לישא כפיו .ונחלקו בדבר גדולי דורנו ,דעת
הגרייש וואזנר שליט״א בתשר שבט הלוי (ח״ח סי׳ קע״ב) שמותר לישא כפיו
משום שאין זו רציחה בידים ואין כאן ידים מלאות דמים וכן ס״ל להגראי״ל
שטינמן שליט״א ,ויעו״ע בתשר להורות נתן ח״ח סי׳ ב; אך דעת הגרי״ש
אלישיב שליטייא (כפי המובא בסי אשרי האיש) בזה״ל כהן שהלבין פני
חבירו ברבים ראוי להחמיר שלא ישא כפיו ואין נוהגין כן ,אמנם אם אינו
רוצה לפייס חבירו יש להחמיר שלא ישא כפיו .ולפ״ז ראוי מאוד ליזהר שגם
מי שנכשל והלבין פני חבירו שילך עכ״פ לפייסו (ז־חשיב כעשה תשובה
ובזה בודאי הקלו) .דאלייה הוא בספק ,ובפמ״ג שם לא פשיטא ליה דבספק
מותר לעלות (ויעו״ש היטב שבספק פלוגתא יתכן שיש להקל) ולמעשה
צריך בזה בספיקא שאלת חכם.
ובגוף הדברים נל״פ דהנה בתום׳ בסנהדרין ל״ה ב׳ הקשו דנילף שכהן שהרג
פסול לעבודה מכח פסולו לנש״כ ממקור זה דידיכם דמים מלאו ,ותי׳ דהא
שאינו ראוי לנש״כ הוא חומרא בעלמא (וכונתם שהוא דין דרבנן כ״כ בסי
ארעא דרבנן) .ותי׳ עוד דדוקא לנש״כ איכא להך פסולא דאין קטיגור נעשה
סניגור וכדכתיב ובפרשכם כפיכם .וחזינן שתי׳ קמא הוא חומרא בעלמא
וכפהיינ פי׳ דהוי כעין קנם מדרבנן ,ולתי׳ בתרא הוא מד״ת ומסברא דאין
קטיגור נעשה סניגור .ושריר שכעי״ז פי׳ בדברי התוס׳ באור שמח פט״ו
מתפלה .ויתכן דאי הוה קנס דרבנן במלבין פני חבירו לא קנסו אלא רק
ברוצח ממש אך אי סברא דאין קטיגור נעשה סניגור זוהי הסיבה לפוסלו
י״ל דכל שיש עליו שם רוצח פסול וגם בזה נפסל ,ויעוי.
שו״ר בסי תיבת גמא להפמ״ג פרי דברים במש״כ שם על ההפטרה עהפ״ס
ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם  -בזה״ל ותפלה היה לפנים בפרישת
כפים ועכשיו בטלו כי בעו״ה אין נזהרים מפני הגזל ואין קטיגור נעשה
סניגור ( -וכנראה פי׳ בעוד אופן ידיכם דמים מלאו או עפ״י הגמי דכאילו
נוטל נפשו בשלהי ב״ק) ,והוסיף עוד וקייו שלא ילבין פני חבירו ברבים כאילו
שופך דמים .א״א הרב ז״ל .הרי לן מפורש דנקט בהאי ענינא גם מלבין
פני חבירו ומכך סברא דאין קטיגור נעשה סניגור ,כפסק הגרי”ש
שליטייא וכמש״ג (ואף דאיירי בתפלה ,מ״מ הרי הגמי דרשה זאת \
*
לברכת כהנים וחדא הוא).
__ .__ -
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מקור איסור הלבנת פנים

\

שער הציון

כי הר”מ בםה”מ (ל״ת שג) הזהיר שלא לבייש קצתנו את קצתנו וזהו הנקרא
מלבין פני חבירו ,ואזהרה שבאה בזה הוא אמרו הוכח תוכיח וגוי ובספרי וכר
יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא.
וכ״כ הסמ״ג (ל״ת ו) שלא להלבין פני אדם מישראל שנאי הוכח תוכיח
את עמיתך ולא תשא עליו חטא ,כלומר לא תוכיחנו בדברים קשים וכר,
ואם הקפידה תורה כך שלא לבייש אדם במקום תוכחה ,ק״ו שלא במקום
תוכחה ,ואמרינן בפי הזהב [אולי צ״ל באבות] כל המלבין פני חבירו ברבים
אין לו חלק לעוה״ב ,וכן לא יכנה אדם שם לחבירו שהוא בוש ממנו.
וכ״כ היראים (קצה) דמלאו דלא תשא עליו חטא למדנו אזהרה למבייש
חבירו .דאפי׳ במצות תוכחה הזהירה תורה ,ק״ו שיזהר אדם שלא לבייש
חבירו חנם.
אך דעת הרשב״ץ במגן אבות לחלק בזה שכי דדרך תוכחה האזהרה מלא
תשא עליו חטא .ואם עשאה דרך בזיון ה״ז בכלל ולא תונו איש את עמיתו
שפי׳ חז״ל באונאת דברים.
וכ״מ בחינוך (שלח) בלאו דאונאת דברים שכי מדיני המצוה הזהירונו שלא
להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם ,עיייש .וכן הביא בביאור הרי״פ
לרס”ג (ח״א עמי קעא) לדק׳ בדברי הר״י אלברגלוני דעיקר אזהרת מלבין
פ"ח היא מלא תונו[ .ועי״ש שתמה על הראשונים שלא כי לאיסור הלב׳ים
גם בלאו דאונאת דברים ,כמבואר בסוגיא בב״מ].
ועיי ח״ח בפתיחה (י"ד בבמ״ח) דנקט שעיקר לאו דלא תונו נאי גם
כשמצטער ואינו מתבייש ,אבל ודאי שהמבייש מלבד שעובר בלא תשא
עליו חטא עובר גם בלא תונו שהרי המתבייש מצטער[ ,וביאר דמש״כ
בתורה גם לאו דלא תשא הוא להשמיענו דאפילו במקום תוכחה אסור].
ודעת תוס׳ משמע שהל״ת לא נאמר על הלב״פ ,שכי בסוטה י :דעבירת
הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה[ ,ולכן לא חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות
שדוחות פיקו”נ] .ז״א דהלימוד רק מתמר ,וכ"כ הפמ"ג בדעת התוס; •.
אך הבנין ציון (ח״א קעב) פי׳ בכוונתם דהלשון דלא תשא אינו מורה \
<
כ”כ מפורש על הלב"פ כמו גי עבירות.
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הלבנת פני חכרו כמצוות תוכחה
הרב מנחם וינטר
באבות (פ״ג מי״א) ד אלעזר המודעי אומר וכר והמלבין פני חברו ברב ים
וכר אין לו חלק לעוה״ב .את עצם האיסור של הלבנת פנים רש״י לו זד
מהפסוק בויקרא פרשת קדושים י״ט י״ז הוכח תוכיח את עמיתך ו ;א
_גגשא עליו חטא כותב רש״י לא תלבין את פניו ברבים א" כ מכאן המג ור
־ לעצם הדין ,ומה שאין לו חלק לעוה״ב בשלא עשה תשובה ומת א :ל
עשה תשובה אין דבר העומד בפני התשובה ,וברבינו יונה כתב שאינ ור
זה כלול באיסור רציחה והוי תולדת שפיכות דמים כמו שכתוב □ מ,
דאזיל סומקא ואתי חיוורא והיינו משום שדמו מתאסף לצאת וכש 1א
יכול לצאת בורח ולכן הוא מלבין פניו ומבאר רבינו יונה דחמור מרוצח כי
הרוצח קרוב הוא אל התשובה כאשר יתחרט על מעשיו אך כאן במל :ין
פני חברו הוא רחוק מן התשובה כי אינו רואה בזה עבירה חמורה דו רי
נשאר בחיים ולכן אין לו חלק לעוה״ב כי הוא רחוק מן התשובה ,וב (א
תשובה אין עוה״ב.
מדברי רש״י שמבאר את הפס׳ על מלבין פני חברו ברבים ,משמע דהאיג ור
הוי רק ברבים ולכן כאשר מוכיחו בינו לבין עצמו אין חשש אם ילבין! !ני
חברו והוי אזיל סומקא ואתי חיוורא דכיוון שעוסק במצוה של תוכ זה
אין הוא אשם אם פניו מלבינות כי עייי זה הוא יתחרט ויחזור בתשובה .כן
בגמי ערכין דף ט״ז ע" ב מנין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכ חו
שנאמר הוכח ,הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו תייל תוכיח מ :ל
מקום יכול אפילו פניו משתנות וביאר רש״י שיוכיחנו ברבים להלבין כניו
וכונת רש״י שהאדם כבר הוכיח אותו כמה פעמים ולא קבל תוכחתו וב אי
מהני עוד פעם אחת אלא הכוונה בצורה יותר קשה שיוכיחנו ברבים וי זיו
פניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא .אף הרמב״ם הלכי דעות פ״ו ר ׳ח
למד את דברי הגמי כך אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתו ים
ת״ל ולא תשא עליו חטא מכאן אמרו אסור לאדם להכלים את ישר ?ל
וכ״ש ברבים ,והיינו שהפסוק מדבר ביחיד בינו לבין עצמו וכי ש ברב ם,
הרי דגם ביחידות שייך האיסור דהא אזיל סומקא ואתי חיוורא .ת "ב
דאי־כ איך יכול האדם לקיים מצוות תוכחה דהרי יש לו לחוש שמא יכ< ם,
ואולי ס״ל שאפשר להוכיח בצורה שהאדם לא ירגיש כלל בבושה מעום
שידבר אליו בעקיפין או כמו שכתוב בגמי אצל רבו שיאמר לו לא למדו ננו
רבינו ,וזו כוונת הרמב״ם המוכיח את חברו תחילה לא ידבר עליו קעות
עד שיכלימנו כי האיסור הוא כבר בתחילה כי כבר בהתחלה צריך ווא
להיזהר מהכלמה ,ואיסור ההכלמה דוחה את מצות התוכחה .ויש לה :ין
א״כ למה כתוב בגמי בשיעור מצות תוכחה י״א עד כדי נזיפה וי״א גד
כדי קללה ולא מסתבר לומר דכל זה מדובר עוד לפני אזיל סומקא וכוי.
מבואר דרשייי ס״ל דהאיסור של הלבנת פנים שאין לו חלק לעוה״ב ;וי
רק ברבים ,אבל ביחיד בינו לבין עצמו מצות תוכחה דוחה את האיג ור
ולכן אפילו באזיל סומקא וכר חייב להוכיחו עד כדי נזיפה או קלי יה,
וברבים כלל וכלל לא .אבל שיטת הרמב״ ם שהאיסור קיים גם בינו ל :ין
חברו וכוחו גדול שדוחה את מצות התוכחה והדין של עד כדי נזי !ה
מדובר בעז פנים שאין פניו משתנות וכבר מאיים עליו לנזוף בו או לק :יל
אותו שאז הפטור משום כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה ש 'א
לומר דבר שאינו נשמע.
אך יש להבין את דברי הרמב״ם שכתב ,כך אמרו חכמים המלבין פני ח! רו
ברבים אין לו חלק לעוה״ב לפיכך צריך האדם להזהר שלא לבייש !!ת
חברו ברבים בין קטן בין גדול דהיינו שהאיסור רק ברבים ,ולמעלה כ 1ב
שלא יכלים את ישראל (ביחיד) וכי ש ברבים .וצ״ל דמצות תוכחה נד זה
בגלל הלבנת פנים ולכן כבר ביחיד עליו לדאוג שלא להכלימו ,אבל בג נין
אין לו חלק לעוה״ב זה נאמר רק ברבים ואז הסיבה תהיה לא בגלל שו וא
רחוק מן התשובה אלא בגלל הסברא השניה שהכלמה ברבים הבו! זה
גדולה יותר ולכן אין לו חלק לעוה״ב.
ויש להבין לפי גדרים אלו מה ההבדל בין עבירה של בין אדם לחו רו
שאסור להכלימו ביחיד וכ״ש ברבים ,לבין דברי שמים שכי הרמב״ם נ! ם,
אם לא חזר בו מלבינים אותו ברבים ומפרסמים חטאיו ומחרפים אותו
בפניו ומבזים ומקללים אותו עד שיחזור למוטב ,כמו שעשו הנביזיים
בישראל ע״כ .ולכאו׳ ממנ״פ אם מצות תוכחה עומדת בפני איסור הלב :ת
פנים א׳ כ גם בין אדם לחברו יוכל להכלימו ואם לאו דאיסור הלב :ת
פנים ובפרט ברבים הוי עבירה חמורה עד מאוד שדוחה את מצות ת1כ זה
א״כ מדוע בדברי שמים מותר .וגם את ראייתו מדברי הנביאים יש להו ין,
דלכאו׳ על הנביא מוטלת מצוה יותר חשובה מתוכחה כי אסור לו לכביש
נבואתו .ועוד צ״ב שהרי כשהוכיח הנביא את כל עם ישראל לא התו יל
ביחיד ובסתר אלא ברבים ,ויתכן מאוד שכל הרבים עברו והנביא או זר
להם את נבואתו ותוכחתו ולא יהיה שם מצב של אזיל סומקא וצתי
חיוורא ,א״כ מה ההוכחה .ואפשר לומר שהחילוק ברמב״ם הוא בין עבי ־ה
שהאדם יכול למחול ולוותר על העלבון שאז יש לו היתר להוכיחו ב נו
לבין עצמו ,אבל לא ברבים כי עדיף שימחל לו ואל ילבין פניו ברביסר
אבל בדברי שמים דלא שייכא מחילה מחוייב להחזירו למו^וב
אפילו עד כדי הכלמה כדי שיחזור בתשובה ,משום
-

איך מותר לב״ד ולעדים להלבין פנים
הרב מאיר רווזן
בגמי ב״מ נ״ט נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו
ברבים מנ״ל מתמר ,ובתום׳ סוטה י׳ ע״ב כ׳ ונראה דהא דלא חשיב ליה
בהדי ג׳ עבירות שאין עומדים בפני פיקו״נ ע״ז ג״ע וכוי משום דעבירת
הלבנת פנים אינו מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפוסמות ע״כ.
ומבואר מדברי התום׳ דיש חיוב למסור הנפש על עבירה דהלבנת פנים,
וכ״ה בשע״ת לרבנו יונה שער ג׳ אות קל״ט והנה אבק הרציחה הלבנת
פנים דאזיל סומקא ואתא חיורא עכ״ל.
והנה יש לעיין אחר שהלבנת פנים היא עבירה כמו ג״ע דיהרג ואל יעבור
א״כ היאך מותר לאדם לתבוע חברו בב״ד על גניבת ממון וכדו׳ והא
הוא מלבין פניו ומגלה קלונו ברבים וכי היה מותר לרוצחו על גניבת
ממון בלבד ,וכן תימה היאך עדים מעידים וחייבים להעיד על אדם שהם
בעצמם ראוהו עובר עבירה וגונב ממון והא אין לך הלבנת פנים גדולה
מזו גם שראוהו וגם עצם העידות ,וביותר צ״ע כשתובעים אדם גדול או
חשוב לדין הא ודאי הוי הלבנת פנים שמתפרסם מעשיו והיאך מותר
לתובעו והא הוי אבק רציחה ,וכן שיהיה אסור לקרוא למשטרה כשיש גנב
שהוא יהודי דלא גרע מרציחה שאסור לרוצחו.
וכן יש לעיין בהא דמבואר בשו״ע דאם חוששים הדינים שצריך עדות
מאיזה ענין והעדים חוששים לבוא כי הנתבע אלם ,שולחים שליח
לביהכ״ם והוא שואל אם יש מי שיודע עדות ולא בא יהא בחרם והנה
הודעה כזו בביהכ׳ים הוא בזיון גדול לנתבע והיאך מותר לרוצחו בהלבנה
בשביל העדורג וכמו״כ כל עניני הדין הבנויים על חרם שמתא וארור וכדו׳
דהוא ודאי הלבנת פנים ורציחה והיאך מותר כ״ז בשביל שלא ציית דינא.ן
ויעוי׳ עוד בהגהת רע״א סי׳ ד׳ דאף דעביד איניש דינא לנפשיה מ״מ לא
יבזהו ומשום דהרי אפשר בלא׳יה ומבואר דאם א״א בלא״ה יכול לבזותו
ותמוה היאך מותר לרוצחו בשביל הדין .וכן ידוע דדנו הפוסקים אם מותר
לפרסם אדם על מעלליו כשידוע שע״י הפרסום הוא יפרוש מהאיסור
והביאו ראיה מהגמי ברכות כ׳ ע״א דרי אדא קרע כרבלתא מראש האישה,
וכן יעויין בגמי ברכות י״ט דהרואה כלאים אצל חבירו פושטו ואפי׳ בשוק
ומבואר דמותר להלבין פני חבירו ברבים כדי לאפרושי מאיסורא .ותימא
מה עם הלבנת פנים והיאך מותר רציחה בשביל לאפרושי מאיסורא.
והנראה מתבאר בזה דלצורך קיום הדין והצדק הותר לב״ד לעשות כל
המעשים שיש בהם קיום הדין דאי״ז קרוי הלבנת פנים אלא העמדת
הדין והצדק וכך הוא קיום וסדר העולם להעמיד הדין על עמדו ,וכדאיתא
באבות על גי דברים העולם עומד וכוי ואלמלא הדין כל דאלים גבר ,ועיין
בטור חו״מ סי׳ א׳ שהאריך הבאור בזה דהדין הוא קיום העולם,
והנה מצינו ענין דומה לזה באגרו״מ אבהע״ז ח״ב סימן א׳ דנשאל באח
צעיר שנזדמן לו שידון הגון ואבי הכלה רוצה שישאנה תיכף ולא יחכה
עד שיזדמן לאחיו הגדול שידוך ,וכי שם לדון דאולי יש להצעיר להימנע
משום שהוא הלבנת פנים לאחיו הגדול וכוי ,וכי דמסתבר דלא שייך
לאסור לאדם מלעשות עסקיו וכל צרכי גופו בטענה שאחד יתביש עיי׳ז
במה שלא הצליח כמותו לכן אין אני רואה שום איסור בדבר זה עכ״ל.
ומבואר דכל שהוא טבע וצורת העולם לא שייך לומר דימנע מלהצליח
בשביל שלא להלבין חבירו.
ובאור הדברים דהדין אל ילבין פני חבירו נאמר בזה הלכה לדאוג לכבוד
חבירו והיינו לא לחבירו ,אלא לכבוד חבירו ולכן באופן שהוא קיום הדין
הרי אין מקום לכבוד.
ויש להוסיף עוד בזה דלפי״ז יסוד דינא דאל ילבין פני חבירו נאמר בזה
דאין זכות לאדם להציל ולהעמיד עצמו מעל חבירו ואין לו עדיפות על
חבירו ואין יכול להציל עצמו על חשבון חבירו ,ונפק״מ בזה אם מעליב
חבירו וחבירו אינו נעלב ואין כאן הלבנת פניו ,דלכאורה להטעם דהוא
מצד דאזיל סימקא אין כאן רציחה ,אך אם הוא דינא דאין רשאי להציל
עצמו על חשבון כבוד חבירו א״כ אין לו זכות להלבין חבירו גם כשלא
נעלב ,וכן נראה בפנ”י נ״ח ע״ב דכי דהלבנת פנים הוי בכלל כי דבר הי בזה
דמבזה צלם אלוקים עי״ש.
וכן יש לעיין בגוונא דאדם מוחל על כבודו ומסכים שילבינו פניו ,והביאו
דבקוב״ש ב״ב אות מייט נראה דלא מהני מחילה ,ותלוי בזה אם מצד אזיל
סומקא וכוי כאן אין רציחה .אך אם ננקוט דאין לו זכות להציל עצמו על
חשבון חבירו א׳יכ לא מהני מחילה.
והנה אחר כ״ז יש לתמוה דתמר גופיה היאך מסרה נפשה והרי כדי
להעמיד את קיום הדין והצדק היה לה להלבין פניו כמו שב״ד עושים
בכל קיום דין ,ובאחרונים הק׳ כעי״ז דהרי תמר היתה צריכה להודות כדי
להציל את יהודה משפ״ד דעוברים ,ותי׳ בזה כמש׳־כ הראשונים עה״ת
דיהודה דן אותה כמורדת במלכות ומשום זה היה רשאי להורגה .,
בכל גווני אלא שמחל לה ורק היה לה דרך להציל עצמה ע״י \ *־
הלבנת פנים וזה אסור.
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מסי״נ למיתה שלא להלבין פני הכירו

נוח לו שיפול לככשן האש להלכה

הרב זיו שצילקה
איתא בגמי סוטה (י ):אמר רבי יוחנן משום רשב׳יי נוח לו לאדם שיג יל
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר ע כ.
כלומר שתמר כבר הייתה קרובה לאש ושלחה ליהודה ברמז "הכר נ<"2
ואם לא היה מודה היתה נשרפת ולא מפרסמת אותו כמ״ש התום■ בבימ
(נט).
ונחלקו רבותינו הראשונים האם דין זה הוא הלכה למעשה או רק ד ■ך
מוסר להורות כמה חמור עוון הלבנת פנים:
שיטת התוספות סוטה (י ):ד״ה נוח ,ורבינו יונה (שערי תשובה שער .׳ -
קל״ט) שיש בזה דין של יהרג ואל יעבור.
ושיטת המאירי סוטה (י ):וכן בפשטות דעת הרמב״ם (יסודי התורה ה■ ב)
שאין בזה דין של יהרג ואל יעבור אלא זו דרך מוסר בלבד.
והנה יש להקשות על שיטת המאירי והרמב״ם מהמעשה המובא בו מ•
כתובות (סז ):על מר עוקבא שהיה רגיל כל יום לתת צדקה בסתר לעני
והיה משלשל את הכסף דרך חור שבדלת ובאחד הימים העני רצה לרא ית
מי זה שנותן לו צדקה וכשראו זאת מר עוקבא ואשתו החלו לברוח פן
יראה אותם העני ויתבייש וכדי להסתתר מפניו קפצו לתוך תנור חג )
ע״ש).
ומקשה הגט־ מדוע נכנסו מר עוקבא ואשתו לתנור ומתרצים שעשו ז! ;ת
כיוון שאמר ר״י משום רשב״י נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כב יון
האש ואל ילבין פני חברו ברבים וילפינן זאת מתמר .והנה כאן יש מעווה
מפורש בגמי על מר עוקבא שנהג כך הלכה למעשה ומסר עצמו למיונה
כדעת התוס ,והר״י וקשה לדעת הרמב״ם והמאירי כיצד הותר לו למג ור
עצמו למיתה משום דבר מוסרי שלא ילבין פני חברו ולשיטתם הרי רוא
מתחייב בנפשו כמו שכתבו יסודי התורה (ה-ד) והמאירי סנהדרין (ע ־).
כיוון שאינו בדין של יהרג ואל יעבור (וראיתי שכבר רמז לקושיא ז! ;ת
בספר בית האוצר למהרי ענגיל מערכת א אות זי).
ונראה שכאשר נדקדק בלשון הגמי תתורץ הקושיא ,והוא שבגטי כר וב
שמר עוקבא ואשתו עיילי לההוא אתונא (תנור) דהוה גרופה נורא דהי נו
שהתנור היה גרוף והיו בו רק גחלים לוחשות ולא הייתה כאן סכנת נפש ית
כלל ולכן רק נשרפו רגליו של מר עוקבא ע״ש .ואה״נ שבמקום של 0כ :ת
מיתה ודאי לא היה מר עוקבא נכנם לתנור כדי לא להלבין פני חברו.
ולפי זה צריך לומר שמה שהגבר שם מביאה את הדין של נוח לו לא ים
שיפיל עצמו לכבשן האש אין זה מפני שגם כאן הייתה סכנת נפשות  1זר
עוקבא קפץ לתנור משום יהרג ואל יעבור ,אלא רק כדי להראות עד כו וה
חמור עוון הלבנת פנים ולמרות שהתנור היה מלא גחלים אפייה קפץ זר
עוקבא לתנור אעפ״י שנחבל והתייסר רק כדי לא להלבין פני חברו.
אולם עדיין אין תרוץ זה מספיק ,וזאת כיוון שבגט• ב״ק (צא ):נחנקו
התנאים האם אדם רשאי לחבול בעצמו או לא ודעת האוסרים ר יא
שהאיסור נלמד מהפסוק "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ".ו:ר
ולהלכה פסקו כמעט כל הראשונים (ו־מב״ם ,רי״ף ,רא״ש וכן המאי ■י)
שאסור לאדם לחבול בעצמו ,ואם כן הדרא קושיא לדוכתא כיצד ע :ר
מר עוקבא על איסור של חבלה בעצמו רק כדי להמנע מדבר מוסרי <ול
הלבנת פני חברו.
ויייל שכאן גם הרמב״ם והמאירי מודים שמותר לעבור על איסור כדי יא
להלבין פני חברו כל זמן שלא מוסר עצמו למיתה ,ולא מבעיא לשי 1ית
המאירי ב״ק (צא ):שכל האיסור של חובל בעצמו הוא רק מדברי סופרים
והפסוק הוא אסמכתא שבזה פשוט שרבנן התירו לעבור איסור כדי יא
לבייש חבירו אלא אף לשיטת הרשב״א (שו״ת הרשב״א ח״א-תרט ז)
שהוא איסור דאורייתא גם כן מותר לעבור על לאו דאורייתא כדי יא
להלבין פני חבירו שהוא דבר חמור ביותר.
ונראה להביא קצת סייעתא לדברינו (שלא הייתה כאן סכנת נפשות) מו וה
שנסתפקו האחרונים (מנחת סוטה ,כרם נטע ,שו״ת בנין ציון ם׳ קע ב,
מתן שכרן של מצוות לבעל הפמ״ג חקירה ה) מהו השיעור של מלבין ו ני
חברו ברבים ,האם בפני עשרה ,שלושה או אף בינו לבין עצמו .ולא ראי זי
אף לאחד מהם שיביא ראיה מהמעשה הנ״ל שהיה בפחות מ-ג׳ ואפיה
נידון כהלבנת פנים (ואם כן ברבים זהו לאו דוקא) ,ואעפ״י שבהגהות
יעב״ץ (שם) כתב בתרוצו הראשון שהמעשה היה בפרהסיא ,מפשט ת
הגמי לא נראה כן וכן כתבו להדיא המאירי והריטבא (שם) שהיה יה
בצנעא ,ולכאורה הוא פלא שנעלמה מכל הגדולים הנ״ל גט• ערוכה.
ולפי דברינו ניחא כי הם נסתפקו לשיטת התום׳ מהו שיעור רבים עבו
צריך למסור את נפשו נפשו ואילו המעשה של מר עוקבא לא הין
במקום של סכנת מיתה אלא צער וסבל בלבד ואם כן אין מפאן^
\
ראיה כלל וכלל לנידון של יהרג ואל יעבור.

הרב מאיר מנדלסון
א .כתיב בתמר "לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" ואמרי׳ בגטי (סוטה י):
ותימא ליה מימר ,א״ר זוטרא בר טובי׳ אמר רב נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן מחמר .ופירש״י נוח
היה לה לישרף ואל תלבין פניו ,לפיכך שלחה לו אם יודה ,ויגלה בעצמו
הדבר יגלה ,ואם לאו תשרף ואל תגלה היא את הדבר.
התום׳ (ב״מ נט .כתובות סז ):בשם ר״ח ורבינו בחיי (לח ,כה) וכן בפסיקתא
זוטרתא ,מביאים שהמקור ממש׳יכ "היא מוצת" בלא אלף כמו (איכה די)
"ויצת אש" .אבל הריטב״א כ׳ דלא מצינו בכל הספרים (רק שזה לשון
יציאה ולא שריפה) ,ועיי במהרש״א (סוטה י ):שאינו בכתיב אלא בקרי,
שהאלף נחה ואינה נקראת אלא מוצת בלא אלף וכפרשי׳י בב״ר.
ב .השאלה אם זה להלנה להפיל עצמו לכבשן האש ,ומ״ט הרמב״ם
והשו״ע השמיטו זה .והנה איתא בכתובות (סז ):במעשה דמר עוקבא
שהיה נותן לעני כל יום די זוזים בחשאי ,ויום אי חיכה העני לראות מי
נותן ועיי״ש שרץ לכבשן האש ולמד מתמר .ומדייק הסבא מסלבודקא
(אור הצפון א׳ ,רי״ב) שמר עוקבא נהג למעשה ,והפיל עצמו לתוך אש
ובלבד שהעני לא יראה אותו ויתבייש בפניו ,ומופלא הדבר ,שהרי כאן
אף אם היה תופס את מר עוקבא ,הוא לא עשה מעשה של הלבנת פנים,
אלא גרם באופן בלתי ישיר .ועוד שהרי כוונתו לשם חסד וצדקה מסוג
המעולה ביותר שהעני מקבל ולא יודע מי נתנו .ולא עוד שהעני ויתר על
בושתו ,שרץ לראות מטיבו ,בודאי להכיר טובה .ובכל זאת מכיון שהיה
כרוך במשהו בושה ,מסר נפשו כדין רוצח שיהרג ואל יעבור .הרי לנו כמה
חמורה הלבנת פנים אף בעקיפין.
ותום׳ (בסוטה שם) מקשה למה לא חשיב ליה בהדי גי עבירות שעומדים
בפני פיקו״ג ,ע״ז ,ג״ע ושפ׳״ד ,מתרץ תום׳ משום דעבירת הלבנת פנים
אינה מפורטת בתורה [בשו״ת בנין ציון (קעי׳ב) מסביר שמש״כ "לא תשא
עליו חטא" אינו מורה כ״כ מפורש על הלבנת פנים כמו הגי עבירות.
והנחל אשכול (מילה אות ט׳ דף קיז) כי שכוונתם שאינו מפורש בתורה
שאסור להלבין ,ואפשר לפרשו גם בכוונתו אחרת ,משאי״כ בגי עבירות
מפורשין בתורה] .ולא נקט אלא עבירות המפורשות ,עכ״ל והמפר׳ נקטו
דשי׳ התום׳ שלדינא אין הבדל ,וצריך ליהרג ולא יעבור.
וכן בדי רבינו יונה (שע״ת ג ,קלט) משמע שזה להל׳ ,שכי וז״ל והנה
אבק הרציחה הלבנת פנים ,כי פניו יחורו ונם מראה האדם .ודומה אל
הרציחה ,וכן ארז״ל (ב״מ נח :כאילו שופך דמים) .והשנית כי צער הלבנה
מר ממות .ע״כ ארז״ל לעולם יפיל עצמו לכ״ה ואל יפח״ב ,ולא אמרו כן
בשאר עבירות חמורות ,ודימו אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו
(סנה׳ עד ).יהרג ואל ירצח .ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכ״ה ואל ילבין
פח״ב .ולמדו זה מתמר ...אע״כ שהוציאוה לישרף לא גלתה ,שלא להלבין
פנים ,עכ״ל.
וכן משמע מרבינו יונה באבות על המשנה (ג ,יא) המלבין פני חבירו
ברבים אע״פ שיש בו תורה ומעש״ט אין לו חלק לעוה״ב .שכי "המלבין"
זהו תולדות הדברים שיהרג בהם ואל יעבור ,והאבות הם ג׳ ע״ז ג״ע ש״ד
תולדת עכו״ם ...תולדות ג״ע ...ותולדות ש״ד המלבין פני חבירו שדמו בורח
מפני הבושת ,עייייש.
וכן לומד התשב״ץ (מגן אבות ג ,טו) וז״ל ומלבין פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעוה״ב ,וכאילו שפך דמו ,כי הריגה הוא לפי שעה .וכמו שיש בע״ז
וג״ע בויהרג ואל יעבור תולדות כיוצא בהם ...כן תולדות רציחה שהוא
ביהרג ואל יעבור הוא הלבנה ,והחמירו בזה יותר מרציחה (שאין עוה״ב),
וכבר אמרו נוח לו שיפיל ...עכ״ל.
ג .אכן יש שיטות המקילים שזה לא להלכה ,המאירי (ברכות מג ):כותב
וז״ל לעולם יזהר אדם שלא ילבין פח״ב דרך צחות אמרו נוח לו לאדם
שיפיל ,עכ”ל וכן בסוטה (שם) דרך הערה אמרו נוח ,ע״כ וקיבלתי ממו״ר
הגר״ט גולדשטיין זצוק״ל דכ״מ שכותב "דרך הערה" כוונתו לאו מעיקר
הדין אמרו ,אלא להפליג ולגזם בדבר ,שאינו מחויב להפיל עצמו רק חז״ל
באו להגדיל העון ,ובדרך הערה אמרו .גם מהחינוך (ר״מ) משמע דאינו
מעיקר הדין וז״ל שלא לבייש ...מדיני המצוה ...ומשז״ל על דרך אזהרה
בענין זה נוח ...וכן בשו״ת שבות יעקב (ח׳יא קס״ד) כ׳ דאין דומה לרציחה
1ל״צ למסור נפשו.
גם מהרמב"ם ביד החזקה ובספר המצות (ל״ת ש״ג) והסמ״ג (ל״ת וי)
והסמ"ק (קכ״ו) שמבדברים על האיסור לבייש ולומדים מ"לא תשא
עליו חטא" לא מזכירים הענין נוח לו להפיל ,וגם כשמדברים על יהרג
ואל יעבור לא מזכירים הלבנת פנים ,משמע שסוברים שזה לא להלכה,
דלא כהתום׳ ורבינו יונה והתשב״ץ .גם השו״ע (יריד קנ״ז) בענין העבירות
שיהרג ואל יעבור לא הזכיר דין זה ,וכן במג״א (קנ״ו) במצות שהשמיט
השו״ע ,הזכיר הלבנת פנים ולא מזכיר שיהרג ואל יעבור .אולם מהפנ״י
(ב״מ נט ).והפמ״ג (תיבת גומא חקירה ה) והגרש״ק (שרית האלף
לך שלמה שכ״א) נרי שזה רשות ויש היתר לעשות לפנים משורת ץ
הדין.

לחברותא התקשר עכשיו:
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ביוש עצמו להרווחת ממון
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הרב דוד הלוי הורכיץ
בגמי ב״ק צ״א אקשינן דבמשנה מבואר דאסור לחבול בעצמו וא לו
בברייתא מבואר דמותר לחבול בעצמו ,ואמר רבא דיש חילוק בין חב (ה
בעצמו דאסור ובין לבייש את עצמו דשרי ,ובמסקנא אמרינן ז־איו ור
לחבול בעצמו תנאי היא ,וכי שם התום׳ דלפי המסקנא הני שינויי דלו יל
ליתניהו ,והיינו דלמעשה אין כל חילוק בין חבלה בעצמו לביו במות
עצמו ,וא״כ למ״ד דאסור לחבול בעצמו אסור גם לבייש את עצמו.
וכן כ׳ להדיא ביש״ש שם להלכה דאסור לחבול בעצמו אסור ג״כ לבי יש
את עצמו ,אמנם הטור סי׳ ת״כ הביא מהרמ״ה דקיי״ל דמותר לחו ול
בעצמו ,אבל הרמב״ם ריש פ״ה חובל וכן השו״ע בסי׳ ת״כ פסקו דאג ור
לאדם לחבול בעצמו ,וכיוון דלמסקנא דין הבושת לעצמו הוא כ ־ין
החובל א״כ אין לאדם לבייש את עצמו כמו שאסור לו לחבול בעצמו.
והנה יש לדון אי מותר לבייש את עצמו לצורך כהרווחת ממון וכדי ,ועי זר
הנידון תלוי בהא דדנו הפוסקים אי מותר לחבול בעצמו לצורך.

והנה שם במשנה ב״ק איירי לצורך ממון ,שהרי אותה אשה הרויחה ב! ;א
דגילתה ראשה את האיסר שמן שהיה שם בחבית ,וע״כ כ׳ שם הת ס׳
דאסור אפיי לצורך הרווחת ממון ,וכן פסק שם ביש״ש שאסור לבייש
את עצמו בשביל הרווחת ממון.

ובשו״ע הרב הלכות נזקי גוף ונפש פסק דאסור להכות את חבירו אפ לו
נתן לו רשות כי אין לאדם רשות על גופו כלל ולא לביישו וכוי ,וכי גום
בקונטרס אחרון דמקורו מהיש״ש בסוגיא אלא דהקשה עליו דמה שב נב
דאפי׳ לצורך ממון אסור לביישו קשה מגמי פסחים קי״ג דאמר ליה ־ב
לר׳ כהנא פשוט נבלה בשוקא ושקול אגרא.
והנה בגמי שם אמרינן דרי חסדא כשהיה מגיע לשדה קוצים היה מוים
חלוקו כדי שלא יקרע ואמר זה מעלה ארוכה וזה לא מעלה ארוכה ,ו!י ״כ
לכאו׳ מבואר דמותר לחבול בעצמו בשביל הרווחת ממון ,וע״כ הע (ה
באגרי׳מ (חו״מ ח״א סי׳ קג וח״ב סי׳ סו) דכל האיסור לחבול בחבירו ר וא
כמו שמבואר ברמב"ם רפ״ה מחובל שהוא רק בדרך נציון (או לגיחזא
אחרת שהיתה לפניו דרך בזיון) ,וא״כ כל היכא דחובל בעצמו שאינו
בדרך נציון ובזיון מותר.

אלא דמה שכי התום׳ דלצורך גם אסור אע״פ שאינו דרך נציון ,כ׳ ג ום
דצ״ל דהיינו דברים שעושה אותם לכוונת צער דבזה אסור דזהו כמו ז -ך
כציון ,והוסיף עוד דהיכא דמצער עצמו על מת אע״פ שכוונתו לצער וא ״כ
לא בעי עוד לאו שהרי יש כאן איסור של חובל בעצמו ,וצ״ל דכיוון ז יש
כאן ייתובי דעתיה מהצער בזה הוי כמו שובר כלים בשביל ליישב דג תו
שאין בזה איסור וא״כ ה״נ ,וע״כ ר״ע היה מכה עצמו עד זוב דם כשנפ זר
ר׳ אליעזר.
וא״כ נמצא דהא דמותר לחבול בעצמו לצורך הוא משום דאין כאן ז ־ך
נציון ובזיון ,אמנם כל זה הוא דוקא בדין חבלה בעצמו דאז כשאינו עוג יה
דרך נציון אין כאן שם חבלה כלל( ,וכמש״כ שם בדין לצער עצמו דפשיי 1א
דמותר לצורך משום דכשהצער לצורך אין כאן שם צער כלל) ,אבל ב ■ין
לבייש את עצמו נראה פשוט דלא שייך לומר דאם אינו דרך נציון מו זר
אין כאן שם בושת ,שהרי כל עניו הבושת אינה משום שמשהוא בי יש
אותו אלא שהוא עצמו נתבייש וא״כ מה לי אם נתבייש לצורך או (א
הא יש כאן את אותו ענין הבושת ,וא”כ צ״ב בהא דפשוט נבילה בשת א.
אמנם נראה דיש לומר דבאמת התם לא היה בושת להדיא רק אמר לו
שלא יחוס על כבודו ויאמר כהנא אנא גברא רבא אנא כמו זקן ואינה ג פי
כבודו שאין כאן בזיון להזקן רק שאינה לפי כבודו ,וה״נ לא יאמר כן א (א
יהא כאחד האדם שיש אנשים שמתעסקים בהפשטת הנבילה.
וכן מבואר ברמב״ם סוף פרק ג׳ מחובל וז״ל לפי שיש בני אדם כעווים
שאינן מקפידים על בושתם וכל היום מבזים עצמם בכל מיני ביזוי ז -ך
שחוק וקלות ראש כדי ליטול פרוטה אחת מן הלצים המשחקים עמו ;ם
עכ״ל ,ואי היה מותר לבזות את עצמו בשביל הרווחת ממון א״כ אב אי
הזכירם הרמב׳ים לבושת בזה שמבזים עצמן כדי ליטול פרוטה ,ת״כ
דביזוי עצמו אין לו כל היתר לעשותו בשביל ליטול ממון.
ולפ׳יז נמצא דאם באמת יש לאדם בושה והוא במצב של הלבנת פו ים
ויכול מחמת זה להרויח ממון אין לו כל היתר לעשות כן ונקרא חוטא
ויש לדון אי שרי לבייש את עצמו בשביל תורה ,שהרי לחבול בע^מו
לצורך תורה או כבוד התורה הוא רק מאותו הטעם שכי לעיל דלא ! ;וי
דרך נציון ובזיון ,וכמש״כ באגר׳ימ (חו׳ימ ח״ב סי׳ סו ,מהא דר״ע ה ;ה
עצמו בפטירת ר״א ועיי״ש באריכות) ,וא״כ לפמש״כ דלבייש עצב! ו
שאני י״ל דאסור ,ונמצא דאם רוצה להקים מקום תורה וצריך עןנוה^
\ ס
זה לבזות את עצמו יש לדון לאיסורא וצ״ע.

הלבנת פנים כילדים
הרב חנניה הסגל
כתיב בתורה (ויקרא כ״ה י״ז) "לא תונו איש את עמיתו" ובגמי בבא
מציעא (נח ):איתא דהוא איסור לומר לחבירו דברים המצערים אותו כגון
”שמבזהו במעשיו הראשונים או במעשי אבותיו או באיזה חיסרון שיש בו
וכן באומר לו כל דבר שגורם לו צער כגון ששולחו לקנות דבר אצל אדם
שלא מכר ממין זה מעולם .ומבואר בחפץ חיים (פתיחה לאוין באמ״ח אוי
י״ד) שאפילו אם לא נתבייש חבירו מדבריו אלא רק הצטער מהם גם זה
הוא בכלל אונאת דברים.
ואם אומר לחבירו דברים שגורמים לו להתבייש יש בזה עוד לאו והוא
הלאו ד"לא תשא עליו חטא״ האמור גבי תוכחה (ויקרא י״ט י״ז) והיינו
שאפי׳ המוכיח את חבירו על דבר עבירה שעשה חובה עליו להוכיחו באופן
שלא יתבייש מזה ,וכל שכן שאסור לבייש חבירו בסתם בלא תוכחה.
ואיסור זה בפשטות הוא גם אם זה שלא בפני אחרים אם מתבייש מזה
(כמבואר בח״ח שם) ,וכ״ש כאשר הוא בפני אחרים שהוא אסור ,ועל אחת
כמה וכמה כשהוא ברבים שאז הוא גם נכלל במה שאמרו חז״ל (ב״מ נט).
"המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא".
וכתב הרמב״ם (דעות פ״ו ה״ח) דלאו דהלבנת פנים הוא גם בקטן שאסור
להכלימו ולביישו ,וכמו כן מבואר בספר החינוך (מצוה של״ח) ובמנ״ח
(שם) לגבי הלאו דלא תונו איש את עמיתו דהוא גם בקטן ואף בבניו
ובנותיו ובני ביתו ,דאסור לביישם או לצערם בדיבור בכל אופן שהוא.
ויש ליזהר בזה כאשר באים לגעור בילד או לצעוק עליו לצורך חינוכו
או סילוק נזקיו שאף שבהרבה מקרים זה מותר [לאביו ולאמו] כיון שזה
לתועלת ,שמ״מ צריך הרבה שימת לב אם וכיצד לעשות זאת כדי שלא
יצא מגדר המותר ,כיון שהיצר מורה היתר בזה ,דאף שמתכוון לצורך י'"'
חינוך הילד מ״מ הרבה פעמים אפשר למונעו מזה גם בלא זה ,ועיי בם׳
דינים והנהגות (ממרן החזו”א ח”ב פ״ט אוי גי) שכי וזה לשונו "ושמענו
דהוי עובדא באחד שאיים על קטן שיספר עליו והעיר לו ז״ל מצד לא
תונו".
וענין זה מצוי גם אצל מלמדים בת״ת שלפעמים מוכיחים ילד בפני כל
הכיתה על דברים שעשה באופן שמתבייש מזה ,שיש להזהר בלאוין הנ״ל,
(כן כתב מרן הגראי״ל שטיינמן שליט״א במכתב שנתפרסם וכן אמר לי
הגרש״ז אולמן שליט״א) ,ואמנם כאשר יש בזה צורך חינוכי מותר למלמד
לעשות זאת בהצנע( ,כעין המבואר ברמב״ם תלמוד תורה פ״ד ה״ה שחייב
הרב לרגוז על תלמידיו ולהכלימן כדי לחדדן עיי״ש ,וכ״כ בספר אמונה
ותורה להגר״ט שטרנבוך שליט״א על הרמב״ם שם) ,ואם לא מועיל מה
שמדבר עם התלמיד ביחידות יש להתיר להוכיחו אף ברבים אף שמתבייש
בזה מעט ,שאם לא כן לא מצאנו ידינו ורגלינו בחינוך וזהו טובת הילדים
וצרכן ,וגם שכמעט שכל תלמיד מקבל איזה תוכחה לעיתים ועל כן אין
בזה כ״כ ביוש( ,כן כתב בסי מנחת נתן עמי רע״ד רע״ה וכ״מ מלי הרמב״ם
הנ״ל שכי בלי רבים) ,ומסתברא דהוא הדין אם אין אפשרות להמתין
עד שיוכיח התלמיד ביחידות וכגון שמפריע למהלך השיעור ויש צורך
למונעו כעת ,שמותר להוכיחו על זה אף שמתבייש ממילא ע״י ההוכחה,
אמנם לבייש להדיא שלא מתוך תוכחה מסתברא דאסור בכל גווני( ,וע״ע
בסי הנ״ל עמי רע”ח רע״ט שהביא דברי הגר״י זילברשטיין שליט״א שיש
להזהר ביותר מעלבון תלמיד ,אם כי לעיתים רחוקות יש להתיר לאחר|
התייעצות והתבוננות רבה)".
ועל אחת כמה וכמה שכאשר הדבר אינו נוגע לענין חינוך כלל שיש ליזהר
בלאוים אלו גם בקטן ,דגם כלפיו יש איסור גמור שהרי מתבייש .ואמנם
על הרוב מה שגורם למכשול בזה הוא מה שיש הרבה מבוגרים שסבורים
דכיון שקטנים אין בהם דעת אין הם מתביישים ממה שאומרים להם או
עליהם ,ואיה״נ דיש אופנים שזה נכון וכגון שהילד קטן ביותר ואינו מבין
מה שאומרים עליו ,אך בדרך כלל אינו כן ,וכל מבין יודע שגם ילדים יש
להם בושה ,ואף שאינה בושה גדולה כ״כ כמו אצל גדול מ״מ אין זה מגרע
מאיסורו שלא מצינו בשום מקום שיהיה חילוק לענין האיסור בין בושה
גדולה לבושה קטנה.
ויש להתבונן בזה עוד דהא ברוב המקרים שמצערים קטן בדברים הם
דברים שלגדול לא היה אומרם ,וזאת משום דיודע שאם יאמרם לו ישיב
הלה כנגדו בדברים ויכלימהו בחזרה או שעל כל פנים ישמור לו טינה על
זה ,ורק דלילדים רגילים לומר כך משום דאינם יודעים להשיב דברים
כנגד המקניטן וגם אינם שומרים בלבם מה שעשו להם ,וא״כ אין לך
עוול גדול מזה במה שכביכול מנצל את חולשת הילד שאינו יודע להשיב
וליטור וע״י זה מקניטו ומאנה! שלא כדין.
מאמר זה ראה אור בקונטרס ׳שיחת הילדים׳  -בענין הזהירות
במצוות שבין אדם לחבירו בהתנהגות עם ילדים,
.
ניתן להשיגו אצל הנ”ל.

לחברותא התקשר עבעויו:
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שער הציון

שער הציון
במשנה באבות (פ״ג מי"א) והמלבין פני חברו ברבים ...אע״פ שיש ב ז־ו
תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעוה״ב .ובגמי נוח לו לאדם שיו יל
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .מנלן מתמר שנאףר
היא מוצאת וגר( .ברכות מג :כתובות סז ,:סוטה י ,:ב״מ נט.).
המלבין
בב״מ נח :תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברנ|ים
כאילו שופך דמים ,א״ל שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא וצת
חוורא .וכי התום׳ ומה שמאדים בתחילה ,לפי שהדמים מתאספין לבר ח.
ועיי מהרש״א ובמהדוי׳ב.
ועיי בפי׳ רבינו יונה (אבות) שהוא תולדה של שפיכות דמים מפני "שז[מו
בורח מפני הבושת".
והרשב׳יץ במגן אבות פי׳ שהנפש יש לה ב׳ תנועות ,אחת לחוץ וא(1זת
לפנים ,וכשמתבייש בתחילה הרוח מתנועע החוצה כמי שמתמלא חי נה
ופניו מאדימות ,וכשאינו מוצא טענה כיצד יסיר הבושת מעל פ יו,
הוא דואג בקרבו ונכנס הרוח לצד פניו מפני הצער ,ופניו מתכרכפים
!מתלבנים .וכ״כ הרעייב עי״ש.
אך י״ג במשנה באבות (פ”ג יא) המאדים פני חבירו[ ,עיי תוי״ט ומלאות
שלמה] .והיא גירסת רבינו שמחה במח״ו שכי והמאדים פני חבירו גרס נן,
שמביישו בדברים עד שפניו מאדימים ,מפני שנעשה כשופך ז־מ ם,
ופירשו חכמים תדע דאזיל סומקא ואתי חיורא.
פני חבית
התפא״י הביא מיין הלבנון שבמשנה קאמר דוקא חברו ,דאילו המב+ש
שונאו בכעסו ,אינו בכלל אפיקורוס [ויש לו חלק לעוה״ב] ,אלא י! רו
השיאו וככל עוברי עבירה .אבל המבזה "חבירו" שלא עשה לו שום ר! :ה,
הוא האפיקורוס[ .עפ״י מ״ש לקי דחומרת אין לו חלק לעוה״ב נאי ד!!ןא
באפיקו׳ שמכחיש בריאת אדם בצלם אלקים].
לשון הרמב״ם "בין קטון בין גדול" ,ועיי בנין ציון (ח״א קעב ד״ה וכ|ה)
שהביא מהפמ״ג דמה שחייב בקטן הוא מסברא ,שהרי ההורג קטן בן י מו
חייב ,וא״כ ה״ה למלבין שהוא כרוצח .והבנ״צ תמה ע״ז שהרי מה שנחי זב
רוצח הוא משום דאזיל סומקא ואתי חיורא ,וזה לא שייך בקטן בן יו :וו.
ודעתו דהוא קטן בשיעור מ״ש בגמי (ב״ק פו ).דקטן יש לו בושת ,בשןש
לו דעת דמכלמו ליה ונכלם .וכ״כ נימוקי מהרא״י (על הרמב״ם).
כרבים
בדברי רש״י בערכין טז :מבואר דאיסור הלבנת פנים [שנאמר בלא תו|וא
עליו חטא] הוא דוקא ברבים .דבמ״ש בגמי יכול אפילו פניו משתו ים
ת”ל לא תשא ,פירש״י פניו משתנים  -שיוכיחנו ברבים להלבין פניו .וו "כ
בגליון מהרש״א שם בדי רש״י דהאיסור דוקא ברבים ,שכן מצד מ^ות
תוכחה מבואר שם דהוא אפיי בנזיפה והכאה ובכה״ג ודאי ילבינו פ .יו,
אע״כ דאין איסור בתוכחה ע״י הלבנת פנים כשנעשית בינו לבין עצמו
אכן הרמב"ם בהל׳ חובל ומזיק (פ״ג ה״ז) לא הזכיר ברבים .ובהל׳ דנות
(פ״ו ה״ח) כ׳ שאסור להכלים את ישראל וכל שכן ברבים .ומבואר דפליג
אם יש איסור שלא ברבים .וכי הפמ״ג (אריח קנו,ב ד״ה ודע דהמלבין)
דלפי הרמב״ם מ״ש ברבים הוא רק להחמיר עליו שאין לו חלק לעוה׳ב,
אבל עצם הלאו עובר גם שלא ברבים .וכ״כ הרי״פ בביאור לרס״ג (ק גא
ע”ב) עי״ש .ועיי בלשון הטור בחו”ט סי׳ וזב המלבין ...ברבים ,ולי השו״ע שם הסלב ין..
בדברים.
אך הח״ח (בפתיחה יד בבמ״ח) כי דאפשר דרש״י לא פליג אלא נ|ןט
מלתא דפסיקא דברבים בד״כ משתנים פניו אפיי אם לא דיבר קש ת,
אבל אם דיבר קשות אפיי ביחידות עובר ע”ז .ובשיעורי רמ״ד הלוי (ערג ין)
הוכיח כן ממ״ש רש״י על הגמי שם תמיהני אם יש בדור הזה שיוןע
להוכיח ,ופירש״י דרך כבוד שלא יהו פניו משתנים .ואם האיסור הוא
ברבים הא אפשר להוכיח ביחידות ,אע״כ דגם ביחידות אסור אם כ^ניו
משתנים.
והנה במעשה דמר עוקבא (כתובות סז ):לכאו׳ לא היה ברבים ,דהיו 1ק
מר עוקבא ואשתו מול העני .ועמד בזה הריטב״א שם וכי דמ״מ לט ־נו
ממנו כי הלבנת פנים דבר קשה מאד .והריעב״ץ בהגהותיו כי דשמא זך
עובדא דמר עוקבא נמי במקום רבים הוה .והמגן גבורים (כתובות) בי זר
דלא היתה אש בתנור ולא היה סכ״ג ובבן יהוידע כ׳ דכיון שהיה נקיא
ורבים מצויים אצלו ,חשב שעי״ז יתוודע לרבים .ועי״ש שביאר דאו "ג
שהעני רדף אחריהם וא״כ נמצא שלא אכפת לו להתבייש ,הוא משום ד (א
העלה בדעתו דהוא מר עוקבא הנשיא ,אלא חשב שהוא אדם פשוט שןא
יתבייש ממנו וגם לא יפגשנו עוד.
בגדר רבים ,כי הפמייג (בתיבת גומא ,הובא בבנין ציון) דרבים היינו^
\
שלשה כלומר המבייש ושנים עמו[ ,מלבד המתבייש].

אין לו חלק לעוה״ב
במשי באבות שהמלבין אין לו חלק לעוה״ב ,פי׳ רבינו יונה משום שהוא
תולדת שפיכות דמים ,שיהרג ואל יעבור .ועיי פנ״י בב״מ דמהא דתמר
למדנו גם שאין לו חלק לעוה״ב ,שהרי המאבד עצמו לדעת אין לו חלק
לעוה״ב ,ואם התירו לאבד עצמו כדי שלא להלבין ע״כ דהוא חמור כמותו.
ועי־ שו״ת בית דוד סו״ם יח.
וטעם חומרת העונש ,כי המאירי (בב״מ) משום דשאר עבירות היצר תוקף
עליהן והתשובה מצויה בהם ,ויש לבעליהן חלק לעוה״ב בתשובתן .וביאור
דבריו דכיון שאין החטא חמור בעיניו ממילא אינו מתעורר לתשובה ולכן בד״ב אין לו
חלק לעוה״ב כיון שמת בלא תשובה[ ,וכן מבואר ברשבייץ בסריד] .ועיי בפיה״מ לר״מ
דמבואר שהוא בשלא עשה תשובה ומת ביסורין ,ובזה חמור משאר עבירות ,כיון שכאן
היסורים עם המיתה אינן מכפרין אותן.

והרשב״ץ כי "כי ההריגה היא לפי שעה ,וזה שכב בבושתו לעולם ותכסהו
כלמתו" וכי עוד "והחמירו בה יותר מהרציחה שהרוצח יש לו חלק לעוה״ב
והמלבין אין לו ...מפני שעברה עליו דעתו תמיד עד יום המיתה״ עי״ש.
עיי תפאר״י דכל ה׳ הדברים שאמר ר״א המודעי באבות שם הם ה׳ מיני
אפיקורסות ,והמלבין פני חברו הוא מכת המכחישים שהאדם נברא
בצלם אלקים ושנשמתו בעלת קיום ,ולכן אינו חושש לכבודו ומלבין פניו.
וכעי״ז כ׳ המדרש שמואל .ועיי מהר"ל בנתיבות עולם (אהבת ריע ספ״א)
דחומרתו משום שבהלבנת הפנים גורם השתנות הצלם אלקים.
ובב״ט נח :איי דיורד לגיהנם ואינו עולה .וכי המאירי שכל העושה דברים
אלו ,הוראה עליו שהוא מיורדי גיהנם שאין להם חלק לעוה״ב .ועיי פנ״י
שהק׳ מנ״ל לגמי דאינו עולה מגיהנם ,וביותר דהשופך דמים גופיה עולה
מגיהנם .ויישב דמ״ש "כאילו שופך דמים" אינו לומר דשקולים הן ,אלא
שיש בכלל זה גם ענין של שפי״ד ,אבל איה״נ דמלבין פני חבירו ברבים
חמור משפיכות דמים ,ולכן אין לו חלק לעוה״ב .ועי״ש הטעם עפ״י המדרש
שמואל שמבזה צלם אלקים ,ועפ״ז ביאר הפנייי דהנה מה שאין נשמת הרשע נשרפת
הוא משום שהיא חלק אלוק ממעל ,אבל המלבין שכופר בצלם אלקים נדון מדה כנגד
מדה שנשמתו נשרפת באש הגיהנם.

עיי רמב"ם בפ״ג מהלי תשובה (הי״ד) שכי על המלבין פני חבירו ברבים
שהוא מכלל העבירות "שהרגיל בהן אין לו חלק לעולם הבא".
וביאר באגרו״מ (אריח ח״ה סי׳ כ אות יד) דבהלבנת פנים פשיטא דהוא
דוקא ברגיל ,שהרי חומר העונש דאין לו חלק לעוה״ב הוא משום שאינו
מאמין שהאדם נברא בצלם אלקים (כנ״ל) ,וזה אינו בפעם אחת שמלבין,
אלא דוקא כשעושה כן בקביעות.
ובאמת ליעקב (וישב) כי דמקור הרמב״ם מדיוק ל׳ חז״ל "המלבין" בלי
פועל הווה דמשמעו שרגיל בכך.

כאילו שופך דמים

בב״מ נח :תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים
כאילו שופך דמים ,א״ל שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי
חוורא.
ועיי תוס׳ סוטה י :שהיא בכלל ג׳ עבירות חמורות שיהרג ואל יעבור .וכ״ד
רבינו יונה (שע״ת ש״ג קלט) דהוי אבק רציחה ויהרג ואל יעבור ,כשם
שהדין שיהרג ולא ?רצח .והפריח (בהגהות מים חיים) הוסיף ע״ד הרמב״ם
בגי עבירות שיהרג ויא״י ,דגם הלבנת פנים ,עפ״י התום׳ הנ״ל.
ועיי בנין ציון (ח״א קעא-קעב) דאמנם כל מקום שאחז״ל "כאילו" הוא
לומר שבענין אחד דומה לזה ,אבל אינו היקש לדון שמה שנוהג בזה נוהג
בזה .אך מ״מ יש בזה חיוב מסירות נפש ממ״ש נוח לו שימסור עצמו
לכבשן האש ,וכך מסיק בסו״ד דחייב למסור עצמו למיתה ולא יבייש,
(ועי״ש בסי׳ קעג) .וכן נקט במנחת שלמה (ח״א ז ענייה) ,ועי״ש שדן מ״ט לא
יהא מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים.
אך השבו"י (חייא קסד) כי ”דאע"ג דהוי כאילו שופך דמים ,מ״מ לא הוי
שפיכות דמים ממש" ,ולכן ב״נ אינו חייב עליה ,וראייתו מסנהדרין נז.
עי״ש.
וכ״כ בשרת בית יצחק (יו״ד ח״ב צז,א) דלא הוי ממש כאותו דבר ,שהרי כי
התוס׳ בערכין טז( .סד״ה הא) דבגדי כהונה מכפרים על מלבין פני חבירו
ולא על מי שהרג ממש .ועיי שו״ת בית דוד סי׳ פח.
וכ״נ ד׳ הפמ״ג בם׳ תיבת גומא (הרד בבנין ציון שם) שהק׳ איך ילפי׳
מתמר שבהלב״פ יהרג וא״י ,דלמא תמר מסרה עצמה לפנים משוה״ד.
(ועי״ש בבנ״צ משה״ק).
וסמך לשיטתם מדברי המאירי בברכות (מג ):שכי לעולם יזהר אדם
שלא להלבין פני חבירו ,דרך צחות אמרו נוח לאדם להפיל עצמו ■
וכוי .ובמעשה דמר עוקבא שנכנס לתנור ,י”ל כמ״ש המגן גבוריםץ
שלא היה סכנת נפשות.

דחברותא התקשר עכשיו:

9141217

עומקא דפרשה ־ תשע״א :גליונות עומקא דפרשה ( }164{ )122עמוד מס 45הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

_ נושאי הגליונות הבאים
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הגליוןהבא שי״ל לשכת חנוכה
יוקדש כס״ד

מקץ-הערותבעניניחנוכה
ויגש  -איסור יציאה מאר״י
ויחי-מלכות כית דוד

איסורי הלבנת פנים למעשה
לקט הלכות

להערות קצרות

אע״פ שהמכלים את חבית אינו לוקה ,עון גדול הוא .כך
אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב.
לפיכך צריך אדם להזהר בדבר זה שלא יבייש חנירו ברבים,
בין קטון נין גדול ,ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו

(עד  200מילים)

כערל חנוכה

ד״ת מתאימים [עד  700טילים] אפשר להניח בצירוף שם טלא וטל׳,
כתיבות ”עוטקא דפרשה״ שבפתח אוצה"ס "בית יוסף״ רח ,שד״ח,
ובברנפלד ליד ביהכ״נ "בני הישיבות" שדי יחזקאל.
או לשלוח בדוא״ל 64נ1.1מ>51פ62נ.1ס61ם@831200
הומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד״ת בכת” עד יום א׳].

בהלכה ובאגדה

(רמב״ם הל■ דעות פ״ו ה״ח ,ועי שו״ע חריט תב).

ד״ת יתקבלו עד יום שני בלילה
ד״תבכוז״י [קריא ומסודר!]

האיסור הוא גם כשמלבין פניו שלא ברבים אלא ביחידות

עד יום ראשון אחה״ג,

(פמ״ג קנו,ב וכי דמה שאין לו חלק לעוה״ב הוא רק ברבים ,ח״ח בפתיחה

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
תגובות יתקבלו בציון ש□ מלא בלבד,

יד).

[בפרסום התגובה אפשר להשתמש בר״ת]

אפילו שלא בפניו יש איסור הלבנת פנים אם יבא עי״ז לידי
בושת[ ,כדמוכח מתמר ששלחה אל חמיה]( .פתחי חושן אונאה
פט״ו הע־ ד .ועי■ ח״ח בפתיחה יד).

גליון זה מוקדש

יעקב ולנשטיין

שליט״א
ע״י הרב
לרגל הולדת בנו במזל טוב
השלום זכר יתקיים בס״ד בביהכ״ג אנשי ירושלים

האיסור אינו דוקא בדיבור ,אלא אף בשתיקה במקום שצריך
לדבר ומשתיקתו מתבייש( .משמעות המהר״ם סדאווה סי■ פז).
אסור לבזות את חבירו אעי׳פ שהוא אדם שפל רוח או שאינו
מקפיד על בזיונו ,ואם מבזהו ברבים הייז בכלל מלבין שאין
לו חלק לעוה״ב( .אגרות משה חריט ח"ב סי׳ סו ד״ה ולכן ,ועי• סמ״ע
חו״מ רכח סק״ד).

י—-.
לקביעת חברותא

9141217
24

שעות ביממה

דרושים לחברותות
נושא
נשים

ט7ן1ם

שעה

עדיף שד״ח

שרע

קס"וז

סוף שבוע

057-3168570

קידושין ,דף לשבוע,מדף יד

כולל בית שלום

 10:00־12:00

9740276

חפציבה,בביתי

פעמיים בשבוע 11:30-1:00

054-4737360

גמרא
מקוואות עיון

9298517

קומפלקס חת״ס

9742510

דף היומי רש"י/נביא/הכנת שיעור

גב
כ

8410211־054

הלכה/מוסר

זכרון סשה

054-8407350

חושן משפם

זכרון מאיר

052-7614024

חולין

שאגת אריה

050-4111544

דף היומי

קס״וו

 10:15־1:00

היכל יצחק

5:00 - 4:00

ביכ״ב ר׳ עקיבא

7:00 - 3:45

9798053

גס׳ ביצה ונידה

קרלין בנתיה״ס או באיחר

7:00 - 5:00

052-7684273

גס' חולין  -עמוד ליום

זכרון משה

דף היומי

בית אבא

תלקי  /גמיש

נשים/נזיקין

קכז"וז
קס״ח

5:30 - 4:00

דף היומי

9340105

גמיש

8010009

קומפלקס שדה חמד

 11:30-10:00גמיש

הלכה סת״מ/נדה/שבת
 3/4שעה מתון 10:00-8:30

9743576

גרין פרק
זכרון מאיר

10:30-9:00

054-8462669

אוהיח  - 27חניכי הישיבות

8:10-7:30

בבאסציעא
דף היומי

052-7614024

מעונין לסמור שיעור בגנד

•בי
•׳-י בחור מתחזק מנילי  -דברים כלליים
ס
נשי□ (בדיעבד נזיקין)

8408467־054
054-8467996
גמיש עדיף זכרון דוד

גליון עומקא ז־פדשה יו״ל בס״ד מדי שנת בשנתו,
במודיעין עילית וברמת שלמה.
[הנושא אחיד ,והכותבים מבני המקום].
ניתן להשיג עלונים קודמים ומקבילים נטל 054-8447267
אפשרויות ליסוד העלון במקומות נוספים ,יתקבלו בשמחה.

לקבלת הגליון נדוא״ל יש לשלוח נקשת לכתונת:
1111.11£1ף1£10.1?£2£ז@£3[200

׳ והחזקת מ '

054-8447251
050-2553310

הלכה גמיש

מתקיים שיעור דף היומי

8424322־054

יופיים נותוך א׳ב׳ג׳ד׳ 057-3166988 8:30-11:00

מרכז אזה״ח
גס׳ עיון קל

057-3101491

9298517

כתובות

(כסף הקדשים חריט תכ,לט).

אסור לפרסם תמונת אדם ברבים באופן שיתבייש בזה .וכן
אסור להראות תמונת אדם נכבד שנראה בה בצורה לא נאה
או במצב שאינו נעים ,ופשוט שכ״ז בכלל איסור הלבנת
פנים( .עמק המשפט ח״ד עמי תרכז).
אסור לערוך אסיפת רופאים וסטודנטים לרפואה סביב
מיטת החולה ,לצורך לימוד ,שהיא הלבנת פנים גמורה( .ציץ
אליעזר חי״ג סי• פא).

חומרת ביטול שידוך היא מפני ההלבנת פנים שבזה ,ולכן
האיסור לעזוב הוא גם אם לא גמרו אלא שפרסם שעומדים
לגמור( .דרך שיחה עמי קיג).
אסור לומר לנכרי לבייש את ישראל ,שיש בזה שליח לדבר
עבירה( .שבות יעקב ח״א קסד)

מותר לאדם לעשות מעשה לתועלת עצמו ,אע״פ שיתכן י
ותגרם על ידי כך בושה לחבירו במה שהוא לא הצליו^■/

9791032

גס' נשיס/נזיקין  -ללמוד וללמד

1-1

054-8424322

6374394

מס ,שלימה (עדיף שנת)1/דרים בכולל

כשהאומר היה סבור שאין בזה בחינת בושת ,או שהיה
סבור שנכון לו לומר דברים אלו כיון שיש לו קובלנא על
חבירו ,אע״פ שהוברר שטעה ואין לו צד תרעומת ,אבל
השומעים מבחינים שהלך בתומו או בטעות ,פטור מעונש.

052-7451481

גס' נשיס/נזיקין  -ללמוד וללמד

2־

טלפון

־־ 1......

052-7526975

מ

למען עתיד ׳לדין
תכנית "שמח תשמח"
יפרט'ם50605 :י4־? 050חגץ־ח

כמותו.

(אגר״ט אה״ע ח״ב סי■ א).

מותר לומר לנכרי בשבת לקרוע מודעה המביישת אדם.
(מלכים אומניך ס״י).

גם במקום שמדינא צריך לנהוג מנהג בזיון ,כגון כהן שיש
לו בת עובדת ע״ז (דאין בו דין וקדשתו כמבואר ברמ״א
או״ח קכח מא) ,הוא רק בשוא״ת ,אבל אין לביישו בפניו,
כגון לקראו לעלות לתורה באמצע הקרואים ,דאסור להלבין
פניו ברבים( .שבות יעקב ח״ב סי׳ ב).

בדי׳א בדברים שבי״א לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר
בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין
אותו ...עד שיחזור למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים לישראל.
(רמב"ם הל■

דעות ס”ו ה״ח).

חוטא שאיננו ירא מלפני האלקים כמו הפורק מעליו עומ״ש
ואינו נזהר מעבירה אחת אשר כל שער עמו יודע כי היא ^.,יי
עבירה ,מותר להכלימו במעלליו ולהודיע תועבותיו
\ ■4
\
ולשפוך בוז עליו( .שערי תשובה ש״ג ריס).
> 4.

ע&ה תרזמתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים יעוועות
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׳ פח

?2ין

כבא

את עמיתו ורשב״י אמר-דמדכתיב ויראת
בדברים מכלל דחמיר טפי נמצא דתנא דידו
קאי אלאו דלא תונו ורשב״י דריש ויראת
עי״ל דה״ק כשם שיש קצבה לממון דשתות
איכא אונאה פחות משתות מחילה כן
בממון בדברים יש דברים דשייכי בהו
אונאה ויש דלא שייכי וזהו שסיים כיצד
אם היה בעל תשובה פחות מהני דשנויים
במתני׳ לא ולא שייך בדברים כאלו אונאה
כדחזינן דלא יתלה עיניו על המקח לא
ס״ל לת״ק ועיין בדרשותי בפ׳ בהר סיני
 .דרוש ראשון הארכתי בזה ובסוגיא זאת.
נאמר ויראת וקשה דהא ברבי׳ נמי
כתיב אל תקח מאתו ויראת מאלקיך והוי
בממון ותו קשה דאין* אמר משום שנא׳
ויראת והא ויראת הוצרך כדלעיל משום
דהוי דבר המסור ללב וכל דבר המסור ללב
נאמר ויראת ולא משום שהוא גדול וירא
דיובן דאיתא בב״ק פ׳ מרובה שאלו את
ריב״ז מפני מה החמירה תורה בגנב יותר
מבגזלן זה השוה עבד לכבוד קונו וזה לא
השוה עבד וכו׳ ובארתי מאמר זה יפה בספר
הדרושים ולכן אמר רשב״י גדול אונאת
דברים משום דכתיב ויראת דהוי דבר המסור
לן*ב כדלעיל דמתירא מחבירו דאומר דאינו
לצערו ואינו מתירא מה׳ דיודע האמת
והוי גדול מאונאת ממון דהשוה עבד לכבוד
קונו דמאגהו בפרסום וא״כ גם רשב״י ס״ל
כתנא דברייתא דויראת נאמר משום דבר
המסור ללב ובזה ניחא נמי דאמר ויראת גגי
רבית דלוה ומלוה שקלי וטרי ברבית ומתירא
שלא לגלות סודם שלא ידעו חבריו ואינם
מתייראים מהשי״ת ובזה ניחא טעמא דאמר
משום דנאמר ויראת דמאי גפקא מינה דנא׳
ויראת או לא נאמר והא בכל התורה בכללה
נאמר עונש לעובר אך לפי האמור ניחא.
זה בגופו וזה בממונו מכאן נראה דס״ל
לר״א דגופו עדיף וכן מההיא דברכות

0

מציעא

יהוסף

פ״ק דאמר גדולה תענית מן הצדקה דזה
בגופו וזה בממונו ואלו ר״א גופיה אמר
בברכות פ׳ הרואה ובפסחים פ״ק אם נאמר
בכל נפשך למה נאמר בכל מאדן■ לומר
לך אם יש אדם שגופו עדיף וכו׳ משמע
דשניהם שוים ותו איכא למידק כמ״ש זה
ניתן להשבון וכו׳ דדברים נמי ניתנו למהילה
וקושיא ראשונה יתיישב כמ״ש תוס׳ ועיין
בספר הדרושים פ׳ בהר סיני שם ישבתי
הכל באריכות.
תום׳ זה בגופו וכד לפי תירוצם איכא
למידק תרתי דא״ב דר״י לא מיירי
התם אלא באיש שאין לו וכ ,מאי כל הגוזל
שוה דקאמר לא היל״ל אלא הגוזל ותו
דהתם מייתי ג״כ ראיה מקרא דמחמם בני
יאודה ופריך מאי ואומר ומשני וכי תימא
דוקא לא יהיב דמי אבל יהיב דמי לא קמ״ל
דאפ״ה דחמס שוה פרוטה ונתן פרוטה כאלו
נוטל נפשו ולדברי התום׳ קשיא דאין* כתבו
דאין לו לקנות הא מוקמינן לה דיהיב דמי
ויש לישב ודוק.
תני תנא כל המלבין אגב דמייתי“ אונאת
דברים דהוי כהלבנה שהיא מלבנו
ומייבשו לכן מייתי הך דהכא תוס׳ דאזיל
סומקא ומה שמאדים כלומר דקשיא להו
דאדרבא בשעת שמלבינו מאדים לז״א ומה
שמאדים ופשוט.
הכל יורדין לגיהנם חוץ מג׳ ודאי דר״ח
לא אמר ע״כ ושתק ודאי דאמר חוץ מג׳
ואלו הן הבא על א״א וכו׳ וכיון שכן
אדפריך ליה וכי הכל יורדין ס״ד דאיכא
למידחי דשמא הכל יורדין ואפילו צדיקים
לעלות לרשעים הי״ל למפרך קושיא יותר
חזקה דאיך אמר הכל יורדין חוץ מג׳ דאין
יורדין ואלו הן הבא על א״א וכו׳ ואלו
הג׳ אין יורדין לגיהנם וכי אפשר לומר כן
וצ״ל דהמקשה לא סיימו קמרה דברי ר״ח
אלא מיד כשאמר הכל יורדין הקשה הקושי׳
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עיו

כבא

קודם ששמע מה שאמר ואלו הן וכר א״נ
סיימו קמיה אלא דעדיפא ליה להקשות
מריש דבריו והראשון נראה יותר עיקרי
והמכנה שם רע ואע״ג דדש בשמיה וקשה
דהתם במגילת פ׳ בני העיר שאלו
לר׳ זירא במה הארכת ימים וכר ולא קריתי
לחבירי בחכינתו ואמרי לה בחניכתו ע״כ
ומאי רבותיה והלא אין לו חלק לעה״ב וי״ל
דהתם רבי וירא לא היה מכוין לביישו ועכ״ז
נשמר מלביישו.
תוס׳ ועץ מג׳ ובר אין לו לפרש
דאין עולין לעולם פירוש לפירוש
אין לפרש הכל יורדין ועולין אחר י״ב
חדש חח מג׳ דאין עולים לעולם דהא הבא
על א״א עולה אחר י״ב חודש ולא היה לו
למנותה עם הג׳ אלא עם כולם אך לפי מה
שתרצו דפי׳ הכל יורדין ועולים מיד ניחא
דלא מצי למנות א״א עם כולם דכולם עולין
מיד ופשוט ומ״ש אגב מכנה נקיט לה פי׳
אלו לא הוד .נקיט -מלבין לא הוד .ידעי׳
דמכנה הוי אע״ג דדש משום דקי״ל היינו
מלבין שמעין דמכנה היינו אע״ג דדש
וזהו כתתם ולא דקדקו היטב בלשונם דלא
שייך כאן דנקט רישא אגב סיפא לבלי
צורך ושוב ראיתי פ׳ עושין פסין דבארו
זה ביותר בלשון מדוקדק.
דף נט מנ״ל תלמודא קאמר לה מ״ד ובצלעי
פי׳ לשון והוא צולע דוד
הע״ה לא היה צולע על ירכו ותו איד
אמר קרעו ואלו היו קורעים אותו לא היד.
אומר ולא דמו דחלף הלך ומ״ש רש״י ז״ל
היינו לפי האמת דמסרש תלמודא.
בשעה שעוסקים בנגעים דקי״ל נגעים באים
על לשון הרע ועכ״ז היו מספרים
לשון הרע ואהלות היינו מסכת אהלות דעסקי
בענין אהל המת עכ״ז לא נמנעים מלומר
כן והיינו דאמר רבא פ״ב דשבת זה דרכן
כסל למו שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה

מציעא

יהוסף

פט

ש״ת שכוחה מהם ת״ל ואחריהם בפיהם ירצו
סלה כג״ל ותום׳ פי׳ באופן אחר.
תום׳ נוח לו לאדם ועוד קשה לר״ת דתניא
בפ׳ מי שאחזו מה היא באותם הימים
לפי מה שפרש״י לא קשה מידי כשאמר
"מעכשו אם מת כ״ע מודו דפטור אם מת
למפרע היתד .מגורשת לכן אמר שם
דפלוגתיקהו באומר שעד .א׳ קודם מיתתי
תהא מגורשת דר״י סבר שעה א׳ קודם
שמת חייל גיטא וקודם לכן הוי א״א לכל
דבריה ור׳ יוסי סבר משעת נתינה מספק א
לז אם שעה זו היא סמוכה למיתה וס״ל
לרש״י דהאי תירוצא דרבה דאמר דמיירי
באומר מעת שאני בעולם לא קאי לרישא
דהתם דתני מהיום אם מתי אלא מילתא
באנפי נפשיה היא דמהיום אם מתי הוי
כמעכשיו ולכ״ע פטור ולכן כתבו וכי תימא
דהתם מיירי דלא כאומר מעכשיו כפירוש
רש״י התם ובמלחמת בית דוד מיירי
כמעכשיו אי אפשר לומר כן מכת התוספתא
וכן הקשו התם לפרש״י מהתוספתא ודע
דהא דתוס׳ שנו בדבורייהו פתחו בלשון
מעכשיו וסיימו במהיום משום דס״ל דמעכשו
ובמהיום הכל דבר א׳ וכן כתב ה״ד .כמהר״רחיים שבתאי בתשובותיו סי׳ כ"□
ומ״ש ומתני׳ דמי שאחזו מוכח פי׳ דבריהם
דבמתני׳ דהתם בדף ע״ב דתני מהיום אם
מתי ואח״כ דתני במתני׳ בדף ע״ג מה
היא באותם הימים קאי למתני׳ דמהיום אם
מתי זהו כוונת דבריהם ואינו מוכרח*
ומ״ש והא דאמר דאו׳ מעת שאני כו׳
הוקשה להם לפירושו דאי תירח
רבה דהתם דאמר באומר קאי למאי דתני
מה היא באותם הימים ומתני׳ דמה היא
באותם הימים קאי למהיום אם מתי איד
מוקי רבה באומר מעת והא תגן מהיום
ופירשו התם דר״ת גריס בדברי רבה כרבי׳
חננאל דגריס נעשה כאומר בכף וה״ק מתני׳
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צ

עין

כבא

דמהיום נעשה כאומר מעת והאי דאמר
מהיום ר״ל מחיים שיחול הגט מחיים.
כתבו עוד ומפרש ר״ת שכולם וכו׳ ולפי
שהיו מגרשים בצינעה קרי ליה ספק
שלא הכל יודעים דאולי זו לא נתגרשה
וקשה לפירושו דכיון דכולם כותבים מאי
ציגעה שייך בזה וכ״ש דהוי בעדים וקלא
אית להו ותו לא ימנע אי כולם כותביו
ליכא ספק ואי איכא אינשי דלא כתבי מאי
כל היוצא וצריך לדחוק.
~ומ״ש אך לכל הפי׳ קשה כו׳ נראים דברים
טפלים בלי מלח דהא מעיקרא כתבו
דנקט הכי משום דב״ש ספק א״א היתד .וכיון
שכן מאי הקשו ויש ליישב דבריהם דר״י
לא הזכיר בדבריו שראייתו היה מדוד אלא
סתם קאמר וכיון שכן היל״ל נוח לו לאדם
שיבא על ודאי ואי ר״י סמך על דברי רבא
דאמר דראייתו מדוד א״כ כיון דדוד הע״ה
השיב להם כפי שיטתם דבא על א״א ממש
ועל כן אמר הבא על א״א מיתתו_בחנק אם
לא עשה תשובה אבל המלבין כו׳ א״כ
הוה ליה למינקט ודאי א״א לא ספק ולכן
^עיקרא כתבו דלמה נקט ספק משום דכן
היה ב״ש ספק ואח״ב הקשו דלמה נקט ספק
משום דב״ש היה ספק אדרבא היל״ל ודאי
דכן הוא האמת דכן א״ל דוד להם וכ״ש
דהוה אשמו׳ טובא דאפילו על ודאי מלבין
המיר ודוק.
תום׳ היא מוצאת בלא אלף לפום רהטא
קשה דבכל הספרים איתא באלף וצ״ל
דכוונת התום׳ לומר דלא קרינן מוצאת
בהרגשת האלף אלא בקריאה נר׳ כאח מוצת
לשון ויצת דאל״כ היל״ל היא מוצאת כנ״ל
ליישב דברי התדס׳.
מ״ד לא תונו איש את עמיתו דלמה לא
אמר אחיו כמו שנאמר גבי ממון
ואמר עם שאתך כו׳ לאשמועינן דאפילו
גר שאינו אחיו הוי בכלל לאו זה

מציעא

יהוסף

דאיתא בתורה ולכן אמר עמיתו אבל הלאו
באל תונו איש את אחיו לאו גר בכלל
אותו הלאו ואונאת ממון בגר מקרא אחרינא
כדלקמן דאמר דעובר בב׳ לאוין בדברים
וג׳ בממון וגבי דברים מייתי לא תונו איש
את עמיתו דגר בכלל וגבי ממון לא מייתי
אל תונו איש את אחיו ודוק זה ובהגהות
מיימון שם למד מכאן דלמי שאינו ירא יי׳
מותר להונות לו וע״ש.
ומה שיש לדקדק בזה בדברי הרמב״ם פי״ד
דה׳ מכירה לקמן אפרשהו אם יגזור
ה׳ בחיים•
לעולם יהא אדם זהיר כו׳ איכא למידק
מאי לעולם ותו משום דממהרת
לבא יזהר ואם לאו לא יזהר ואם יאחר
פורענות לבא מה בכך וג״ל דפעמים אדם
מצער את אשתו אדעתא לפייסה אח״כ
לכן אמר לעולם אפילו ע״מ לפייסה אח״כ
מפני שממהרת ויבא הפורענות קודם
שיפייס נ ה.
שמעה תפלתי מה שפרש״י כאז צ״ע דכיון
דשמעה תפלתי משמע לשון ציווי
שעל כל פנים ישמע ויש לפרשו לשון
בקשה כמו אל תחרש א״כ מ״ש דהראשון
הוא לשון בקשה והשני הבטחה ונ״ל דרש״י
כיון למ״ש תוס׳ וה״ס דבריו שמעה לשנותו
ולומר דלשון בקשה אך אל תחרש מדשיגה
ולא אמר ראה דמעתי ש״מ דיש לשנותו
לשון בטחון ומשום שלא נטעה בדבריו
דס״ל דכל לשון כזה הוא לשון בטחון הוצרך
לפרש דגם תחרש משמע הכי ומשמע הכי
וכאן נפקא דשערי דמעה לא ננעלו מדשינה
קרא מרישא לסיפא וכן הייתי מפרש דבריו
קודם שראיתי בתויס/
ואמר רב כל ההולך אחר עצת אשתו וק׳
דהאי מימרא דרב לא שייך הכא
ואי משום דאמר רב לעיל יזהר אדם באונאת
אשתו א״כ לעיל סמוך לו היל״ל וי״ל
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אןלםאמ״ז מצאתי במלו' עשה ט׳ שכי הקמיג שמצוי לשנאתו,
וערן מחרס״ל כאן זזה תישי______ -
_________

ן שלא להלבין פגי אדם מישראל שנאמר הוכח תוכיח אח
עמיחך ולא חעא עליו חטא (!קיא ק־-פל ייט ־■ "׳) כלוכר
לא תוכיחנו כדברים קשים עד שפניו משתנים כדאיתא
ביש נערכין (י >1י׳י ע״נ) (ועיין נקפרא כאן וגקפר קרבן אהלן
ססילש פילוש חדש בזה דלא כהדאשוניי) נאם הקפידה התורה
שלא לכייש אפילו כטקו׳ תוכחיק״ו שלא במקו׳ תוכח/ואיחא
(נ״ה נסס״ג)  '03הזהב (דף לט ע״א> כל המלבין פני הכירו ברבי׳ אין
לו חלק לעולי הבא׳(תימא להיא משנה על וכה באבות פיגמי״א)
וכן לא יכנה שם להכירו מה שהוא בוש ממנה במה דברים
אבודים בדבר שבינו לבין חבירה אבל בטילי דשמיא ,אם
לא חזר בו בכתר כלבין פניו בגלוי ,ומנוסמין חטאי
וסחרפין >*דתו עד שיחזור למוטב כמו שעשו הנביאים
לישראל.
חילוק זה הוא מדברי הלמב״ס בהל׳ ריעות ,ועיין בלח׳־מ מישכ
גזה שם פיו הל״ה ,ולדעתי נרע׳ הר״מ לממיל׳ המוכח׳
לעולם מהי׳ ננחת ובלשון רכה כמו שכתב בהל׳ זיין ,ובין במצות
שבין ארס לסבילו ובין במלות שבינו למקום החיוב שוה כשלא
חטא נגד המוכיח לבדו ,חייב להוכיחו ,ואפי׳ בדבלים שבינו
למקום יתחיל בלשון לך ,ואס מזל בו מוטב ואס לא חייב
להוכיחו בשניה׳ עד שיכהו החוטא ,ובהל' ס׳ כתב שבדברים שבין
אדסלמבירו לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו אפילו בינולהחוטא
וכש״ב נלביס ,אבל בחוטא נהשס (אף כי גתמלת תוכחתו ידבר
בשובה ונמת) מכל מקום כשהוכיח ולא שמע לחוכממו מכלימין
אוהו ברבים ומפלקמין מטאו (ליל גס בשלא בפניו ושלא בשעה
שמוכיחו) כדרך שעשו נביאי ישראל ,וכוונתו דלא לבד שהזכירו
עון האומה מה שעוו לעין כל ,אולם הזכירו עון החוטאים
בצינעא ,ופילסמו אותם בשמם ,ולדוגמא אזכיר דברי הנביא
יחזקאל (קפיטל ח׳ פסוק יו״ד י״א וייב) ואבוא ואראה וחנה כל
הבית רמש וכל בהמה שקץ וכל גלולי בית ישראל וכוי עד ושבעים
איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עומד במוכס עומדים
לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עולה ,ויאמר אלי
הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחשך איש בחדרי
משכיתו כי אומרים אין ה׳ ראה אתנו עזב ח׳ את הארץ וכוי חנה
שהזכיר השבעים זקנים ופרט בשם את יאזניחו בן שפן אשר עמד
באמצע וכלס עומדים לפני תבנית למש וכוי ומקטירים לפניהם
בסתר למען לא יודעו מעשיהם להצדיקיס אשר עדין בדור והנביא
פירקם מעשיהם ,ונזה מיושבים דבלי הר״מ מכל מה שיש לגמגם
בדבריו וממה שהעיר הלמ*מ על דבליו:

ז שלא להונות עבד שבוה מחוצה מארץ לארץ שנאמר

(דניים נע ־סיה י׳ז) עמך ישב בקרבך (ימי) באחד שעריך
בטוב לו ,לא תוננו ,ומצוה זו בעבד שברח מחוצה לארץ
לארץ ישראל כמו שיתבאר במצות עשה קיפ.
מיינתי ולא מצאתי כלום ,ועיינתי בקמ׳יג הגדול וגס שם כתוב
כאן כמו שיתבאר במצות עשה קיפ ,ובשניהם ע״כ נפל
טעות סופר ,ועיינתי בהל׳ עבדים בסימן פ״ז וגס שם לא נזכר לק
יין'המוכר .ענדו מאלץ ישראל לחוצה לארץ כיצד דינו ,ולאמיירי

כלל בעבי שברח ממוצה לארץ לארץ ישראל ,והדין מוזכר בגיטיך
דף מ״ה ע״א שהחיוב על האדון לשחררו( ,ולא שיוציאנו מארץ
הקדושה) ויכתוב על דמיו שטר לאדוניו כדאיתא שם ,והביאו
הלמב״ס בסימן לנייד וסי׳ לנ״ה ,דבסי׳ רנ׳יד כתב שלא להסגירו
אל אדוניו ונסי׳ דניה כתב שלא להונות אומו וכתב שם בסימך
לניד ולא ישוב לעבדותו בשום פנים להקחופפו במקום טהור־
הנבחר בקבוץ הנכבד ,ובסימן רנ׳יה כתב לשון קפלי לא תעשה זו
אונאת דבלים ,כי כמו שהזהיר ית׳ לאו לאונאת הגל לחולשתו
וגנותו ,הוסיף ג״כלאושלישי נאונא׳ עבי שהוא יותר חלום הנפש
ושפל יותר מהגר,שלא תאמר זח העבד לא יתביישמאונא׳ דברי׳•
ומבואר הוא שזה העבד שדבר בו הכתוב ,ודין הנר שהזהיר
מאונאתו ,אמנם הם קבלו המור׳ על עצמם והם גרי הצדק ,ע*כ
נראה דאחר שישתחרר נעשה גר לדק ,אבל לא קודם לכן שחייב.
במצות שנשים חייבות בה ,וזה העבד רצה ליכנס ממת כנפי
השכינה ולהיות כישראל ממש ,אבל אס לא רצה להתגייר משמע
דאינו מלוה על אונאתו ,וציע בזה כיון דבר מצוה הוא במצות
שהזכרתי ,ויליד שזה ג״כ כוונת הלימ ,ואס הרב רוצח למכרו
לישראל נא״י ,משמע נמי דאינו רשאי כיון דאמרו דכותב לו שטל
ויהיה דמיו חוב ולא אמדו דימכרנו לישראל בארץ ישראל ,גס
משמע דאס האדון יסע וישב בארץ ישראל אעפ״כ צריך לשחררו.,
וע'כ מפני טוב כוונה העבד ,אמרח התולה שישחררו ,ובאמת
קשה דמנא לי׳ זה ,דלשון הכתוב הוא שלא להסגירו אל אדוניו
דהיינו שלא יצא מאלץ ישראל לק ישב בתוכה ,שוב ראיתי שבאמת
דעת המוס' סוף כתובות דיכול למכרו נאלץ  .ישראל ,וכן הוא
דעת הראיס כאן( ,אבל הריה לא כך דעתו בכתובות שם וכך
הוא רעת הלימ כמש״כ הרב״י בי״ד סוף קימן רק״ז עיש ובהר״ן
■בגיטין שם ע״ש) ועוד עיין בהר״מ הל׳ עבדים פרק ח׳ דהמאנה
אה העבד עובר בגי לאווין ,מכוס לא תונו איש את עמיתו ומשוס
וגל לא תונח ,ומשו׳ ולא תוננו ולא כדמשמע מדבריו בספר המצוי,
דלא בא אלא להשמיענו שדינו כישראל אסר ,גס משמע מדבריו כאן
ובחבולו דמן התורה יצא לחירות מיד ,דאליכ פשיטא דאצטליך
קרא דאקור לאנות אומו אעפיי שאינו כישראל בחיוב כל המצות
ודלא כדברי הרין הניל ע׳יש ודלק :ודע כי בעין משפט ציינו כי
הקמיג הביא דין עבד שברח מחוצה לארץ לאלץ במצות עשה פ׳יז,
וזה אינו כמו שכתבתי ,ואולי נשמט מספר הקמ״ג שבידינו ,וקרוב
לשמוע שכן הוא ממשיכ כאן כמו שבארנו במ״ע ,ולפנינו לא הזכיר
דבל מזה וכמה שכתבתי בסמוך ־.

ח שלא לענות אלמנה ויתום (שמוח מג <־־ י־י׳ס מפגי שנפשם
שפילה עד מאד ורוחי נמוכה -ואעפ׳י שהם בעלי עושר,
אפילו אלמנתו ויתומו של מלך .שנאמר כל :אף עפיי שפי׳
רשיי ה״ה לכל אדם אלא'שדבר הכתוב בהוה .רפי שהן
תשושי כה ומצוי לענותם .מכל מקום אני אומר שתפש
אלמנה ויתום .שברית כרותה כל זמן שצועקים הן נענים
כמש־כ כי אם צעק יצעק אלי ושמעתי .וכתיב אבי יתומים
ודין אלמנות (("הליס ס )",אבל אם מענם להדריכם בדרך
טובה מותר ,ואעפ״י כן ינהלם ברחמים ,אחד יתום מאב־
ואחד יתום מאם נחשב יתום עד שיגדל ולא יצטרך למי
שיטפל בו ,אלא עושה צרכיו כשאר הגדולים:
הנה'לדעת הקמ״ג וכ״כ הר״מ זיל דאלמנח ויתום נמנין לל־אר

עיר הצדק משה בן יעקב מקוצי עמוד מס 73הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

עיר הצדק
עשה יט; שכ׳^כןמ״ג ■שמצוי לשנאתו .. ,כלל בעבד שברח ׳מחוצה לארץ
אולס אח״ז מצאתי במצר .שת
דף' מ״ה ־ ע׳יא י שהחיוב.על ׳האדון לשי
 :ועיין'מהרש 1״ל :כאן מה שייקב
ץי
לשחררו!,

לארך׳ישראל,

ן שלא להלבין פני ;אדם טי ,
עמיתך ;ולא השא' עלמ:הטא 0יר)י'.;6חפינ
לא חוכיחנוינדברים קשיםיעד-שפגירנ־שת־יםכיא־^ יי^^^^1^"",■"”^^/
•■.רני׳ד,,וצח ישוב לעבדותו..בשום פכים ,להקן
י;.ג
ביש בערל(.(,ר?לי 1בספרא'.צאן ונספך.קך3ן אהר!;'";הנבחר בקבוץ ;הנכבדךובקימן רנ״היכתבלש
שפירש פירוש ;חדש בזהד לא כ ה ש וני,׳) ,ואם הקפידה .התורה.;;:אונאת ׳דברים,׳ כי כמו :שהזהיר ית׳:;.לאו יל׳
■'שלא לבייש אפילו במקו׳ תוכח׳ ק״ושלא'במקו׳ חובה/ואיתא ^ובנומו ,הוסיף ג״צלאושלישי .באונא׳ עבדישי
_

־'־■^;

י <1

ן'

יי־•/

■ו*.וח1י יור)ל15י.וד.ץ^

,1

לא'.חזך^בוץבסתר^מ^בץ 5ניו;בנלו^ומפרסטיףןזטאו ..השכינה ולהיות כישראל .ממש ,אבל אס לא
ומהרפין .אותו עד .שיחזור למוטב כמו .שעשו '.הנביאים דאינו מצוה על אונאתו ,וצ״ע בזה כיון ד
שהזכרתי,־•• ויל״ד שזה .ג״כ׳ כוונת הרי׳מ ,ח
לישראל בא׳יי ,משמע נמי; דאינררשאי כיון 7.
.חילוק זה הוא 'מדברי הרמב״ס בהל׳ דיעות),עיין בלח״מ' מ״שכ '.ויהיה דמיו>חוב ־,ולא אמרו •'דימכרנו .ליש!
 ; :ק בזה שס פיו ,קל״ה 7,ולדעתי בדע׳  .הר״מ;ךתחיל/התוכח׳ :משמע דאס האדון יסע וישב בארן ישראל ל
לעולם תהי :;.בצחת/ובלשון רכה כמו .שכתב :בהל; זי״ן';,ובץ במצות ןע״כ .מפני ■ טוב כוונת העבד ,אמרה ־ התו
שבין אדם'.לחבירו'ובין במצות שביט למקום החיוב שוה כשלא קשה ד.מנא 'לי; זה,׳ דלשון הכתוב הוא שלא
חטא ''נגד המוכיח לבדו ,חייב להוכיחו ',ואעי׳ בדברים •שבינו ,דהיינו שלא ייצא מאר) ישראל רק ישב ■בתוכי
למקוס ■'יתחיל;בלשון; רך •;,ואס;:.חזר■:ט? מוטב;:ואס>לא-יחייב דעת התוס׳דסוף:כמו3ות .דיכול .למכר ו בי
להוכיחו בשניה׳,עד שיכהו החוטא ,ובהל׳ ח׳ פתב .שבדברים שבין
דעת ,הרא״ש ;כאן( ,א בל הרת ל א כ ך 0 7
אדם לחבירו לא ידבר ,לו .קשות עד .שיכלימנו אפילו ליינו נהחוטא ■ ■•■ הוא דעת..ער׳־מ ;כמש״כיהלב׳יי־בי׳ידסוףכן
וכשימברביס ,אבל בחוטא להשס (אף ,די בתחלת תוכחתו ,ידבר; ■ בגיטין שסע״ש) ועוד ,עיין בהר״מ הל׳ ע□
בשובה ונחת) .מכל מקום כשהוכיח ולא שמע 'לתוכחתו מכלימץ ;•.את העבד״עובר 3ג' לאוויין; מסוס לא תונו כ
אותו; ברבים ומפרקמין חטאו (ר״ל גם בשלא גפניו ושלא נשעה" ;וגר לא תונה ,ומשר ולא תוננו ולא כדמשמע
^מוכיחו) כדרך ,שעשו נביאי ;שלאל',וכוונתו דלא לבד שהזכירו ג׳ דלא ;בא אלא להשמיענו שדינו כישראל אחר,
<.טן האומה; מה 'שעוו .׳לעין כל ,אולם .הזכירו' פוןהחוטאים} ,בחבורו דמן' התורה יצא לחירות מיד\דא-
בצינעא ,ופירכןמו אותם בשמם ,ולדוגמא :אזכיר .דברי הנביא קרא דאסור לאנות אותויאעפ״י שאינו כישר
יחזקאל (קפיטל חי פ׳קוקיו״ד י״א וי״ב) ואבוא ואראה והנה כל י' ודלא כדברי הל״ן הנ״ל ע״ש ודו״ק' :ודע כי
הבית רמש וכל בהמה שקן וכל גלולי בית ישראל וכו׳ עד ושבעים הקמי׳ג הביא דין עבד שברח מחוצה לארץ .ל׳
איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עומד  .בתוכם עומדים  -וזה אינו כמו שכתבתי ,ואולי נשמט מקפד ה
לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עולה ,ויאמר אלי■ לשמוע שכן הוא ממש״ככאןכמו שבארנו במי
הראית בן אדם אשר י זקני בית ישד6ל,עושיס בחשך .איש בחדרי,דבר מזה וכמה שכתבתי ב?
משכיתו כי אומרים אין ה׳ ראה אתנו עזבה׳ את האל׳ןאד;;;:׳ • 7
שהזכיר ,השבעים זקנים ופרט בשם את יאזניהו בן שפן אשל עמד; ץ־ן־שלא •לענות אלמנה וותום (שמות נ״ב פ
באמצע וכלס עומדים לפני .תבנית רמש וכו׳;ופקטירי 6לפניהםשפילה עד טאד,וךוח׳'גטוכה!.ואעפ"
בסתר למען לא יודעו.מעשיהם להלדיקיס אשר עדין בדור והנניא • אפילו .אלמנתו ויתרמו של מלך .שנאמו

פ׳רסם^“^׳^^^י”ד״^״^״״־י^^^׳ר&^ה-ה־^אדםא^שדכר^הכת׳
^י־כח וממד לע״תם-ע־ל משם
 1ז שלא להונות .עבד״שברח מחוצה ;הארץ לארץ שנאמד- -,
 -,1.......אלמנה,:ויתום ,שברית כרותה כל זמו ■
; י

עיר הצדק
אולם אח״ז מצאתי במלו׳ עשה ט׳ שכ׳ הסמ״ג שמצוי לשנאתו... ,כלל בעבד שברח ;מחוצה לארץ לאלךישראל,
ועגין מהרש׳יל •כאן מה.םייקב'א^§"־^^^דף מ״ה ■ע״א שהחיוב .על:,האדון לש!
לשחררו,

שלא לבייש אפילו במקו׳ תוכח׳ה״ו.שלאבמקו׳תוכח./ואיחא ^וגנותו,׳הוסיף ג״כלאושלישי באונא׳עבדשג
מהגר ,שלא תאמר זה העבד,לא י
,יושפל,יותר
2׳^ ■ '^7׳ ׳׳'-׳• —
,י
•"
בסמי־•^>יי; >
(כ״ה י'
ץ?*י ?•
אין '-ושפ
׳׳סבפ׳הזהב(יףלטע״א)כלהמלביןפגיחבירוברבי;
י-־ לו

י ומבואר ■הוא שזה העבדזשדבר,בו הכהו;
י
׳
׳
,
<  .ן • ־ י,
הלק ל^ול^בא׳ (תימא רהיא משכה ערוכה באבות פ״ג מי  )£׳ .מאונאתולאמנס ־הס קבלוהתור׳ .על עצמנ

^ומה,שהואבוש^מנו\במה;:דבךים/נראה;דאחר'שישמחרר..נעשה4ללדקץאב(
אמורים בדבר;,שבינו לבין .חמרה ;אב?ל;במיל^שמיא^אם';;במצות;ש נשים "חייבות בה^ן(ה';העבד;רו

לאי .הזר .בו* בסתר ;מלבין' ;פניו;;:בגלוי>^ומפךסמין;הטאך;;:״השכינה ולהיות כישראל.,ממש ,אבל אס לא

ומהרפין .אותו,עדשיחזור; למוטב כמו-שעשו :הנביאים;3
שהזכרתי,־• ויל״ד שזה ,ג״כ :כוונת הר״מ ,ח
■ י.י<
לישראל בא׳יי ,משמע נמי;דאינו רשאי כיון?.
.חילוק זה'הוא מדברי הרמב״ס״בהל׳ דיעות}',עיין בלח״מ מ״שכ ויהיה דמיו ;׳חוב •ולא אמרו דימכרכו .ליש!
בזה שספ;ו,הל׳׳ה',ולךעתיבדע׳:הר׳׳מ;ךתחיל;ה'מוכח׳ ;,משמעדאסהאדוןיסע וישב באקישראלר
לעולס.תהי; בנחת ובלשון רכה כמו .שכתב ;בהל/זי״ן< ובין במלות . ,וע״כ .מפני טוב כוונת העבד ,אמרה התו
שבין אדם ;לחבירו '׳ובין' במצות שבינו'למקום החיוב שוה כשלא  ,קשה דמנא "לי׳ זה ,דלשון הכתוב הוא שלא
תטא^נגד המוכבק לבדו; חייב להוכיחו( ואפי׳ בדברים ■שבינו \דהיינו שלא יצא מארן ישראל רק ישב בתוכי
למקום (תחיל;בלשון; רך;,ואם;תזל;.בו;.מוטב <;ואס>לא-חיינ -דעת התוס׳בסוףכתובות/דיכול;למכרו ב
הרא״ש ׳
'׳
•י' כך .דגי
'׳■י•׳הר:ת לא
כאן( ,אבל
להוכיחו בשניה׳.,עד שיכהו החוטא ,ובהל׳ מ׳ ,כתב .שבדברים שבין ־דעת
אדם לחבירו לא ידבר לו .קשות עד שיכלימנו אפילו בינו נהחוטא הוא דעתקר׳ימ• כמש״כ הרב״ייבי״ד קוף ק
וכש״כ ברבים ,אבל בחוטא להשס (אף .כי בתקלת תוכחתו ידבר בגיטין שם־יע״ש) ועוד^עיין בהל״מ הל׳.עבו
נשובה ונחת) .מכל מקום כשהוכיח ולא שמע 'לתוכחתו מכלימין( *אתהעבד.עוברבג׳לאוויןךמשוס לא תונו
אותו ,ברבים ומפרקמין חטאו (ר״ל גס בשלא בפניו ושלא בשעה ;?וגר לא תוכה,ומשו׳ ולאתונכוולא כדמשמע
;מוכיחו) כדרך ,שעשו נביאי ישראל ,וכוונתו דלא לבד שהזכילו •• דלא בא אלא להשמיענו שדינו כישראל אחר,
א \ן האומה; מה שעוו לעין כל ,אולם הזכירו עון החוטאים ובחבורו דמן התורה יצא לחירות מיד ,דא
;■צינעא ,ופירקמו אותם בשמם ,ולדוגמא אזכיר דברי הנביא קרא דאסור לאכות אותויאעפ״י שאינו כישר
יחזקאל (קפיטל מ׳ פסוק יו״ד י״א וי׳״ב) ואבוא ואראה והנה כל ;־ ודלא כדברי הר״ן הנ׳יל ע״ש ודו׳יק :ודע כי
הבית רמש וכל בהמה שקן וכל גלולי בית'ישראל וכוי עד ושבעים הקמ״ג הביא דין עבד שברח מחוצה לארן ;ל
^יש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עומד ;בתוכם עומדים וזה ׳ " '
אינו.כמו שכתבתי ,ואולי נשמט מספר ה
לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עולה ,ויאמר אלי .לשמוע שכן הוא ממש״כ כאן כמו שבארנו במ
הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל,עושים בחשך .איש בחדרי
א ■■';:/׳״;;: ?:א דבר מזה וכמה שכתבתי 3כ
• ׳**ו•
משכיתו כי אומרים אילה׳ יאה אתנו עזב ה׳ את האר) וכו׳הנה
שהזכיר השבעים זקנים ופרט בשם את יאזניהו בן שפן אשר עמד ח שלא לעברת אלמנה ויתום '(שמות נ״ב ;־
;שפילה ער מאד ורוח־ נמוכה'..ואעפ
באמצע וכלס עומדים לפני ,תבנית רמש וכו׳ ומקטירים לפניהם
בסתר למען לא יודעו .מעשיהם להצדיקיס אשרעדין בדור והנביא אפילו אלמנתו ויתרמו של מלך .שנאמו
פירסם .מעשיהם ,ובזה מיושבים דברי; הל'מ מכל מה שיש לגמגם רש״י ה״הילכל אדם אלא שדבר .הכת
_ן
יבדבריו וממה שהעירהלח׳ימ על דבריו;
י

-

_א .._.א .........

> ■י

תשושי;כה ומצוי ולענותם, .מכל מקום

זשלאלהניתמרשנור־^הדארןלא-ץןגאג•-"''^•^^.־^7

•_׳-י:רמש״ר״הי .אה יצמה;וצמה אלי ׳.ושממתי

ספר

סימן לז

יראים

שני התם דאגב חביבותא דהוה ליה יהונתן בדוד מסר ליה נפשיה .וקיימא לן עד נזיפה
כר׳ יוחנן דאמרינן בביצה בם"ק (ד׳ ע״א) רב ור׳ יוחנן הלכה כר׳ יוחנן ,כל שכן לגבי

שמואל דהלכה כר׳ יוחנן דקיימא לן רב ושמואל הלכה כרב באיסורי :

וצריך

המוכיח להוכיחג> במקום שלא יתבייש הכירו ,דתניא בערכין (שם) יכול תהא
מוכיחו אע״פ שפניו משתנות ,ת״ל לא תשא עליו חטא .פי׳ תוכיחנו במקום
עמודי ה ארזים
ושם כתב הרב המגיד דיש מי שפסק כרבי יוחנן נגד רב
ושמואל ,וכן פסק הרשב״א ז״ל ,אעפ״י שהרא״ה בחינוך
פרשת קדושים פסק כשיטת הרמב״ם וכרב ,י״ל דשיטת רבינו
וסמ״ג וסיעתם עיקר ודו״ק.

לתמוה בעניותי למש״ב מר זקני הרב בספר שנות חיים ןדף
מ״ט ע״ב) ע״ש .וגם מזה יש להרגיש על דברי הרב יד מלאכי
ז״ל בכלל זה (סי׳ קנ״ב) עש״ב ודו״ק .ובבכורות פ״ג (כ״א
ע״ב) איפליגו רבי יוחנן ורב ושמואל בלוקח מישראל ,דרב
סבר בכור ודאי ,ושמואל ס״ל ספק ,ורבי יוחנן אמר חולין
ודרך אגב ראיתי למרן כסף משנה שכתב דטעם הרמב״ם,
ודאי .ותוס׳ והרא״ש בשם בה״ג פסקו כרבי יוחנן נגד רב
כיון דאיפליגו רבי אליעזר ור״י ובן עזאי ,אין הלכה
ושמואל ,וכן פסק הר״מ שם בהלכות .ואולם הר״י הביאו
כבן עזאי לגבי רבי אליעזר ולגבי ר״י ע״ש .ומתבאר מדבריו
הרא״ש שם והסכים לדבריו דהעיקר כשמואל דהוא אמצעי
דאע״ג דאין הלכה כרבי אליעזר דשמותי הוא ,היינו דוקא לגבי
ע״ש .ואין' להקשות ראם כן כשמואל קיי״ל הכא דנקט מילתא
חביריו ,משא״כ לגבי בן עזאי תלמידו .וכן מתבאר ממש״ב
מציעתא ,וכעת לא מצינו מי שכתב כן ,דיש לחלק דהתם שאני
הרמב״ם (פ״א מהלכות ת״ת הי״ג) ועיין שם במרן כסף משנה.
כיון דנקטינן כשמואל דהוי ספק אסור לבעלים שלא במום,
ושוב ראיתי להרב לחם יהודה ז״ל (בפ״ו מהלכות דעות)
והיינו כרב נמי דס״ל דהוי ודאי ,ולצד אחר דלשמואל דהוי
שכתב כן ע״ש .אלא דתמהני עליו ממה שתמה על דברי הרב
ספק הבעלים אוכלים אותו במומו והיינו כרבי יוחנן דהוי
כסף משנה (בפ״א מהלכות ת״ת) ,דאיך אפשר דפסק כרבי
חולין ודאי ,וכל כי האי איכא למימר דשמואל עדיפא מכולהו.
אליעזר נגר בן עזאי כיון דרבי אליעזר שמותי הוא ע״ש,
משא״כ כאן אי תפסינן כשמואל לא מתוקמא כרב לעולם,
ודבריו צ״ב ודו״ק.
_____
דאע״ג דכר׳ יוחנן עביר בנזיפה ומרבה בקללה ,הא מיהא כרב
ך
לא עביר כלל.
ג) וצריך המוכיח להוכיח במקום וכו׳ דתניא בערכין יכול
וכו׳ פירוש תוכיחנו במקום וכו׳ .הכי איתא התם
איברא שראיתי למהר״ד עראמה בהגהותיו ,שכתב דטעם
(דף ט״ז ע״ב) .ומדברי רכינו המחבר ז״ל שכתב דתוכיחנו
הרמב״ם דרב ושמואל הוו תרי לגבי רבי יוחנן ,ומי
שאומר דשמואל ורבי יוחנן הוו תרי לגבי רב לא דקדק יפה:׳( במקום שלא יתבייש ,נראה דס״ל דהך ברייתא מיירי בבא
להוכיח ברבים שהוא במקום שיתבייש בפני רבים ,וכה״ג
ע״כ ע״ש .וכוונתו דלגבי רב ושמואל לא סגי להו בנזיפה כרבי
מתבאר מדבריו לקמן (סימן ט״ל) ,וז״ל תוכיח אותו בצינעא
יוחנן ,וא״ת דשמואל ורבי יוחנן לא מצרכי הכאה כרב ,לא
שלא יתבייש ולא תשא עליו חטא להוכיחו ברבים ולביישו
דקדק יפה דשמואל לא שוה דלשמואל בעי נמי הכאה ולא סגי
ע״כ .ומינה ראם מוכיחו בצינעא שפיר דמי להוכיחו בדברים
בנזיפה כלל כנ״ל .ועכ״ז י״ל דעכ״פ שמואל חלוק עם רב ואינו
שמתבייש מהם ,דכיון דאינו ברבים אלא בינו לבינו לא חשיב
מצטרף עמו לגבי רבי יוחנן ,דאף דלא סגי בנזיפה עכ״ס ס״ל
ביוש ,וגם מדלא חילק בין עבירות שבינו לחבירו• לעבירות של
דסגי בקללה ,ואם כן דל מהכא רב רבעי עד הכאה ,דהא רבי
מקום ,שמע מינה דבשניהם הותר הביוש בסתר בינו לבינו.
יוחנן ושמואל מורו דלא צריך והוי יחיד ,ושמואל ורבי יוחנן
אלא דבדברים של מקום אם לא חזר בסתר מכלימו ברבים
הלכה כרבי יוחנן .ועל פי זה יש להשיב גם למש״ב הרב מז״ה
כמ״ש רבינו אבל אם לא תוכל וכו׳ יש לך רשות לביישו ,וזה
בספר שנות חיים שם ליישב דעת הרמב״ם ,ודבריו כרברי
מיירי בעבירות שבין אדם למקום כמ״ש כי אין חכמה וכו׳
מוהר״ד עראמה .ויעויין להרב כלי יקר בשמואל (סוף סימן
לנגד השם וכל מקום שיש חילול השם וכו׳ ,ומינה דבעבירות
י״אאמה שכתב בסוגיא זו ,ויש להשיב על דבריו.
שבין אדם לחבירו אם לא חזר בסתר אין מכלימין אותו ברכים,
ושו״ד למוהרי״ך ז״ל הובא במרכבת המשנה שם ,שדבריו
כן נראה מדברי רבינו ז״ל בבירור.
כדברי הר״ד עראמה ומר וקני הרב ז״ל ,ולא מכרע
אלא דעכ״פ נראה מדברי רבינו ז״ל דאף כצינעא אסור
כמ״ש .ומה שהביא מדברי הרב המגיד (פ״ז מהלכות אישות
הי״ב) ,לא מכרע ,ועיין שם להרב לחם משנה ז״ל .ומיהו יש
מדברי סופרים להוכיחו בדברים שמתבייש בהם ,אלא
לעמוד בדברי הרב המגיד ז״ל אלו דס״ל דהלכה כרב ושמואל
צריך להוכיחו בנחת ונעימות וכמ״ש לקמן דיליף ליה מההיא
נגד דבי יוחנן ,וגם הרב יד מלאכי בכלל זה לא הביא דבריו.
דעשרתן ערבתן דצריך למימרינהו בניחותא .ומדמייתי לה
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מהתם ולא מלא תשא עליו חטא ,שמע מינה דמד״ת כל שאינו
בפני רבים מותר אלא דמדברי סופרים אסור .וכן נראה דהרי
מלא תשא עליו חטא הוזהרנו שלא לבייש פני חברינו ברבים
וכמ״ש הרמב״ם והסמ״ג והרא״ה ,ועל זה אמרו המלבין פני
חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,שמע מינה שאין בלאו
זה כי אם ביוש ברבים ולא בצינעא ,וע״כ יליף לה מההיא
דעשרתן ערבתן וכו׳.

וכה"ג נראה לי שהוא דעת הסמ״ג (עשין י״א) ,שכתב
תחילה דבין בדברים שבינו לבינו ובין בדברים שבינו
למקום צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת כמ״ש
ז״ל צריך למימרינהו בניחותא ע״ש .והרי לא יליף מהתם אלא
לשידבר לו בנחת ונעימות ,אבל שלא יהיה ברבים לא מצינן
למילף מהתם וע״כ אזהרתיה מלא תשא עליו חטא .ומדהוצרך
למילף שידבר לו בנחת מהך דעשרתן על כרחך דס״ל דמקרא
לא אסור ,אלא דעכ״ם מדברי סופרים הוזהרנו בזה .וכה״ג
מתבאר ממש״כ (לאוין ו׳) שהוזהרנו מלא תשא עליו חטא
שלא לבייש ,והביא מה שאמרו רכל המלבין פני חברו ברבים
אין לו חלק לעולם הבא ,שמע מינה דברבים דוקא הוי איסורו.
אלא דקשה לי מ״ש שם שנאמר ולא תשא וכו׳ כלומר לא
תוכיחנו בדברים קשים עד שיהיו פניו משתנות וכו׳ .והרי
למש״כ אין פירוש פניו משתנות כי אם שלא יוכיחנו ברבים,
אבל בדברים קשים לא הוזהרנו ,והרי אם הוא בצינעא מותר
מד״ת לדבר לו דברים קשים ,ואיך תלי תניא בדלא תניא.
ודוחק בעיני לומר דכיון דעכ״ם אי מוכיחו ברבים בדברי נחת
שרי דלא אסור כי אם לדבר לו קשות ולביישו ברבים ,משום
הכי פירש שלא תוכיחנו בדברים קשים ,וע״כ אכתי מיירי
ברבים דוקא ,ועדיין צל״ע.

וראיתי להרמב״ם (פ״ו מהלכות דעות ה״ח) שאחר שכתב
דצריך בינו לבין עצמו ובנחת ובלשון רכה ,ולא
הביא מההיא דעשרתן ,משמע דמעיקר הלאו הוזהר בשניהם.
עוד ואת כתב אח׳׳כ המוכיח את חברו תחילה לא ידבר לו
קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא וכו׳ ,מכאן
שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים וכו׳ ע״ש.
ומדבריו מבואר דמ״ש תחילה דלא ידבר לו קשות ,היינו אפילו
בסתר ואיסורו מד״ת מקרא דלא תשא עליו חטא.
וכן ראיתי להרא״ה ז״ל בספר החינוך (סימן רי״ח) ,דהביא
דיכול מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא וכו׳ ,וכתב
וזה מלמד שבתחילת התוכחה שראוי להוכיח בסתר ובלשון
רכה ודברי נחת כדי שלא יתבייש וכו׳ עש״ב .מתבאר דס״ל
דגם בסתר הוזהרנו מהאי קרא להוכיחו כדברי נחת ונעימות
ושלא לביישו"• .וזה לענ״ד היפך דעת רכינו והסמ״ג ז״ל

יראים

שכתבתי לעיל ,דס״ל דבסתר אין שום איסור מד״ת שלא
לביישו מהאי קרא ,דביוש בסתר לא הוי ביוש .והתימא
להרא״ה שם (סימן רמ״ו) כתב שלא לבייש אחד מישראל וזה
הענין יקראו חז״ל מלבין פני חברו ברבים והלאו ולא תשא
עליו חטא .ושוב כתב דהיינו דוקא בבינו לחבירו ,אבל במילי
דשמיא אם לא חזר בסתר מכלימין אותו ברבים וכו׳ ע״ש.
שמע מינה שאין בלאו זה כי אם למבייש ברבים דוקא .ועוד
קשה דהרי כתב (בסימן רמ״ו) דלאו זה מיירי דוקא בדברים
שבין אדם לחבירו ,ותו מנ״ל דבמילי דשמיא כשמוכיחנו
תחילה לא יביישנו אפילו בסתר ,כיון שהלאו זה לא מיירי כי
אם ברבים ובדברים שבינו לחברו ,ואכתי נימא דבמילידשמיא
שרי גם בתחילה להוכיחו בסתר בדברי ביוש.

וי״ל דס״ל דכיון דקרא זה מזהיר שלא לבייש ברבים ,עכ״פ
אנו למדין ממנו דכל כמה טצדקי דמצינן למעבד שלא
לבייש את ישראל עדיף טפי ובכלל המצוה אי סגי בלאו הכי.
וע״כ כשבא להוכיחו תחילה אכתי לא ידע דלא מקבל ,דאפשר
דמקבל בדברו לו דברי נחת ובסתר ואין צורך לביישו בדברים.
וע״כ ס״ל דבתחילת דיבורו בענין תוכחה אף במילי דשמיא
מוזהר שלא לביישו אף בסתר ,אלא ראם לא קבל וצריך
לביישו ברבים אז יש לחלק דדוקא בדברים שבינו לחברו
אסור ,ובמילי דשמיא מותר .והאי היתרא דבמילי דשמיא
מותר ,היינו דאנו למדין אותו מהנביאים דהוכיחו והכלימו
לישראל ברבים ,וע״כ דבלא קבל מותר אף בכהאי גוונא.

ועל פי זה נראה לי לבאר כוונת הרמב״ם שם דכתב דהמוכיח

את חברו תחילה לא ידבר לו קשות שנאמר ולא תשא
וכו׳ .והיינו כמו שכתבתי דמיירי בין בדברים שבינו למקום
ובין בינו לבין חברו ,דתחילה צריך להוכיחו בסתר ונחת
ונעימות ,כיון דשמא יקבל ונמצא מכלימו שלא לצורך .ומשום
הכי כתב הרמב״ם תיבת תחילה כיון דמיירי גם בדברים שבין
אדם למקום ,ואח״ב ראם פניו משתנות אסור ולא יכלימנו
אף אם לא קבל .ועל זה כתב דבמה דברים אמורים בדברים
שבין אדם לחברו ,אבל בדברים שבין אדם למקום אם לא קבל
מכלימין אותו ואפילו ברבים כמנהג הנביאים .ועיין שם
להרב לחם משנה ז״ל מה שכתב על דברי הרמב״ם ,ולמה
שכתבתי ניחא.
אלא דלענ״ד דברי הרמב״ם ז״ל צ״ב ,שכתב שנאמר לא

תשא עליו חטא מכאן שאסור להכלים את ישראל וכל
שכן כרבים כך אמרו חז״ל המלבין פני חברו ברבים אין לו
חלק לעולם הבא ,לפיכך צריך ליזהר מאד שלא להלבין פני
חברו ברבים בין קטן בין גדול ע״כ .ממה שכתב שכל שכן
ברבים ,שמע מינה דסבירא ליה ראיתיה לאו דביוש גם בביישו

א .וכן יש להעיר מלשון הספר חסידים סימן הי :ועיקר מצוה זאת לא תשא עליו חטא מצוה שלא יוכיח איש חבירו בדעם ובהלבנת פנים אלא בנחת
ובסתר תחילה ע״ב .מבואר דגם שלא לביישו בסתר הוא בכלל הלאו .וע״ע להגרי״פ בסהמ״צ רס״ג ח״א דף קע״א ע״ב .וכ״ב הפמ״ג באו״ח סימן
קנ״ו א״א סק״ב .והחפץ חיים כפתיחה ס״ק י״ר ,דאף בינו לבין עצמו הוא בכלל הלאו ע״ש.
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שלא ישתנו פניו ולא יהיה לך חטא לביישו .אבל אם לא תוכל להפרישו מן האיסררי>

אלא אם כן תביישנו ,יש לך רשות לביישו ולהוכיחו כי אין חכמה ואין עצה ואין תבונה

לנגד ה׳ כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב .וכל מי שרואה בחבירו
עמודי הארזים
בסתר בינו לבינו ,ועל זה הפליג רכל שכן דברבים אסור.
ואח״ב כתב דלפיכך •זהר שלא להכלים פני חברו ברבים ,וזה
קשה דהו״ל לומר שיזהר שלא להכלים את חבירו בין בסתר
בין ברבים ,כיון דגם בסתר איתיה בלאו ואינו לוקה בכהאי
גוונא .ואי משום שעונש אין לו חלק לעולם הבא היינו דוקא
ברבים ,מלבד דהיא גופא קשה דאי אסור גם בסתר למה לא
ענשו כה״ג גם בסתר .ואם תאמר דברבים איכא ביוש טפי
ומשום הכי עונשו חמור כ״כ ,אכתי אין זה מעלה ארוכה
שמשום הכי יזהר דוקא ברבים דבכל גוונא צריך ליזהר כיון
דאיכא לאו .ועוד דהרי מדברי הרא״ה (סימן רמ״ו) מתבאר
דפירש דלא אסור מלא תשא כי אם ברבים.
רע "כ נראה לומר דאין הכי נמי דבהאי קרא אינו אסור כי אם
ברבים וכמ״ש לעיל ,ומיהו מדברי סופרים אסור אף
בסתר כיון שמביישו ,דהרי אפילו להוכיחו אמרו רבעי
למימרינהו בניחותא ,ואמטו להכי אסמכוהו הר״מ והחינוך
אלאו זה ,וע״כ לא שייך לשון זהירות כי אם במידי דאסור
בלאו ,ועדיין צריך תלמוד.

ונפקא מינה דדעת רבינו והסמ״ג ,דבסתר אין שום איסור
ביוש אלא מדברי סופרים דוקא .וכן נראה לכאורה
רעת רש״י בערכין שפירש יכול אפילו פניו משתנים יכול
שיוכיחנו ברבים ,ת״ל ולא תשא עליו חטא .וכוונתו דמקרא
דהוכח תוכיח ס״ד שמותר להוכיחו ולהכלים פניו ברבים ,ועל
זה יליף מלא תשא דאסור.

וכה״ג יש לדון גם בגירסא אחרת הובאה במז״ה בעל שנות
חיים (דף קפ״ח ע״ב> ,וז״ל יכול אפילו פניו משתנים
מי שמוכיחין ואינו רוצה לשוב שאתה חייב להוכיחו עוד ,ת״ל
ולא תשא שלא ילבין פניו ברבים .וזה כשיטת רבינו והסמ״ג
וסיעתם .וכן ראיתי להרב מר זקני שם שכתב רס״ל לרש״י ראם
אינו ברבים אף שפניו משתנים יכול להוכיחו ואינו עובר על
לא תשא עליו חטא .ועל זה כתב דהר״מ פליג ,והביא דברי
הר׳׳מ וסיים דמשמע דהכא מיירי בדבר שבינו לבינו ואמר
שלא יכלימנו ביחיד .ולבסוף ניחא ליה שמצא גירסא ברש״י
ז״ל המובא בעין יעקב במקום ברבים בדברים ,ובהא לא קשיא
ולא פליגי רש״י והרמב״ם ז״ל ע״ש .ואחרי נשיקת הרצפה
דן אני לפניו בקרקע ,דהרי ע״כ דרש״י אינו מכחיד הלאו זה
מיירי במכלים ברבים ,דהרי בפירוש החומש (פרשת קדושים)
בפסוק ולא תשא עליו חטא ,פירש וז״ל לא תלבין פני חברך

ברבים ע״כ .שמע מינה דבסתר אין כאן אזהרה דלא כהרמב״ם,
ועיין שם בהרא״ם ז״ל ודו״ק ,ולמוהרש״א בחידושי אגדות שם.
ולענ״ד יש לומר דהר״מ והרא״ה ס״ל דבמוכיחו ברבים אף

בדברי נחת איכא ביוש שמזכיר בפני רבים מעשיו
המכוערין ודרכיו המקולקלין מה שהרבים מחזיקין אותו
לכשר ,אבל בינו לבינו אי מוכיחו בנחת ליכא ביוש כיון שאינו
בפני רבים אינו מתבייש .ועכ״ם גם בסתר אם מדבר לו קשות
דברי ביושים וחירופים הוי בכלל מבייש פני חבירו .וע״כ ס״ל
דגם דקרא לא קאי כי אם ברבים ,היינו מטעם דמיירי בתוכחה
שאומר אסור לעשות דבר זה שעשית ולמה תעשה כה וכיוצא,
אפילו הכי אם גם בסתר ביישו בענין שמכלים פניו אסור.
ומינה למדו דגם בהוכחה בסתר ידבר לו בנחת ,דברבים אפילו
בנחת אסור דאסור להוכיח ברבים .ועל זה כתב דהיינו דוקא
בדברים שבין אדם לחברו ,מדקאסר קרא הביוש לעולם,
משא׳־כ במילי דשמיא מוכיחין גם ברבים ואפילו ביוש ברבים
כמנהג הנביאים .ולפי זה יש לומר דרש״י לא פליג עם הרמב״ם
ז״ל והרא״ה ז״ל ,דאין הכי נמי דקרא ברבים מיירי ,אבל לא
במבייש ברבים אלא כמוכיח אף בנחת איכא ביוש ברבים,
ומינה דבסתר כה״ג דוקא שרי ,משא״כ דברי ביוש שאז אסור
תחילה במילי דשמיא ,ובדברים שכינו לחבירו לעולם אסור
להכלימו בסתר ולהוכיחו ברבים ואפילו בנחת ,כיון דאפילו
הכי כהאי גוונא איכא ביוש .ולדעתי אכתי דעת רבינו וסמ״ג
דבסתר אין שום איסור ביוש מד״ת וכמו שכתבתי לעיל ,ודעת
רש״י יש לפרש בשתי הסברות וכמ״ש ודו״ק .ועיין בפרק חלק
(סנהדרין דף ק״א ע״ב) ודו״ק.
ד) אבל אם לא תוכל להפרישו מן האיסור אלא אם כן

תביישנו יש לך רשות וכו׳ .כן פסק הרמב״ם שם
וסמ״ג והחינוך שם ,וז״ל במה דברים אמורים בדברים שבין
אדם לחברו אבל בדברי שמים אם לא חזר בסתר מכלימין אותו
ברבים וכו׳ ע״שנ> .והנה הרמב״ם ז״ל (פ״ב מהלכות תשובה)
כתב ,דהא דיוהכ״ם מכפר היינו דוקא עבירות שבין אדם
למקום ,אבל עבירות שבין אדם לחברו כגון החובל את חברו
או המקללו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל וכו׳ ,והיא הלכה
פסוקה ע״ש.
ואולם הכא ע״כ ומש׳־נ דברים שבין אדם לחברו ,לאו
היינו חובל וגוזל וכיוצא וכן מקלל דאיתא בהו לאו,
דהנהו הוו מילי דשמיא ,דוכי גרע משום דפגם בחברו ועבר גם

ב .מפרשי הרמכ״ם לא כתבו מקור ברור לזה .לחלק בין דברים שבין אדם לחבירו לדברי שמים .וראיתי במהרש״א ערכין ט״ז כי שכתב דהכי
מפורש בתורת כהנים ע״ש .ולע״ע לא מצאתי כן בתו׳־כ ,וצ״ב.
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דבר שאינו הגוןה> ואינו מוכיחו הקב״ה תובע ממנו שנאמר ביחזקאל (ג׳ י״ח> ואתה כי
עמודי הארזים
כן ציווי הבורא .והתם ע״כ יש לחלק בהכי דקרי ליה עבירות
דחמירי לכפרה .ולפי זה יש לומר דגם בעבירות שבין אדם
לחבירו אם לא חזר מכלימו ברבים אף בעל דינו .וכן יראה
מלשון רבינו ז״ל שכתב אבל אם לא תוכל להפרישו מן האיסור
וכר ,שמע מינה רכל דאיכא איסור שרי לביישו ברבים .וע״כ
נראה לי דדברים שבינו לחכירו דהכא היינו שאינו נוהג במנהג
דרך ארץ או שמתריס נגד גדול ממנו וכיוצא מדברים
שמקפידין בהם בני אדם ,וזה ברורג> ודו״ק.

הן וכל מי שרואה דבר שאינו הגון וכר .הנה באתי פה לבאר

מה שנראה לענ״ד שמצות תוכחה איתיה על כל
תרי״ג מצוות שכתורה ומדברי סופרים ,על דבר שהוא חייב
לעשותו או אסור לעשותו .ר״ל בין •שה ובין ל״ת בין מד״ת
ובין מדברי סופרים .אלא שבד״ת היא מצות עשה מד״ת,
ובדברי סופרים היא מצות עשה של דברי סופרים.

והוצרכתי לזה לפי שראיתי להרב גנת ורדים או״ח (כלל ג׳
סימן ט״ו) ,שהעלה שאין מצות תוכחה כי אם
במצות ל״ת דוקא ,ודייק לה ממש״כ הרמב״ם ז״ל (פ״ו
מהלכות דעות ה״ז) הרואה חבירו שחטא ,ומשמע דסתם ראיה
דחטא על ל״ת שייך .וגם מסוגיא דפרק במה בהמה (דף נ״ה
ע״א> דנענשו זקנים שבימי בית ראשון על שלא מיחו כמבואר
שם ,ואין סברא רעל ביטול מצות עשה יהיו נענשים ,ומשום
הכי כתב דהיינו עונשם משום ערבות ,ועיין שם עוד כי קצרתי
להביא מה שצריך לנו .ועם שראיתי להרב מה״ר בספר ברכי
יוסף ז״ל או״ח (סימן קכ״ד> שהביא דבריו ולא השיגו ,מכל
מקום לדידי חזי לי דכגון דא צריכה רבה.
והנה מה שכתב לדקדק מדברי הרמב״ם ז״ל ,לא מכרע,
דאכתי סמי בידן לפרושי דגם במצות עשה יוצדק לומר
שראהו חוטא כגון שלא זזה ידו מתוך ידו כל היום וראהו
שביטל מצות תפילין וציצית ,וגם שאכל ולא בירך המוציא
וכיוצא .וכן מי שרואה את חבירו אוכל בתוספת יוהכ״ם דאין
בו כי אם מצות עשה לבד כמבואר מדברי הרמב״ם ז״ל (פ״א
מהלכות שביתת עשור) ובהגמי״י ע״ש ,ואם כן אין מקום
לדקדק מדברי הרמב״ם במש׳־כ הרואה חבירו שחטא ,דדוקא
בל״ת איתמר ולא במצות עשה .ועל הכל דיש מקום כראש

להוכיח דהחיוב גם בעשה כמו בל״ת כל שאנו יודעין שהוא
מבטל מ״ע ,כגון שעבר זמן הראוי לישא אשה ולא נשא שאין
באיסור זה כי אם ביטול עשה דפריה ורביה.

ותחילה צריך אני לבאר מש״ב הרא״ש ור״י בפרק שלשה

שאכלו דנשים ליתנהו בערבות .והרב מוצל מאש
(סימן י״ב) העלה דליתנהו בערבות לגמרי לא אנשים על
הנשים ולא הנשים על האנשים .ועם שנראה מדברי מוהרימ״ט
ז״ל בחידושיו לקידושין (דף ע״א) דהנשים נתערבו על הנשים
ע״ש ,מיהו כעת אין לנו אלא מה שהכריח הרב מוצל מאש ז״ל.
וגם ראיתי הדבר באורך להגאון מרן אבא נר״ו בחלק או״ח
(סימן מ״ח) הכריח כן דליתנהו כלל בשום אופן ע״ש באורך
על דברי הרימ״ט ז״ל .ועיין לזרע אברהם ז״ל או״ח (סימן י״ב>
ובהרב ברכי יוסף או״ח (סימן קכ״ד) מה שתמהו על דברי
הר״י והרא״ש מכמה סוגייאות .ולדעתי מעיקרא לא קשה ,ואין
צורך להאריך דכבר ראיתי ארי עלה ודרש מני״ר הרב הגדול
מרן אבא נר״ו שם ככל אשר אמרתי ,וזכר עשה לדברי הרב גנת
ורדים ז״ל בדברי קדשו ,והנני בא לבארם על פי דרך זה ,ומשם
באר׳ה שלא כדברי הרב גנת ורדים ז״ל.
ראשונה תמהו על דברי הרא״ש והר״י ז״ל ,ממ״ש בשבת (דף
נ״ד ע״ב) פרתו של ראב״ע וכו׳ תנא לא שלו היתה
אלא של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו,
ואי ליתיה בערבות מאי כולי האי .וכן תמה הרב החסיד
[מהר״י אלגאזי] ז״ל בספר שמע יעקב הובא בדברי מרן הרב
הגדול מוה״ר מרן אבא נר״ו שם .ולא קשה ,דנהי דליתנהו
בערבות כלל ,מיהו מצות עשה דתוכחה איתנהוי' ,ומשום הכי
נקראת על שמו שהיה לו למחות בה ,אף שאיסור זה אינו אלא
שבות דבהמה ואין בו כי אם מצות עשה כמבואר ברש״י ותוס׳
ריש פרק במה בהמה והרב גנת ורדים ביאר הדבר זה שם .וזה,
שלא כדברי הרב גנת ורדים ,שע״כ אין לנו ישוב לדעת הר״י
והרא״ש אם לא בדרך זה והוא ברור.

גם תמהו עוד ממ״ש בע״ז (דף י״ח ע״א) דאשתו של רבי
חנינא בן תרדיון נענשה על שלא מיחתה בבעלה שהיה
הוגה את ה׳ באותיותיו ,דאיך נענשה משום ערבות כיון דאינה
בערבות לשיטת הר״י והרא״ש .ומה גם דבהדיא איתא בריש

ג .כ״ב גם הפמ״ג כקוני מתן שכרן של מצוות חקירה הי ,הבין אדם להכירו היינו שאין בו הכר שמים כלל כגון המונע טובה מחכירו ,או ביזהו כינו

לבין עצמו ,אז ברכים אין לביישו .אבל בדברי שמים אעפ״י שהוא בין אדם לחכירו ג״כ מכלימין ברבים ,כדרך שעשו נביאי ישראל שהוכיחו ברכים
אף על דברים שבין אדם לחבירו כגון גול ורציחה וכדומה עייש .וע״ע בפמ״ג או״ח סימן קנ״ו א״א סק״ב .ועיין בסי ארח מישרים סימן ל״א ס״ק

ט״ז שכתב שבכלל בין אדם לחבירו נכלל גם גזל ורציחה ע״ש ,ודבריו צ״ע .וראיתי להמנחת חינוך מצוה ר׳־מ שנתקשה ג״ב מהא דהנביאים הוכיחו
אף על עבירות שבין אדם לחבירו ,וכתב לחלק דדוקא אם איש חוטא לחבירו אין חבירו רשאי להכלימו ברבים ומוטב שימחול לו ,אבל אדם שרואה

שחבירו חוטא לאנשים אחרים מותר לו להכלימו ברבים ע״ש ,ובמש״ב עליו במהר״ם שיק על המצוות מצרה רמ״א .וצ״ב בזה.

ד .עיין בסי כנסת יחזקאל להרב היע״ר ז״ל ע• קכ״ד ,שכתב ג״כ דמחאה לא תליא בדין ערבות .ושם בהגהותי זכיתי לכוון לדברי רבינו כאן .לתרץ
בזה קושית מהר״י אלגאזי עייש באריכות .ועיין שו״ת מהרש״ם ח״ו סימן מ״ח ,שתלה מצות מחאה בדין ערבות ,והמגיה שם תמה על דבריו ע״ש.

וע״ע כיד דוד סנהדרין מ״ג ב׳ ברש״י ר״ד ,עד שעברו .ובשו״ת מהר״ם שיק חאו״ח סימן ש״ג.

על חידושי י ש״ס
הכינו וגם יסדו

הרב הגאון הגדול הצדיק המפורטים כקש״ת
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נדפס בדפוס המשובח והמפואר של
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ב״מ פרק הוהב ופרק א״נ

ברה״י דילפיכין מסוטה עיין תוק /ריש כדה אמכם
יי י
לדידן דקי״ל דאשת ישיאל מותרת וכר״א דאיכו כאמן
רק לאוסרה הק״ל דגם אשת כהן כוקמוה בחזקת
ארוסה וודאי' לאו תחתיו זיכתה וצ״ל שתחזקכוה
לנשואה אלא אס אין מופה לפסולות ל״ל כן ומוכח דיש
הופה לפסולות ולכן אשת כהן אסורה וע״כ תקכו בתולה
כשאת ליוס הרביעי וממילא חופה קוכה מק״ו דכסף ולכן
בזת כתקררה דעתו של דהיע״ה וכ״ז משום דמוקמוכין
אחזקה דילפייכין מכגע ע״ס אמר אפילו בשעה שעוסקים
■בכגנניס דמוכח דלא חטא בפכויה והבחכה .אומרים
הגא על א״א :
—----------

תלם׳

ד״ה כוח קשה דאף אם בא על ודאי א״א
טוב ממלבין וכ״ל לפמ״ש הר״י הובא בא״ח

■סימן הר״ג ספק עברה צריך יותר תשובה מודאי
דיותר מתחרט כשיודע דודאי עבר ולכן קרבן אשם
תלוי ביוקר מחטאת ולכן אמר אף בקפק א״א
דתשובתו קשה מודאי יותר טוב ממלבין:
ןא^י אומר להם קשה הא כתב הרמב״ם הלכות
תשובה דגדר תשובה לשמוע חרפתו ולשתוק
ואמז״ל הכעלבין ואין עולבין עליהם כאמר ואוהביו
כצאת השמש בגבורתו ואיך התכצל בזה לפכי הקב״ה
וכראה דכתכוין להודיעם גודל העון למען ישובון
ועי־ן מהר״ס שוף דלפיכך המלבין אין לו חלק
לעוה״ב דאיכו דומה בעיכיו לעברה שישוב:

:%־■ .

א״כ דף קמך ע״ב ומסברא דאיכא כשך בלא
י הרבית ■ ותרבית בל״כ הקשה מהר״ם שוף הא
משכחת במצר דלא קיימא לאגרא וגברא עביד למיגר
או להיפך ובלח״ם פ״ו מהלכות מלוה הקשה לפמ״ש
הב״י ביו״ד סימן קס״ו בדעת הרמב״ס וכ״פ דבהלויכו
אף דקיימא לאגרא לבד או עביד למיגר לבד הוי
ר״ק א״כ כת״ג הוי כשך בלא תרבית או תרבית
בל״כ עיי״ש וזה י״ל דטעמס דהוי כשוכרו מעתה
והוי קיימא לאגרא ועביד למיגר עי״ש בב״י וברא״ש לקמן
דף ס״ד בלשון רמב״ן אבל לרמב״ן דל״ה ר״ק דאיכו
כשוכרו עתה קשה וכ״ל דלקמן דף ס״ד באק״ז בשם
ריטב״א דאם אמר בשעת הלואה דור בחצרי מכם
ולא בשכר הלואהמ״מיהוי ר״ק דמעריס ורמיכ״ןס״ל
;$0

דגם בהלויכי ודור בחצרי קתס איכו ר״ק וברא״ש
מבואר הטעם דמוקמוכין לו אחזקת כשרות וכוכתו
דור בחצרי משוס דלא קיימא לאגרא ולא באגר כטר
וא״כ את״ל כשך בלא מרבית או מרבית בל״כ אסור

הרי איכו בחזקת כשרות וא״כ אדרבה חזיכין דמשכירו
עתה דא״ל עושה משים לחץ ההלואה לא היה עושה
1י י־.׳
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איסור וא״כ הוי כשך ותרבית ':
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ס״א לאו בגזל למ״ל לכובש ש״ש רמב״ם פ״א
מהלכות גזלה כתב אם גזל עובר בלא תגזול
ואס עשק ש״ש עובר בלא תעשוק וממה הה״מ מכאן
ומיד אמרתי דע״כ קושית רבא איכה לר״כ דק״ל
לעיל דף כ״ה דאין אוכאה לפרוטות דא״כ צריך לא
תגזול לפרוטה אלא חושית רבא להברייהא דלעיל

ש"

ל״ה התראה ס״ל קיימו ולא קיימו ובחולין ׳

ס״ל לרבא דל״ה התראה אך להרי״ף וגאוכים
במכות להיפך ס ל לרבא בטלו ולא בטלו לכן<

דפסק בפרק יי" ,מה״ק ובפי א מהלכות כערו
ולא קיימו צריך לא תגזול לגופיה ואפילו
הכ״ע בפט״ז מה״ק לרמב״ס קיימו ולא קיימי
דלא ביטל בידים וא״א עוד לקיימו א״כ בגזל

בר תשלומין הואמ״מ משכמת כדאיתא לעיל
ע״ב ראה קלע שכפלה וכטלה לגוזלה עוב
תגזול ולא תתעלם ובהשב תשיב אף דאהדרי
יאוש מתכה בעלמא כתן לו וביאר המלחמו!
דמים א״צ-לשלס וא״כ בטלו לא חישוב דמברו ש
גרס זה והוי ככתבטל ממלא ומ״מ א״א עוד ל
לפי גרסת המוס׳ במכות שם כ״ל ג"

קושית המפרשים דהא גם רבית כיהק
ולמה צריך לעבור גשכי לאוין ועוד מה זה
דהמ״ל בהכהו משוס דאין מזהירין מה״ד ו:
פריך .ולוקמה ברבית הא כימק לעשה .אלי

דס״ל לתוס׳ כיון דקי״ל אין לוקה ומשלם
ורדין לככקיו לשלם מה שגזל לעולם ליכא
אף שאיכו רוצה לקיים והכה בכמ״י לקמן
־ ב״ד יורדין לככסיו רק כופין אותו לשלם
א״כ כשאיכו רוצה לשלם חשוב לא קיימו ולוי
ביקורי לאו דרבית לרבא דק״ל דלא קיימו כוו
כיתק לעשה דכופין לקיים העשה אבל בעשה
את הגזלה יורדין לככקיו וכיתן למשלימון ואיר

גמרא

ומשלם:

דף ס״ב פוטרין את המלות ואת
ש־ש בהם קום עשה ק״ל האמריג
ממורה דלא אתי חד .עשה ועקר תרי לאו
דרק ס״ד כן כדס״ד ריש תמורה ולמסקכא גס
לקי וחייב להחזיר והקוס ועשה הייכו לקרועי
ובזה א״ש פרש״י דכתב לעולם אימא לך ח
אין מתוקן בחזרה ולקי דאיכו כיתק דאין כוס
כמו שהביכו המוס׳ כוכמו משוס דא״צ להחז
אף דחייב להחזיר איכו כיתק ול״ק קושית
עניו ועיין בהשמטה לפכ״י ותלי״ת כיוונתי
בזה לתרץ דברי מוס׳ לעיל דף ק״א לחלק ז
כוקמוה לגזל לעבור בשכי לאווין או לכיב:
עוד כ״ל גס בלא חילוק דקמוכין י״ל הא דלר
חד עשה יעקר תרי ל״ת הייכו אס לולא
לוקה שמכים אבל אס מד לאו ליכא מלקיח
ולכן א״ש דעל לאו דיליף מרבית ואוכאי
מזתירין מה״ד ולאו המפורש כיתק לעשה
מוקמיכן לכובש ש״ש ויש שכי לאוין ללקות
ולא אמי חד עשה לעקרם דעשה דהשיב את
צריך לגופו כמ״ש מהרש״א וכן לאוין דרבית
ממייבין מלק־מ לכן כתבו מוס׳ לעיל דברבית ו<

המ״ל דאין מזהירין אך דכימק לעשה:

דףז

ס״ג רש״י צ״א ברבית מותר רבית שאיכ

ספר

מסכת סנהדרין
בו נקבצו חדושים וביאורים על משניות גמרא רש״י ותוספות של בל דף ממסכתות האלה הן על
הלבות הן על אגדות ומבוארים בו הרבה שיטות הפוסקים ראשונים ואחרונים בעניני הטסבתא ונם
דינים וחקירות בשאר ענייים נדברו ונצרפו בו להעיר לבב הדורש את רב ה׳ :
ערך לזכרון ולכבוד אבותיו היקרים ,התמימים והישרים ,ריחו על משבבותם ,ובגן עדן תתענג נשמתם

זללה״ה בלאאמ״ו

הרב מוהר״ר

מ״ה אהרן עטלינגער

הוצאתי חבוריו אלה לאור למזכרת אהבה ולכבוד אבי היקר

בן ציון

הצעיר בלאאמ״ו הרב מוהל״י

יעקב יוקב עטלינגער
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ווארשא
בדפוס ר׳ יצחק נאלרמאן נ׳י
לפרט
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יערך אתו אהרן ובניו

זללס״ה :

זללה״ה:

/

ערוך לנר סנהדרין פרק ראשון
משפר רואי פני המלך כיון דניסן ר״ה למלכים כדאמריק
ריש ר״ה לכן עיבור שנה הוא דבר שנוגע למלכוח דאס אין
מעברין אז החודש שאחר אדר הוא למלך שנה אחרת אבל
אם מפברין הוא לו שנה זו שעומד בה:
ד׳ה חישוב .משמע דחד חנא חני חרווייהו:
לענ״ד י״ל דממה דקחני במתניתן עיבור
החדש בשלשה ובברייחא קחני קידוש החדש ועיבור השנה
בשלשה דברי ר״מ משמע דר״מ לא חייש למיחני עיבור
החודש איידי עיבור השנה וא״כ מה דקאמר איידי דקבעי
למיחני עיבור שנה כו׳ לא על ר״מ קחי אלא על ת״ק
דמתניחן או על רבי ששידר המשנה דנקע לשון עיבור
החדש איידי דבעי למיחני אחר זה עובור שנה ומה דכתיב
במתנימן דברי ר״מ לח קאי רק על עיבור שנה דר״מ לא
—.
ס׳ל כריא אלא ם״ל דמקדשין החדש :
__
אני הוא שעליתי שלא ברשות:
הקפה המהרש״א בח״א איך
אמר שמואל הקטן כן ורצה לירד הלא עי״ז ימנה העולה
באמת שלא ברשות עם השבעה ויתעבר השנה שלא במזומנים.
ולענ״ד י״ל דשמואל הקטן ידע שאם יאמר כן גס העולה
באמת שלא ברשות אלא ללמוד הלכה ג״כ יאמר אני עליתי
שלא ברשות פלא לבייש שמואל הקטן או שכולם יאמרו כן
וכמעשה של ר״מ לקמן ועי״ז יבטל הזימון של אותו יום.
שוב ראיתי בירושלמי שכתוב כן ואפילו כן לא עברוה בהאי
יומא ואפלגינהו במילי דאורייתא ועברוה ביומא דבתרא
עכ״ל ולא מפרש למה לא עברוה ומסתמא היה מטעם זה
מפני שלא ידעו מי נזמן או י״ל דר׳ג בעצמו לא רצה לעבר
כי לא האמין לשמואל הקטן שלא היה מן המזומנים וא״כ
יש •כאן שאינו מזומן ומה פלא שאל לשלוחו שזימן את הז׳
את מי זימן היה שלא לבייש את מי שעלה פלא ברשות
ולא ירד כששאל מי הוא שטלה שלא ברשות שאם ענה מיד
כמו שענה שמואל הקטן ללמוד חורה באתי אין זה ביוש
אבל כשלא ענה כן ולא ירד ורצה להחזיק כאלו הוא מן
המזומנים יהיה נתפם על דבר שקר ולא רצה ר״ג לביישו
ולכן ביטל העיבור באותו יום והזמין ז׳ ליום אחר .וביותר
י״ל כן לפי דעח הי״מ שהביא הר״ן שר״ג בעצמו זימנם
וידע מי שעלה שלא ברשות ודק שלא לביישו אמר כן שירד
מעצמו ע״ש ולכו כיין שלא ירד בעל כרחו היה צריך לבטל
עיבור של אותו יום ומחורץ קושיח המהרש״א :
אתה הוא שצערת את אבא .המהרש״א הקשה היאך
חשדו ר״ש בכך מאחר שיצאו כולם .ולענ״ד י״ל דלעולס
סבר דר״ח היה באמת מדיצא תחלה ומה שיצאו האחרים
סבר שעשו כן מפני כבודו של ר״ח שלא יחשדוהו שהוא
היה ממה שיצא לבדו:
שם ור״ח היכי גמיר לה מר'מ .עיין במהרש״ל ומהרש״א
ולענ׳ד י״ל דלכאורה יש סברא שלא להעיר חשד
אחרים שיכשול אותם להיות חושד בכשרים ולזה קאמר דר״ח
עשה כן דגמר מר״מ דאע״ג דהיה יכיל לברר מי הוא שריחו
נודף ע״י שיריחו בפיו עכ״ז יצא שהיה מובטח שעי״ז יצאו
גס הבלתי נחשדים ולא יבויש אדם שהרי ר״מ ג'כ לא
היה בכלל החשד שהרי אמרה אחד מכם קדשני בביאה
ולא אמרה אתה ואטס״כ הכניס ר'מ עצמו בחשד ע״י
שכתב גט אכן גם מר״מ לא היה ברור כ'כ שלא נחשד
כיון דעכ״פ אמרה אחר מכם אבל למד משמואל הקטן שזה
ודאי לא היה בכלל חשד לר״ג לא בלבד לפירש הי״מ שריג
עצמו זימנם הרי ידע שזימן לשמואל הקטן ואפילו לפירוש

שם בתוספת

שם דף י״א ע״א בגמרא

שם

הר״ן שהשליח זימנם הרי ידע שיש להתברר ע׳י שליח
ואעפ״כ ירד וגם משמואל הקטן אין ראיה כ'כ דעכ״פ היה
נחשד לשאר המזומנים אבל ביותר ראיה מיהושע שודאי בא
לידי בירור עיי גורל אעפ״כ לא רצה הקלה לגלות:
שמעון וישמעאל לחרבא :מזה מוכח דלג דלעיל שהיה
המעשה דשמואל הקטן בימיו אין זה ר״ג דיבנה כמו
במעשים דלג שמביא לקמן כמ״ש הלן אלא ר׳ג זה היה
לג הזקן שהרי שמואל הקטן שהיה בימיו ניבא בשעת
מיתתו על רשב״ג שיהרג וזה היה אביו של לג דיבנה והיה
נשיא לפניו ואיך אפשר פלג בנו עיבר השנה בימיו והוא
היה הנשיא אע״כ לג זה הוא לג הזקן אביו של רשלג
הנהרג ומזה ראיה למה שפירש הרשב״ס גדה (דף ו׳ ע״ב)
במעשה בשפחתו של לג שהוא לג הזקן והסוס׳ השיגו
עליו שהיכא שנזכר סתם לג הוא לג דיבנה והרי הכא
מוכח דגם סתם לג לפעמים הוא לג הזקן :
כמה עיבור הפנה ל׳ יום רשב״ג אמר חודש לכאורה יש
לדקדק דעיקר פלוגתח מסר מן הספר דה״ל לומר לט
יום דהא גם לתיק הוי חדש .ומה גס שהקשו המוס׳ דחדש
משמע ל׳ יום .ועוד י״ל הא אמרינן בלה (דף י״ט) אדר
הסמוך לניסן לעולם חסר .ודוחק לומר דהתיק יפלוג על זה.
ונ״ל דחדא מתורץ בחבירו דודאי גם ת״ק סבר דאין עושין
את חדש עבור רק כ׳ט יום כיון דהוא סמוך לניסן .ומ״מ
שבר דמעברין ל׳ יום דמשוס דמוסיפין גס אאדר ראשון עוד
יום א׳ דאי אין מעברין הוי אדר ראשון סמוך לניסן ולא יהיה
רק כ׳ט יום והשתא היל ל׳ יום .אבל השתא עכ״פ חדש
העבור אינו רק כ׳ט יום .ואפיה פליג רשב׳ג וסבר דאין
מעברין אלא חדש דהיינו חדש אדר פני ולא ג״כ עוד יום א׳
בתוך אדר ראשון וכיון דאדר הסמוך לניסן לעולם חסר ממילא
הוי חדש זה רק כ״ט יוס .אבל לא שיהיה במשמעות חדש
כ״ט יום דוקא הה לא רצה רשביג למימר .ומחורץ קושיח
התוס׳ גס שאר קושית הנ“ל:
דזמן ביעורא מטא :המהרש״א ח״א הקשה
וכי לא ידע ר״ג וז׳ לשמיטה היה ותירץ
בדוחק .ולא הבנתי מאי הקושיא הרי היינו הך דתגן (בפ׳
בחרא) דמ״ש במחלה היו שולחין אצל בעה״ב וכו׳ כמו שהביאו
החום׳ דאע״ג שהיו יודעים איזה שנה בשמיטה היה מ'מ לא
נזכרו שצריכים לבער:
ד״ה על האביב .וקפה לי דאמרינן לקמן :לענ״ד
י״ל דמה דאמרינן על שתים מעברין היינו אם
פירות האילן לא נתבשלו בשתים מהם אף שביהודה נתבשלו או
אם האביב לא בא ביהודה ובגליל אף שבעבר הירדן נתבשל
אבל אס האביב בא ביהודה לבד אפשר שבאמת מטברין.
שוב ראיתי ברמב״ם (ה׳ קידוש החדש פיד) שפי׳ על האביב
מפני העומר כפי' הי״מ ובשלש ארצות או שמיס מהן מעברין
דייק בלשונו הטהור אם פירות׳ האילן לא באו והיינו לתרץ
קושית רשיי:
דיה או דלמא .וקשה דאביב נמי דאורייתא:
לעניד ייל דחג האסיף תקופת השנה דדרשינן
מניה שתהא התקופה בחג זה כתיב בפי׳ אבל שיהיה התבואה
מתבשלת בתחלח ניסן זה לא כחוב בפירוש דגם אם בסוף
החדש בא האביב נקרא ניסן חודש האביב ומה דדרפינן לקמן
(דף י״ג) שמור את חודש האביב שיהיה אביב של תקופה
בחודש ניסן דהיינו בחצי חודש הראשון זה באמת בכלל תקופה
שזה כולל שניהם תקופת ניסן ותקופת תשרי ומה שהקשו
החום׳ דגם פירות מאילן הוא דאורייתא מדכתיב וחג הקציר

שם

שם

שם ע״ב בגמרא

שם ברשיי

שם בתום׳

בטרי

פחד יצחק

סח

שאם אתה נוטל מן העולם את חילוק המדרגות ,הרי אתה נוטל
מתוכו בהברה את ההרגשה בענין החשיבות כל עיקר .ובודאי שבלי
הרגשת חשיבות אין מקום לכבוד .ולפי דעתו של המהר״ל זה הוא
הפירוש בדברי המשנה שהעולם נברא בעשרה מאמרות ,בכדי להפרע
מן הרשעים שטאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות .כלומר,
מכיון שקיום העולם תלוי הוא דוקא בענין הכבוד ,שהכל ברא
לכבודו ,הרי שרק על ידי זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות ,וניתן
בו ענין לכבוד ,נעשה הוא הרשע לפוגע בכתרו של מלך הכבוד,
וממילא הוא מאבד את העולם אשר קיומו הוא בסוד הכבוד ,לאפוקי
מעולם הנברא במאמר אחד אשר בו הרשע הוא אמנם גונב דינר
אבל אינו גונב את כתר המלך.

י.

מכל הנאמר בכאן למדים אנו כי התוכן הפנימי של
מדרגת מעמד הר סיני הוא ,שביחד עם גוף התורה שניתנה לנו
על הר סיני על ידי השמעת הדברות ,ניתנה גם כן כבודה של תורה
על ידי הקולות והלפידים וההר עשן .וגומר .כשם שרצונו של הקב״ה
נתגלה לנו על ידי שמיעת הנראה של אנכי ,כמו כן נתגלה לנו
כבודו על ידי ראיית הנשמע של הקולות (עיין בברייתא דהגדה אלו
קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה) .וכשם שראיית הנשמע
ושמיעת הנראה ירדו כרוכים בשעת מתן תורה ,כמו כן גם לדורות
קשור הוא ענין הכבוד עם ענין התורה כשלהבת בגחלת .אין כבוד
אלא תורה .לך השם התפארת ,התפארת זו מתן תורה.

פרק ג

יא.

לבעבור תהי׳ יראתו על פניכם זו הבושה .שמענו מכאן
כי במדרגת יראת שמים הכללית ישנה דרגא פרטית של יראת שמים
על הפנים ,אשר בלשונם של חכמים קרוי׳ היא בושה.

יב.

בכדי לעמוד על תוכנה של דרגא זו יש להקדים מה
ששנינו המלבין פני חברו ברבים כאלו שופך דמים .שיטת התוספות
ושיטת רבינו יונה דהוי ממש אביזרייהו דשפיכת דמים ,וממילא
הוא ביהרג ואל יעבור .ומבואר בש״ס דההוכחה לזה דהלבנת פנים
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הוי שפיכת דמים הוא משום דחזינן דאזיל סומקא ואתי חיוורא .טתוך
דברים הללו של חכמים למדים אנו נקודה נפלאה :כי יש הבדל בין
חיוורון של בזיון וחיוורון של צער .שהרי נם מתוך צער פניו של
אדם מתחוורים .ואף על פי כן לא עלה על דעתו של אדם לדון את
המצער חברו כשופך דמים ,עד כדי לומר בו יהרג ואל יעבור .ומוכרח,
איפוא ,מזה כי אף על פי שבגילוים החיצוני חיוורון הצער וחיוורת
הבזיון שוים הם ,מכל מקום ישנה תהום המפרידה בין שרשיהם
הפנימיים.

יג.

תהום זו ,מה היא?

יד.

בלשון הקודש ישנן שתי מלים המסמנות אבוד חיים:
הריגה ורציחה .הראשונה מסמנת אבוד חייו של בעל חי ,השני׳
אבוד חייו של אדם .זה ברור .אבל נמצאת עוד מלה באוצר הלשון
המסמנת אבוד חיים :שפיכת דמים .לכאורה מלה זו היתה צריכה
לשמש בשתוף בין לרציחה בין להריגה ,שהרי שפיכת הדמים נוטלת
היא את נפשו של אדם כשם שהיא נוטלת את נפשו של הבעל חי.
ומכל מקום יודעים אנו שאין העובדא כך ,וסתם שפיכת דמים לדמיו
של אדם היא מכוונת ובודאי כי דבר זה טעון באור ,דמהיכי תיתי
ששפיכת דמים שייכת רק לאדם.

ט

 .1והדבר מתבאר בהקדם דבריו של הטהר״ל בדרוש על
התורה שהעיר דבאמת הרי ישנם הרבה אופנים של רציחה מבלי
הוצאת דם ,ואפשר לרצח נפש גם מבלי לנגע אף בטפת דם .ומאי
טעמא סתם רציחה שפיכת דמים היא קרוי׳ .ובא על זה באורו של
המהר״ל כי ענינה של שפיכת דמים הוא הבדלת הנפש מן הגוף.
לשון הכתוב הוא כי הדם הוא הנפש .אין אנו יודעים את סוד הקשור
של נפש וגוף ,אבל לשון הכתוב הוא כי הדם הוא הנפש ,משמע
שההתחברות הוא בענין דם .אם כן שפיכת דמים היא סילוק
והפרדת התחברות זו .ובסמיכות זו מביא הוא המהר״ל את דברי
הגמרא בגיטין כי טיטום תקע חרבו בפרכת ויצא ממנה דם .הכונה
היא כי מביון שנתחללה קדושת הפרכת ,על כן יש כאן לשון של
יציאת דם .סילוק הצורה מן החומר זו היא שפיכת דמים .ובל הרציחות
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ע

אף על פי שלמעשה אינן שפיכות דטים ,אבל ענינן הוא ענין של
שפיכות דטים .עד כאן תוכן דבריו של המהר״ל.

טז .וכאן הוא הנימוק שטלת שפיכת דטים טסמנת רק
את הרציחה ולא את ההריגה מפני שכל מציאות חיותו של הבעל חי
הוא בגופו .אין מציאות לחיות זו מחוץ לנוף .ועל כן אי אפשר לומר
בהריגתו שפיכת דמים .הריגה היא השחתת החיות ,ושפיכת דמים
היא הפסקת הקשר כין החיות וכין הגוף ,ועל כן לא תתכן רק באדם
אשר יש מציאות לחיותו גם מחוץ לגופו .שפך דם האדם באדם
דמו ישפך כי כצלם אלקים עשה את האדם .מפני שהאדם הוא צלם
אלקים ויש לו לחיות זו הנמצאת עכשו בגופו מציאות לעצמה ,לכן
שייך בנטילת נשמתו ענין של שפיכת דמים ,שהיא הפסק החבור
כין שני דברים שיש להם מציאות בפני עצמם.

י

 .1ויפה העיר אחד מן החבורה כי מציגו שפיכת דמים גם
כבעל חי ,כשהיא באה לסמן שחיטתם של קדשים בחוץ" .דם יחשב
לאיש ההוא ,דם שפך" .כלומר אף על פי שבבעלי חיים עסקינן,
ומצד זה אין כאן מקום לשפיכת דמים ,מכל מקום הואיל וקדשים
הם ,ועל ידי שחיטת חוץ זו מתחללת קדושתם ,שוב יש כאן ענין
סילוק צורה מעל החוטר ,ועל כן מצד זה דם יחשב לאיש ההוא,
דם שפך .והדברים קילורין לעיגים.

יח.

וכאן אנו מגיעים להסברת ההבדל בין חיוורון — הצער
וחיוורון — הבזיון .הפסקת הקשר תתכן באחד משני אופנים :או
שמחלישים את המקשר ,ונעשה החבור יותר רפה ,או שמכלים צד
אחד של הקשר וממילא בטל הקשר באין דבר מקושר.

יט.

ומעתה הסברת הדברים כך הוא :בודאי כי בין הצער
ובין הבזיון מביא הוא לידי "אזיל סומקא ואתי חיוורא" .חיוורות
היא מיעוט הדמים הטורה על מיעוט החיות .אבל לא הרי מיעוט-
חיות ,כהרי מיעוט־חיות .ישנה סוניא של צער בעלי חיים ,וישנה
סוגיא של כבוד הבריות; אבל אין סוגיא של כבוד בעלי חיים .ומכאן
שמיעוט החיות על ידי צער ,היא מיעוט חיותה של הנפש הטבעית,
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שבן גם בטבע הבעל חי מצינו דוגמתו .שאני מיעוט החיות של בזיון,
שהיא התרופפות הקשר בין חיות נשמתו של אדם עם גופו .הבזיון
פוגע לא בנפש הטבעית שלו ,כי אם בצלם אלקים שלו .בי קללת
אלקים תלוי ,פירש רש״י זלזולו של מלך ,שאדם עשוי בדמות דיוקנו.
ובלשונם הזהב של חכמים מסומן ענין זה על ידי הביטוי של הלישת
הדעת .כי כל עצמה של הדעת אינה אלא חיבור (והאדם ידע את
חוה אשתו) .ולעומת זה חלישת הדעת מובנה התרופפות הקשר .אין
צלם האלקים שלו שוכן בו בתוקף .ומכיון שנטילת נשמתו של אדם
בכל האופנים שפיכת דמים היא קרוי׳ מפני שהיא מפרידה את
הצורה מעל החומר ,לכן גם בנוגע לחיוורון הבזיון אשר הוא בא
מחמת מיעוט חיות על ידי סילוק הצלם ,אמרינן בי׳ מה לי קטלי׳
בולי׳ מה לי קטלי׳ פלגא .המלבין כאלו שופך דמים.

כ.

אלא שההבדל בין שפיכת דמים על ידי שריפת הגוף
בזה
ובין שפיכת דמים על ידי הלבנת פנים הוא
וכדומה,
שאף על פי דתרווייהו שפיכת דמים הן ,דזה וזה הודי
אדם,
הקשר בין היותו של אדם ובין גופו של
הפסקת
ממעטים הם את הדמות ,ומסלקים אתהצלם; מכל מקום
ושניהם
הגוף היא הפסקת הקשר על ידי שהיאמכלה ומאבדת את
שריפת
הדבר המקושר ,עד אשר ממילא מתבטל הקשר; מה שאין כן הלבנת
פנים ,שהיא הפסקת הקשר על ידי שהיא עושה מעשה של רפיון
במקום הקשר ממש .הלבנת פנים היא הפסקת הקשר על ידי מעשה
בגופו של קשר ,ולא על ידי מעשה בגופו של הנקשר .ואשר על

כן מובן הוא הוטב ,דרק לענין הפסקת הקשר על ידי מעשה בגופו
של קשר ,הוא דיתכן לומר דגם התרופפות הפסקה־במקצת הויא,
ומה לי קטלי׳ כולי׳ מה לי קטלי׳ פלגא ,והוד .אביזרייהו דשפיכת
דמים .אבל לענין הפסקת הקשר על ידי כליונו של הדבר המקושר,
הרי כל שאין הדבר הנקשר נכלה לגמרי ,הקשר עדיין בעינו הוא
עומד ,ואין כאן התרופפות כל שהוא ,וכל שאינו פועל על התחברות
הנפש עם הגוף אינו משתייך כלל לשפיכת דמים .ועל כן ב״אזיל
סוטקא ואתי חיוורא" מהמת צער ,דהוה מיעוט החיות של הנפש
הטבעית שהוא דבר המקושר ,לא שייך בו לומר מה לי קטלי׳ כולי׳
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מה לי קטלי׳ פלגא ,דבזה לא הוד .שפיכת דמים אלא על ידי אבוד
הנוף( ,שאז נפסק ונתבטל הקשר בדרך ממילא.
כא .וחוזרים אנו בזה להתהלת הדברים .לבעבור תהי' יראתו
על פניכם לבלתי תחטאו .יראה על הפנים זו הבושה .ולמדנו מבאן
דבאוצר יראת שמים הכללית ישנה מדה פרטית של יראה על הפנים.
ובלשונם של חכמים יראה זו קרוי׳ היא בושה.

כב.

יראת שמים הכללית מבריחה היא את האדם מן החטא
על ידי הצער והכאב אשר החטא יוצק לתוך נפשו ,אבל יראת שמים
של בושה מבריחה היא את האדם מן החטא על ידי החרפה והבליטה
אשר החטא מדביק לתוך נפשו .ומאחר שבבר למדנו לדעת את
ההבדל התהומי המפריד בין הרגשת הצער ובין הרגשת הבזיון ,הרי
מעתה עלה בידינו לתפוס את העילוי העצום אשר במדרגת יראה על
הפנים לגבי מדרגת היראה בכלל .אדם שנכשל בחטא שאין מכיר
בו אלא המקום ,והרי הוא מצטער עליו ,בודאי שבעל יראה הוא;
אבל האדם המרגיש את עצמו נעלב מחמת הטא שאין מביר בו
אלא המקום — ,הוא בעל מדרגת יראה על הפנים .יראה על הפנים
קרוי׳ היא בושה ,מפני שבושה מביאה לידי הלבנת פנים .אזיל סומקא
ואתי חיוורא .אותו ההבדל הנמצא בין המלבין פני חברו שהוא
נחשב לאביזרייהו דרציחה ,ובין המצער חברו שאינו משתייך לרציחה;
אותו ההבדל עצמו גמצא הוא בין מדרגת יראת שטים בכלל ובין
מדרגת יראת שטים על הפנים בפרט.

כג.

ובל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול
השופר ואת ההר עשן ,וירא העם ,ויגעו ,ויעמדו מרחוק .וגומר.
לבעבור תהי׳ יראתו על פניכם לבלתי תחטאו .מעמד הר סיני הוא
שפעל מדרגה זו של יראה על הפנים.

כד.

מתוך הבנה עמוקה בכל מה שנאמר בפרקים הללו.
מאירה לפנינו הסברת תוכן הענין הזה .בשעה שראובן משיג את
כבודו של שמעון ,הרי ענין זה נשאר בהשגתו של ראובן גרידא .אבל
בשעה שאב משיג את כבודו של בנו ,הרי כבוד בנו נעשה לכבודו
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של האב המשיג .והלא מעמד הר סיני ומתן תורה קשורים הם
כשלהבת בגחלת כדרך שענין הכבוד ועגין התורה ברוכים הם זה
בזה לדורות .אין כבוד אלא תורה .כשם שדברות הר סיני הן מתן
תורה ,כמו כן מעמד הר סיגי הוא מתן כבוד התורה .וכנסת ישראל
אשר ישראל ואורייתא חד הוא ,בזמן שהשיגה את כבודה של תורה
על ידי מעמד הר סיני ,הרי כבוד התורה נעשה הוא לכבוד ישראל.
ובאותה שעה אשר בה נולדה ההשגה כי םד1־ תורה ומצוות הוא
סדר של כבוד ,בה בשעה נתחדשה המדרגה של הלבנת הפנים על
ידי חטא .כי אין הלבנת פנים אלא הסתלקות ענין הכבוד ההופך
על האדם .גם בלי הקולות והלפידים של מעמד הר סיני הי׳ מקום
ליראת חטא בכלל ,אבל אי אפשר הי׳ לה למדרגת יראת חטא על
הפגים .וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וגומר לבעבור
תהי׳ יראתו על פניכם לבלתי תחטאו .התפארת זו מתן תורה.

פרק

ד

כה.

נקודת החידוש של הדברים •המבוארים בפרקים הקודמים.
באה לידי בליטה יתירה בדעתו של הר״י מקורביל בתוספות כתובות
דאיתא שם בגמרא <טבטלין תלמוד תורה מפני הוצאת המת .והקשו
בתוספות מהך דאמרו לו לרבי עקיבא על כל פסיעה ופסיעה כאלו
שפכת דם .ותירץ הר״י מקורביל דהתם משום דבטל עצמו משמוש
ת״ח ,דגדולה שמושה יותר מלמודה .יעו״ש .ואין לזה שום פירוש,
דהתינח אם תלמוד תורה הי׳ נדחה בשביל הוצאת המת מפני ךהוצאת
המת היא גדולה יותר מתלמוד תורה ,בי אז שפיר הי׳ מקום לומר
דמצד דגדול שמושה אין השמוש נדחה .אבל הרי זה הוא דבר שאי
אפשר ,דתלמוד תורה היא כנגד כולם .ובעל כרחך הא דתלמוד
תורה נדחה מפגי הוצאת המת לאו משום גדלות וקטנות נגעו בה.
ואם כן מה יועיל זה דגדול שמושה ,הרי בין בך ובין בך הגדלות
איננה מכריעה בדחי׳ זו.

כ

 .1אלא שהם הם הדברים ,דיעוין לשונו הזהב של הרמב״ם
שכתב במנין המצוות המצורך לספר יד החזקה ,דבהלכות תלמוד
תורה שלו ישנן שתי מצוות :אחת של לימוד ,ואחת של כבוד חכמי

עוז

פלא

אותר.

בפלם שלא תהא מבזה הבאה בעבירה כגרן לומר
שבחו בפניו שיוכל לבוא לידי גאוה ועובר על

לפגי עור וכן אס אומר שבחו בפני שונאיו נכשל
באבק לשון הרע שמתוך שבחו בא לידי גנותו
ובן יש לו ליזהר כשמספר בשבחו שלא יהא
בפני אנשים שיש לחוש שיפילו בו עק הרע
ובן יש ליזהר שלא יגרום הפסד או שום דבר
נזק לחבירו שלא לרצח יהיה לו בשבחו אותו
ע״ד מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם קללה
תחשב לו ולפעמים ראוי להללו בפניו על מעשיו
הטובים ולהודיעו גודל מצותו ומתז שכרו כדי
שיתחזק במנהגו הטוב וכה יוסיף אבל ראוי לצרף
בדבריו לומר אליו שבל  .יחזיק טובה לעצמו כי
אוצר החכמה;
לכך היתה יצירתו ואין אדם יכול לצאת ידי
חובתו .והמקבל טובה מחבירו ראוי להללו ולברכו
בסתר ובגלוי שלא להיות כפוי טובה ואפילו
על פרוסת לחם שאוכל אצל בעה״ב תיקנו רז-ל
שיברך לבעה״ב ואמרו שהמונע מלברכו מקצר
!1234547

ועץ

על לב כי גדול עונו מצד תומר איסור הלבנת
פנים כאמור ויש שמלבין פגי חבירו גם בלא
דעת שמדבר לפניו בגגות מומין או מעשים
שעשה הוא אף שאינו מתכוין עליו הרי הוא
נלכד בסרך הלבנה ולכן יפה שתיקה כי ברוב
דברים לא יחדל פשע אמנם לאפרושי מאיסורא
שרי כגון איש שעובר על דברי חודה ומוכיחו
על פניו בסתר כדת מה לעשות והוא מחזיק
בטומאתו סוף סוף ראוי לחרפו ולגדפו ולהלבינו
ברבים למען ישוב מדרכו הרעה וילך בדרך טובים:

הליכה יש בה סור מרע ע״ד דכתיב אשרי האיש
אשר לא הלך בעצת רשעים וגו׳ וכמו
שאמדו שכשהולך לדבר מצוה שכר פסיעות יש
ואמרו שמכל פסיעה ופסיעה גברא מלאך א׳ גם
את זה לעומת זה כשהולך לדבר עבירה וידיעת
ההפכים אחת היא ואשרי מי שהוא כלוא בבית
מיושבי בהמ״ד כי הליכה בין אנשים היא הכנה
לחטאים כחדישה לזרעים ותיבף כשהולך לישב
ב? אנשים שלא ע״מ לעסוק בתורה הרי רגליו
לגחושתים הוגשו והיצה״ר פרש רשת לרגליו
ובחזרתו קופה של שרצים עונות ופשעים תלויה
לו מאחריו והגה היצה״ר מורה מלשים ושבעי׳ פגי,
לטהר את השרץ ואומר לו שראוי להיות מעורב עם
הבריות משום דרכי שלום ושמתוך שהוא יוצא
החוצה אל העין עיניו תחזינה וידע את מכות הארץ
ההיא ויגדור גדרים ולפעמים מתוך הדברים

ימיו ושנותיו דכתיב ואברכה מברכך במפורש
בש״ס כ״ש המקבל מחבירו טובה יתירה וכל מין
הגאה בין כסף בין שוה כסף שמחוייב לברכו
ובזה יחולו ברכו׳ על ראשו וכבר אני עני סדרתי
סדר תפלה למקבל הגאה הלא היא כתובה וסמכתיה
בבית תפלתי בס״ד וישא ביום ההוא ק״ו עאכ״ו
ראוי להלל ולברך לה׳ אשר מידו הכל וכל המהנים
אותו שלוחי דרחמנא גיגהו ואין קץ לטובותיו
וחסדיו אשד עושה עמנו בכל יום תמיד ולו
נאוה תהלה:
הלבנה ידוע חומר איסור מלבין פגי חבירו

נמצא דבר טוב שידבר דברי מוסר ויראת ה,
להישיר את חבירו והאיש הירא לא יאבה לו
ויהיו רגליו מוליכות אותו לבה׳׳מ כי אין ספק

ברבים שאין לו חלק לעולם הבא ואמרו
רז״ל מוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים (הן בעון רבים מעם

מוציא מידי ודאי ויהא מחשב הפסד מצוה שהוא
מפסיד מלעסוק בתורה בי יפה שעה א׳ בתורה
ומה שהוא מפסיד שאפשר שיבא לידי דבורים

הארץ כי יהיה ריב בין אגשים מחרפין ומגדפין
זה את זה וכל א׳ מזכיר מומי חבירו את אשר
לא טוב עשה מימי קדם ובשנים קדמוניות ולא
עוד אלא שאומר עליו את אשר איננו בו ונהי

אסורים וראיות אסורות וכהנה רעות כנגד השכר
שאפשר אולי תבא איזו מצוה ע״י והאיש הירא
את ה׳ במצותיו חפץ מאד מגלגלין זכות ע*י
בהיותו כלוא לבית וכל הדרכים בחזקת סכנה
ואין ראוי לאדם לילך באחר דשכיח הזיקא אפי׳
לדבר מצוה ואם כך אמרו על היזק מגוף עאכ״ו

דזה חמוד מצד שהוא מוצי׳ שם רע אבל כשמחרפו
במה שהיה בו הוא יותר חמור דבמה שאין בו
ליכא כ״כ הלבנה כמו שמזכיר לו עונות ראשונים
אזיל סומקא ואתי חיורא והרי זה כשופך דמים
והעושה זה אינו שב בתשובה שדומה לו שאין
בידו ערן ואומר מה בכך האמת אמרתי ואינו שם

פלא יועץ פאפו ,אליעזר בן יצחק עמוד מס

על היזק הנפש:
והתלמיד חכם לא ישמע לקול מלחשים
האומרים שכן דרכם של ת-ח גדולי
ישראל שיוצאים כפעם בפעם קריח חוצות
1
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פרי

הלכות

עברים

הארמר,

צם

להלבין פניו ודלא כסברת רבינו זל פ׳ו מהלכות לפות
למראה לאפז בינו צבין עצמו אם פניו משתנים אשור
והיינו כנול לאמאי קרי ליה ענוהישלא לשתה לירי הונא
ניחא לחשש רב הונא משום שלא תשא אלא ולאי כיוןילא
היה שם אלת שמואל היה יכול להוכיחן והוי ענוה שלס
ולעג״י אינו מתינןב דלרש׳י כל שאינו
לשמה ע״כ י •
ברכים שרי שהרי כל שפניו משתנים קא;3ר הש״ס ובפרנן
כל שיש אחרים בינו לנינו מקרי בפני רבים לכן נראה לי
גמ״ש לודאי רשי ז״ל מאי יקאמרלהצכ-ן פניו ברבי'היינו
אפי אחל לבד ביניי׳-ם ולעולם לאכז כינו לבינו אם פניו
משתנים אסור אלא מקום לאס כן'בחלת ה ו כחס שהרי אכ>
בינו לכ נו אפשר ישתנו פניי וקא ,בלא תשא להכי כ)
רשז ז״ל כל שהוא ברכים לעולם אסור לולאי מלבין .פניו
וחין הכי נחי לאפי בינו לבינו כשהוא עושה כדי להלבין
כניו כת'ש רבינו 1ל ולאי נמי לאסור והנא אף ע׳יג דהיה
ברבים כיון שהיה לפני שמואל מכל מקום כיון שהוא גורם
לעצמו שקבל עליו לפני שמואל על שהיה מצערו אם כן
מוכרח רב סעא להשיב ואכז הכי לא השיב שאם היה
משיב לא היה א יסור לא תשא ואחר כך שלא בפניו סיפר
להכי קאמר להוי ענוה ש־ל __ _____
... , /
אמנם מה שסק׳ ק לפז רש* שפי שאינן רוצה להוכיח
 .ואומר שהןא עניו בין לכ> התוס־שהוא כלי לקנות
שם הא מיהא עבירה היא ומאי מספקא ליה לש״ס סי
מנייהו עליף ואס היינו יכולים לומר לתוכחה לשמי לזם
שמים היינו אפ> אם ישתנו פניו אתי שפי -לאף על גב
יהי'לשש שמיס מכל מקים כיון לאיכא איסור בכליהאף
=על גב יכונתי לשמה מכל מקוס עדיף ענוה אפילו שלא

<בלרח נו"יעש ולע״ד זה התירוץ עצמו כיונתי ללעת קדו*

אמנם קשה לאס כן אמתי לא משני הש״ס הנא לההיא
.מלולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה היינו לעבין
החשיבות !השכר אמנם ההיא לקאמר לעולם יעשוק אלם
כן היינו כשבאו לילו שניהם כחחל לעייף שיעשה מנוה
שלא לשמה אעע* שא־ן שכרה גלול כעבירה לשמה השום
י-למא אתי למסרן אלם לולא -מ(כרחים אנו צל חוק ילומי
דכומן הש״ס למרץ !1א אתא תמצוס שלא לשמה היינו
השוס לאי חמרינן גדולה כוי מסתמא דהיינו גם לענין
הקדיחה אבל אי אמרינן כמצוה הייני ולאי לענין השכר
והחשיבות מה שאין ק לע,ין הקדימה ל ,לאי מנוה שלא
לשמה יקליס כמו שכתבתילעיל אלא שהוא לחוק מתל שהרי
“" היה יכול לומר בפז לעולם לגדולה העבירה לשמה מכל
מקום היינו לענין השכרכנז״ל אבל לעצה טובה שיקת
מנ וה שלא לשמה יותר מהעבירה שלא לשמה שיקח מצוה
שלא לשמה יותר מן• העבירה לשמה אשז שיש בה שכר
____________
יותי *
יתוה׳ז"לשם בערכין לףט״זכתבועניהשל
לשמה עז הקונטריס שעושה עצמו עיין ואינו
רוצה להוכיחו זאיכא ענוה אינה לשם שמים אלא כיי שלא
*שנאנו ו^מ ענוה שלא לשמה פז משום גאוה או שיאמרו
עליו שהוא עניו ושפל ושומע חרפתו ואינו משיב ואינו
לשם שעיס אלא לקנות לושס אבל ׳מה שפירש הקינטריא
ולע״ד נ״ל
שמינע תוכחה הוי רשע גמור עכ״ל *

 1להגה

1

להלין נעל רש> לחיא שכיון שאינו עושה ח״ו להכע א
מה שאינו מוכית! ןוא משוס שלא ישנאנו ולאי ילא מקרי
רשע גמור מפני זה ועול לבשלמא לכיירש* אתי שפיר
לשמה אס כן מה שפי רש י שנמנעו להוכיח היינו אפילו
האי יקאמר השי'ס אתר כן היכי למי תונתה לשמה 1עכ>
בלץ כיי שלא יכהיף מכל מקום ה!א אינו עושיה לשם
שלא לשתה כי הא לרב י־-ונא וחייא בר רב יוו יתבי קמי
שמיס אלא כיי שלא ישנאכו ועל פי זה היה מתורן קו שית
דשמואל א״ל תייא בר רב חוי מי למצער לי רב הונא קביל
סבני חיי שהקשה יהכא נראה לתוכחה אפז לשם שמיא
עליה ללא לצעורי בתר דנפיק א״ל הכי והכי עניי איל
ענוה שלא לשמה עליף והתם קאמר לעבירה לשמה הוי
אמאי לא אמרת לי באנכיה א ל חס לי דלכנזיף זרעוה
כמצוה שלא לשמה די״צ להבא בתוכחה שיש בה צי איסו*
דרב עז כו׳ הרי להתס לפ”ירשי חתי שפיר דהיינו ענוה
ילא תשא ולכן ענוה• שלא לשמה עייף משוס דענוה היא
שלא בא לעולם שהרי הוא עשה עצמו עניו לחש ליה נו'
גדולה מכל החסייות שבעולם כדיליף לה
זאינו לשמה שהרי אם כן לא היל לספר מותו שלא
התם תקיא דכתיב י-ן תשח אותי לבשר עב וים ולא יתיב
בפניו אמנם לפז ד״ע לענוה שלא לשמה היינו משפיל
חסילז הרי דענוה גדולה מש״ה בתוכחה אפ>לש״ש !ענוה
עצמו כלי שיקראו עניו הרי לא עשה שום ענו׳להשפיל
ש״ל עייף ענוה ש״ל מהאחי שיש בתוכחה צד איסור אפז
עצמו שותק תירופו כו׳אלא דלוה צ״ל ליעת ההוספות ו ל
שרואעושהלש״ש ואינו יומג שתסור ואפי׳ זסידוייק
דמה ששתק מה שקבל עליו לפני שמול שאמר שהיה מצער
מה שאמרו כתלמוד בענוהעצמה מילא קאמודיתליה
אותו חיגר ורצה לקבל' עליו שלא לצערו עול היינו לליל!
בגדולה א״ב גם ס״ל נתי עייפא יי״ל מאי מדחי ענוה
בשומע תירופו ושותק ואס תאחר א״כהרי ענוה שלימה
לשמה לש יל אלא ולאי יצ״ל מלאת לא קא בעית לי בשאר
היה זו ששמט חירוכו ושתק מכל מקום ליל לתוספות
מצוה ש״ל אלא יוקא גבי ענוה משוס לגלולה א״כ אפילו
למאחר שסיפר אחד כך גנותו שלא בפניו אף ע'ג לשתק
<סלא לשמה עייף נתי מתוכחה אפי לשם שץים והכי נר
ריעגוה ש נ
תיקרי ענוה
ש״ל
אוחה&עג-מנק
עדיןקשה לכל הפירושים אמאי קרי ענוה־־־־) קצת ממ״ש הרב זצו בס' ישרש יעקב דענוס שלא לשמם
היינו אפי' שלא רצה לביישו מינה בתוכחה לשמם היינו
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טעמא משום ללא ליכסיף כו' ואמרינן לעיל יכול אפילו
שבייש!
בתו׳ ז״ל כתבו שם ומאן אינון נשים באהל שיר.
משתנין מיי תלמוד לוחי ולא תשא עליו חטא ונימא
ז הנה
רבקה רחל לאה יבכולהו כתיב אתל ומנשים וכו'
ימשוס לא השא כו' עבד רב הונא שלא להכמיפן ברבים
היינו דכתיב נשים והנה כדיבור זז נתווכתו בו ולע״י
ונראה לע׳ד דמה שפ׳י רשז משתנין כניו שמוכיחו ברבים
כליל דקי לי דבשלמא אי אמרינן מנשים באהל היינו •יתר
להלבין פניו היינו !דאי דוקא כשעושה הוא כדי להלבין
מרם ניחא אבל אי אמרינן כמותן א״נ צ״ל דמנשי היינו
מה שאין כן הכא ברב הונא שאדרבא חייא בר רב הוא
מברכה שנתברכו נקים באהל .זהו מ״ש התו' ומנשים לא
אשר קבל עליו לעני שמואל שאז ודאי אם היה תשיב
הוי כס״י יותר מהם אלח רייסו לכתיב כנשים רצה לומר
למה היה מצערו לא ,הוי להלבין כיון שהוא גרם לעצמן
בברכה שיתברכו הם וכאלו אמרו היינן עא• דכתב
על ידי שאלתו
בנשים
הרב ספי ישיש יעקב דף קכ'ד אדרבא הכריח
או
א
בדברי רן) |ל דלוקא בפני רבים הוא לאסמי
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המקובל הגדול ,ציפ״ע ,נזר ישראל ותפארתו,

מדנא ורכנא

חיים יוסח דוד אזולאי

נדפס פעם ראשונה ע״י מרן המחבר זצ״ל בליוורנו שנת תק",

נדפס מהדש בהגהה מדויקת
פעיה״ק ירושלים תובב״א
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מחמור להחמיר עליו דו יכיל מימר ליה מה אם
נושא שכר שהחמירה תורה בו אפי׳ משך יהא
פטור אלא כיני לא יאמר שליחות יד שנאמרה
בשומר חנם שא״צ הייתי אומר עד שעה שימשוך
נושא שכר שהחמירה בו התורה כיון שמשך
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(חייב) לאיזה דבר נאמרה שלי > יד בש״ח
שאינו צריך להחמיר על נושא שנ^יון שהניח
מקלו ותרמילו עליו חייב (כל זה הלשון הסר
בירושלמי בדפוס)!

פרק ד׳ הזהב
המטבע אינו קונה את אסימון הערוך פירש
בערך אסימון שהוא כסף שאין עליו
צורה .ופי׳ פולסא מטבע של נחשת ויש בו צורה
ולכאורה יקשה דבש״ם מאי אסימון פולסא וכפי
הערוך הלוקים במינם ובצורה .אמנם י״ל
כדמשנו התום' בסוגיין ובעירובין דף ל״א בעד
רשי׳י דכל דבר שאינו מתוקן כהלכתו קרי ליה
אסימון .ועיין בתום' שבת דף ס״ה .וברבינו
שמשון פ״א דמעשר שני:
דף מ״ו ע״א .היה עומד בגורן וכו׳ ונקנינהו
וכו׳ התום׳ הקשו דלקני
המעות דרך הודאה כההיא דאיסור וכו׳ ודבר זה
פלוגתא דרבואתא אי ההודאה היא קנין וכבר
הרב נחלה ליהושע בשו״ת סי' י״ב והרב בני
יעקב ברוח מבינתם למדונו סברת כל אחד
מהפוסקים והן בפיהם תוכחו״ת מדבריה׳.
והמעיין יראה שיש לדחות קצת ראיותם .ועמ״ש
התום׳ בקמא דף ק״ד ומה שכתבתי בעניותי
בספרי הקטן ברכי יוסף ח״מ סי' מ׳ .ועיין מ״ש
לעיל בקונטרים זה פ״ד דמעשר שני:

דף מ״ט .דאתמר רב אמר דברים אין בהם
משום מחוסרי אמנה ור׳
יוחנן אמר יש בהם וכו׳ רבינו שמשון בסוף
שביעית נקט בפשיטו׳ דאין בהם מחוסרי אטנה
ותמה עליו הרב מהראנ״ח ח״א סי׳ קי״ח דהלכה
בר' יוחנן וכן יש לתמוה על רש״י בקמא דף
ע״ט ע״ש .ואני בעניותי כתבתי בענין זה בם׳
הקטן שער יוסף בקונטרים אשר בסוף סי׳ ט׳
ע״ש באורך[ :ועיין מ״ש לפנים פ״י דשביעית
בס״ד]:

דף נ״ח ע״א .ת1ט׳ ד״ה נשבעין לגזברין עמ״ש
הרב עין יהוסף בשיטתו ועי׳
מ״ש אנכי עפר דל בם׳ הקטן שער יוסף דף
ו' ע״א בס״ד ע״ש!
דף ג״ט ע״א .ול׳ע״א [אפילו] בשעה שעוסקים
בנגעים ואהלות וכו' עי׳
מ״ש בעניותי במאמר זה בספרי הקטן ראש דוד
פר' תזריע בס״ד:
מנ״ל מתמר דכתיב היא מוצאת .התום׳ כתבו
היא מוצת בלא אלף כמו ויצת אש
בציון וכו׳ פירש הגאון החסיד מהר״ף הלוי
הורווי״ן נר״ו אב״ד דק״ק פפד״מ בספרו הבהיר
שנדפס חדש ממש ספר כתובה על מסכת כתובות
ולשונות הטור .שם בדף ס״ז משם הגאון מר
אביו זלה״ה לפי מ״ש הרב מהרש״ל בסנהדרין
דף נ״ב ללמד זכות על ר׳ חמא בר טוביה דאקפה
זמורות לבת כהן ושרפה דטעה בתרתי והוא תי׳
דהיה למגדר מלתא והואיל והיה למגדר מילתא
הקיפה בחבלי זמורות לשנות מדין שרפה גמורה.
וה״נ לא היתד .רק יבמה ולמגדר מילתא ציוה
לשורפה שרפת נשמה וגוף בחבילי זמורות
שריפת נשמה וגוף כמו ויצת אש בציון וזהו
ששלחה אליו שאין כאן מגדר מילתא שלא היתר.
מופקרת לכל ומזה הוא עיקר הראיה שלו שנוח
לו שיפול ׳לכבשן האש עכ״ד ולכאורה דברי
מהרש״ל תמוהים איך חשד לבעלי התלמוד שלא
ידעו לישב זה ותלו בוקי סריקי בר׳ חמא בר
טוביה וח״ו לא יעלה על לב .והיה נראה דסבר
הש״ם דאי רב חמא ידע דשריפה בפתילה של
אבר אף שהיה למגדר מילתא תסגי להמיתה
בפתילה של אבר וכבר נודע דבטלו ד׳ מיתות

פ ת .ה

בבא מציעא פ״ד

נטי

ולא היה שורפת בווו •זמורות לאבד גופה
וכן לא יעשה .וכפי צד זה חלף הלך דרך הרב
הגז׳ .אמנם אפשר לקיימו דודאי נאמר דל״ק על
הש״ם דידע דרב המא מן הדין עשה ולא מהוראת
שעה ולהכי קאשר טעה בתרתי אבל אה׳יג
דלהוראת שעה יכול לאבד גופה נשי וכפ-ז א-ט
דרך הרב הנז׳ דבתמר דנוה הוראת שעה להשחי׳
גופה נמי ולכך ר״ח פירש היא מוצת כמו ויצת
אש לומר דדנוה בשריפת גופה ולא סגי מהוציאוה
ותשרף דר,היא אם׳ דתשרף כמצות הנשרפין
בפתילה של אבר להבי קאמר היא מוצת דדנוה
בשריפת גופה להוראת שעה .ובדברי מהרש״ל
הנז׳ והרב ד,נמקי והאחרונים כתבתי בעניותי
באורך בח״מ סי׳ ב׳ .ובמאמרין כתבתי קצת
פ״ק דסוטה בס״ד:
ודע דמ״ש התום' בסוגיין היא מוצת בלא
אלף וכו' בכתובות דף ס״ז ע״ב כתבוהו
בשם רבינו חננאל וז״ל ר״ח גרים מוצת בלא
אלף לשון ויצת אש וכו׳ .והריטב״א שם כתב
בחידושיו דבכל הספרים שלגו כתוב באלף.
והערוך ערך צת גרים בטוגיין אל תקרי מוצאת
אלא מוצת .והגה רבינו תם בם׳ הישר ב״י כתב
דהערוך כל דבריו נערכין על פי פירושיו של
רביגו חננאל .וכ״כ הרב מנחת שי בם׳ זה דידוע
דהערוך רוב פירושיו על פירושי ר״ח ע״ש .אם
כן איפוא התום׳ העידו בנו שר״ח גרים מוצת בלא
אלף ואלו הערוך כתבה בדרך אל תקרי .ויש
לישב:
א״ר חנינא בריר .דרב אידי מ״ד לא תונו איש
את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל
תונה,ו .פירש הריטב״א הובא בשיטה מקובצת עם
שאתך פירוש אשתך עכ״ד והרי הוא כמבוא״ר
במשז״ל דפלגן בהדייהו וזה עם שאתך בתורה
ובמצות היא האשד .אשר הוכיח ה׳ אל תונהו.
וניחא דסמיך לה מימרת רב לעולם יהא ארם
זהיר בהונאת אשתו:
אמרי אינשי אתתך גוצא .הקשה הרב עיון
יעקב אמאי לא פריך ממ״ש בברכות
דף ם״א אחר דבריה ואחר עצתה .ולק״ט דמההיא
ליכא לאקשויי דמאיזה פעם דהאיש הלך אחר

עיגים

עצת אשתו לא איריא .אבל רב מאי דקאט׳ הו
דתמיד הולך אחר עצתה דייק׳ נמי דקתני ההול
אחר עצת אשתו דרגיל בכך ואהך פריך מד
דאמרי איגשי אתתך גוצא גחין ולחיש לה דלש
זה מורה ובא תדיר :
ואמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהי־ בכבו
אשתו וכו' והיינו דאמר רבא וכו׳ .י,,
להרגיש מאי האי דאמר הש ים והיינו דקאש
רבא אוקירו וכו׳ משמע דהוה ס״ד שאין הדברי
אחדים או מכוונים ואשמועי' השי ים דהיינו דאניז
רבא .ואפשר דמדברי ר׳ חלבו אפשר שנבי
דכונתו לכבד אשתו מאחר דבשבילה באת בר□
ומאחר שכן ראוי לכבדה .אמנם אף אם איו
מכבדה הברכה בבית בין כך ובין כך .לזה ב;
התלמוד ואמר שאין פירוש דברי ר׳ חלבו כ
רק הברכה היא בעבור כבודה ואם מכבד!
הברכה בבי׳ ואם מנעה מכבוד אין הברכה מצוין
וזהו שאמר והיינו דאמר רבא אוקירו לנשייכו כ
היכי דתתעתרו דר,עושר בא בשביל כבוד אשת
ואם אין כבוד אין ברכה:

א״נ דבין אם מכבדה בין אם אין מכבדו
הברכה באה בשבילה וזהו פי' דברי ר
חלבו ומזה מוכח דד,זהיר לכבדה זכה מוסיפי
לו עושר וברכת הבית מרובה מחמת״ה והייג
דאמר רבא אוקירו כי היכי דתתעתרו דר,ברכו
בשביל אשתו וכשתוסיפו לכבדה תתעתרו:
א״נ מדברי ר' חלבו הו״א כי ירבה כבוד אשת
והברכה מצויה במידי דמיזן ובכל אשו
בבית אמנם בסחורתו ועסק משא ומתן אין זו
כי אם לפי מזלו האמנם בא התלמוד לאשמועיג
דבשביל אשתו הברכה שורה בכל אשר לו מביו
ומחוץ ולז״א והיינו דאמר רבא אוקירו לנשייב
כי היכי דתתעתרו דעושר במשא ומתן וסחור!
הוא:
א״נ אפשר משום דיש להרגיש בדברי רב;
דקאמר אוקירו לנשייכו וכו׳ דכיון דבבו!
אשתו מצוד .היא הרי זה כעושה מצוד .ע״מ לקבי
פרם אך מדברי ר׳ חלבו שמעינן דהוא זהירוו
בעלמא ואינו חיוב שהרי לא אשמועי׳ דיכבז
אשתו אלא משום דר,ברכה מצויד .בעדה ומשמ;
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כותב הרב וגו .שי׳ לדייק :״מזה שרבינו [ההדגשה שלי  -ל.י.ר ].אסר
לענות גם על ׳אמן׳ זה [=שלאחר ׳בריך הוא׳] לכאורה מוכרח לומר שגם
על ׳אמן׳ של שאר ברכות אסור לענות בין תש״י לתש״ר  -אע״פ שכבר
ענה ״אמן יש״ר ..יתברך" ,דמאי שנא".

ובמח״ב ,בדברי ׳רבינו׳ אין שום התייחסות ישירה לאסור עניית ׳אמן׳
שלאחר ׳בריך הוא׳ באמצע פסוד״ז ,ואין זה אלא פכי עטו של הרב
למברג שי׳ .וא״כ אין לבנות מגדל הפורח באויר ולעשות מזה גזירה שוה
לענין מי שהפסיק בין תש״י לתש״ר לענות איש״ר ,שייאסר לענות ׳אמן׳
שלאחר ׳בריך הוא׳ ,ולדייק מכך עוד לדין עניית ׳אמן׳ לאחר שאר ברכות.

ואכן סברת ההיתר לענות ׳אמן׳ זה הוא דבר המתקבל ,וגם הר׳ וגר.
שי׳ לא דחהו מסברא כי אם מכח ראי׳  -והיא איננה לענ״ד.

הרשאי כהן הפולכין פני חכרו לשאת כפים
ר׳ צבי רייזמן
איש עסקים מחבר ספדי רץ כצבי

א .בדברי חז״ל נאמרו דברים חריפים אודות המלבין פני חברו ברבים.
"אמר רבי אליעזר המודעי ,המלבין פני חברו ברבים אע״פ שיש בידו

תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעולם הבא״ (סנהדרין צט ,א; קז ,א).
ובבבא מציעא (נח ,ב) מובא" :תני תנא קמי דרב נחמן בר יצחק כל
המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים ,אמר ליה שפיר קאמרת
דחזינא לי׳ דאזיל סומקא ואתי חוורא״ [ופירשו התוספות שם" :ומה

שמאדים תחילה ,לפי שהדמים מתאספין לברוח"].

עוד נאמר בברכות (מג ,ב)" :נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברכים .מנלן מתמר ,שנאמר (בראשית
לח ,כה) היא מוצאת וגו"׳ .ופרש״י" :ואילו בהדיא לא אמרה אלו

הסימנים של יהודה הם ולו אני הרה ,אלא לאיש אשר אלה לו אנכי הרה,
אם יודה יודה ואם לאו אשרף ,ולא אלבין פניו".
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והנה מאמר זה הובא בסוטה (י ,ב) ,ושם הקשו התוספות (ד״ה נוח)
על דברי הגמרא שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני
חברו ברבים ,מדברי הגמרא בפסחים (כה ,א-ב) שיש דין יהרג ואל יעבור
בג׳ עבירות [עבודודבוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים] ,ואם האדם
מצווה להפיל עצמו לכבשן האש ובלבד שלא ילבין פני חברו ,מדוע לא
נאמר דין זה בכלל העבירות בהם יש דק יהרג ואל יעבור .ותירצו
התוספות ,ח״ל" :משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בחורה ,ולא
נקט אלא עבירות המפורשות".

ובדברי התוספות יש להועגורר ולחקור מהו גדר ההשוואה בין הלבנת
פנים ושפיכות דמים המבוארת במאמר "כל המלבין פני חברו ברבים
כאילו שופך דמים" .מצד אחד ,משמע מדברי התוספות ,שכוונת חז״ל

באומרם "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו
ברבים" היא כשפיכות דמים ממש ,ולכן עליו למסור עצמו למיתה
ובלבד שלא ילבין פני חברו .שהרי כל הסיבה שלא נמנה איסור זה בכלל
ג׳ הדברים שאינם נדחים מפני פיקוח נפש היא רק בגלל שדין הלבנת
פנים אינו מפורש בתורה ,משמע שבעצם החיוב לא השתנה דבר מהבנת
התוססות בקושייתם ,ואיסור הלבנת פנים הוא כשפיכות דמים ממש ועל

האדם למסור נפשו ובלבד שלא ילבין פני חברו.
אולם מצד שני ,יתכן ובתירוץ התוספות התחדש ,שמאחר ולא נתפרש
איסור הלבנת פנים בתורה ,הרי שאין הלבנת פנים נחשבת כרציחה ממש,
ובאמת אין חיוב למסור הנפש כדי שלא להלבין פני חברו ,וכל ענין
האיסור הוא ממידת חסידות גרידא.

ואמנם מלבד הנפק״מ בחקירה זו ,האם האדם מחוייב למסור עצמו
למיתה כדי שלא ילבין את פני חברו ברבים ,יש נפק"מ נוספת בחקירה זו
 -האם רשאי כהן שהלבק פני חברו ברבים לישא כפים.

שהרי "אמר רבי יוחנן כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו
שנאמר ידיכם דמים מלאו" (ברכות לב ,ב) .ודין זה נפסק בשו״ע (או״ח
סי׳ קכח סל״ה)" :כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג לא ישא את כפיו
אפילו עשה חשובה" .ומעתה יש לדון :אם הלבנת פנים נחשבת ממש
כשפיכות דמים ,לא יוכל כהן שהלבין פני חברו לעלות לדוכן ולשאת
כפיו לברכת כהנים .שהרי הוא נחשב כרוצח .אולם אם הלבנת פנים איננה

~>2
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נחשבת כרציחה ממש ,אין לפסול כהן שהלבין פנים לנשיאת כפים ככהן

שהרג את הנפש.
ובביאור הדברים נראה שנחלקו הראשונים האם יש חיוב למסור
ב.
עצמו למיתה כדי שלא ילבין פני חברו.

ובשו״ת ׳בנין ציון׳ לבעל הערוך לנר (סי׳ קעב) נשא ונתן בדברים,
והביא את דעת רבנו יונה בספר שערי תשובה (שער שלישי אות קלט)
שיש למסור נפש כדי לא להלבין פנים כדין יהרג ואל יעבור שנאמר
באיסור רציחה .ת״ל רבנו יונה" :אבק הרציחה ,הלבנת פנים .כי פניו

יחווירו וגם מראה האודם .ודומה אל הרציחה ,וכן ארז״ל .והשנית ,כי
צער ההלבנה מר ממות .על כן ארז״ל לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חברו ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות .אכן

דימו אבק הרציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצח ,ודומה
לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים .ולמדו
 מזה מענין תמר ,שנאמר היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו׳ .הנה כיאע״פ שהוציאוה לישרף ,לא גילתה כי היא היתה הרה מיהודה ,שלא
להלבין פניו".

וכתב ה׳בנין ציון׳ שלפי דברי רבינו יונה מתורצת קושיית התוספות
מדוע לא נחשב הלבנת פנים יחד עם דין יהרג ולא יעבור בג׳ עברות נע״ז
ג״ע שפ״ד] ,כי לפי רבנו יונה איסור הלבנת פנים הוא אבק רציחדה ונכלל
בדין יהרג ואל יעבור דרציחה ,כשם שלא נאמר מפורש חיוב יהרג ואל
יעבור באבק ע״ז [כגון להתרפאות בעצי אשירה] אלא נכלל בדין יהרג

ואל יעבור דע״ז.

ואמנם לפי זה נמצא ,שאיסור הלבנת פנים מוגדר כ״אבק רציחה",
וכשם ש״אבק ע״ז" נחשב לע״ז ממש ,כך גם הלבנת פנים שהוא אבק
רציחה נחשבת כרציחה ממש ,ולכן לא נכתבה כהלכה נפרדת של יהרג
ואל יעבור.
ויותר מפורש ב׳מגן אבות׳ להרשב״ץ על מסכת אבות (פ״ג מי״א)
שיש דין יהרג ואל יעבור באיסור הלבנת פנים ,ת״ל" :וכמו שיש בע״ז
וג״ע שהם ביהרג ואל יעבור תולדות כיוצא בהן וכו׳ כן תולדות רציחה
שהיא ביהרג ואל יעבור היא ההלבנה",
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אולם מאידך גיסא דייק ה׳בנין ציון׳ מלשון הגמרא" :כל המלבין פני
יחברו ברבים כאילו שופך דמים" ,שאין זה ממש איסור רציחה אלא
כאילו שפיכות דמים .והביא ראיה ממאמר הגמרא (פסחים קיח ,א) "כל
המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה" ,והרי לא מצינו דין יהרג
ואל יעבור בביזוי המועדות  -ומכאן מסיק הבנק ציון" :אלא ודאי דלשון
"כאילו" שדברו בו רז״ל הרבה פעמים אינו שוה בכל אלא במקצת ,ולכן
אין ללמוד מזה גם להלבנת פנים במקום פיקוח נפש" ,עכ״ל.

וכעין דברים אלו כתב ה׳תורה תמימה׳ (בראשית לח ,כה) שהביא את
דברי התוספות במסכת סוטה (המובא לעיל) שהקשו למה לא חשיב
הלבנת פנים בין ג׳ דברים דקיי״ל שיהרג ואל יעבור עליהם ,ותירצו דלא
חשיב אלא דברים המפורשים בתורה ,וכתב התורה תמימה" :ומשמע
מדבריהם דעכ״ם לדינא שוה דבר זה [הלבנת פנים] לאלה הדברים דקי״ל
יהרג ואל יעבור .אבל לולי דבריהם נראה לדעתי ברור דלא שייך כלל
לחשוב זה בין אלה הדברים דקיי״ל בהם יהרג ואל יעבור ,יען דהלשון
"נוח" משמע דאינו מעצם הדין רק מדרך המידות והמוסר האנושי ,ומי
שאינו עושה כן אינו נקרא רשע רק שאינו בעל מידות נכונות ,משא״ב
אלה הג׳ דברים שיהרג ואל יעבור עליהם הם מן הדין ממש ,והעובר
עליהם הוא רשע גמור כעובר על עיקרי הדת".

ולמעשה דבריו של התורה תמימה מפורשים במאירי בחידושיו על
מסכת ברכות (מג ,א־ב) וז״ל" :לעולם יזהר אדם שלא ילבין פני חברו
ברבים ,דרך צחות אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל
ילבין פני חברו מנלן מתמר" .וכן מפורש בדברי המאירי על מסכת סוטה
(ט ,ב) וז״ל" :לעולם יזהר אדם שלא להלבין פני חברו ברבים ,דדך הערה
אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו
ברבים".

ומפורש בדברי המאירי שמאמר חז״ל "נוח לו לאדם שיפיל את עצמו
לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" אינו נתפס כחיוב גמור
בדין יהרג ואל יעבור ,אלא שהוא חיוב מוסרי שנאמר "דרך צחות"
להדגיש את חומר עוון הלבנת פני חברו ,ואולם בודאי שאין כל חיוב
למסור נפש על כך.
ומסתבר שגם לדעת הרמב״ם אין חיוב יהרג ואל יעבור בהלבנת
ג.
פנים ,שכן המדקדק בדברי הרמב״ם ימצא בשלוש מקומות שהביא את
קובץ הערות וביאורים  -תתקלב^5:
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האיסור להלבין פני חברו ,אולם בכל אותן המקומות לא הזכיר דבר וחצי
דבר שצריך למסור את הנפש על זה.

וז״ל הרמב״ם בהלכות דעות (פ״ו ה״ח)" :המוכיח את חברו תחלה לא
ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא .כך אמרו
חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא .מכאן
שאסור לאדם להכלים את ישראל וכל שכן ברבים .אע״פ שהמכלים את
חברו אינו לוקה עליו עון גדול הוא .כך אמרו חכמים המלבין פני חברו
ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש
חברו ברבים בין קטן בין גדול .ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו ,ולא
יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ,במה דברים אמורים בדברים שבין אדם
לחברו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים
ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור
למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל".
־""ובהל׳ חובל ומזיק (פ״ג ה״ז) כתב הרמב״ם; "אע״פ שהמבייש שאר
העם בדברים פטור מן התשלומין ,עון גדול הוא .ואינו מחרף ומגדף לעם
אלא רשע שוטה ,ואמרו חכמים הראשונים שכל המלבין פני אדם כשר
מישראל בדברים אין לו חלק לעולם הבא" .וכן בהל׳ תשובה (פ״ג הי״ד)
מנה הרמב״ם בין העבירות שאמרו חכמים שהרגיל בהם אין להם חלק
לעולם הבא וכדאי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן את "המלבין פני חברו
ברבים".

הרי לנו שבכל המקומות בהם הביא הרמב״ם את האיסור להלבין פני
חברו ברבים לא הזכיר דבר וחצי דבר מענין מסירות הנפש על כך,
ומשמע שבכוונה השמיט דין זה ,מאחר ולדעתו אין חיוב ליהרג בגלל
איסור הלבנת פנים ,וכדעת המאירי .וכך כתב בספר ׳עינים למשפט׳ על
מסכת ברכות (מג ,א) וז״ל" :הרמב״ם וסמ״ג לא הביאו הא דנוח כו׳
שיפיל כו׳ וכתבו רק האיסור של הלבנת פגים מקרא דלא תשא עליו חטא
שנאמר גבי תוכחה דאסור להוכיח ופניו משתנות מכאן שאסור להכלים
כו׳ וכ״ש ברבים ..וכ״כ בטוש״ע כהרמב״ם ומשמע דס״ל שמש״כ כאן
אינה חובה על כן לא נאמר בלשון חיוב רק נוח לו".
ברם ה׳פרי חדש׳ בהגהות ׳מים חיים׳ על הרמב״ם (הל׳ יסודי התורה
פ״ה ה״ב) כתב על דברי הרמב״ם "אבל שלוש עבירות אלו אם יאמר לו
עבור על אחת מהן או תיהרג יהרג ואל יעבור״ " -וכן הלבנת פנים,
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כדאמרינן בסוף פרק הזהב ובפרק מציאת האשה נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .וכבר כתבו התוספות
פרק קמא דסוטה דהא דלא חשיב לה בהנהו שלוש עבירות ,משום שאינה
מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות מפורשות" ,עכ״ל .אך עדיין יקשה
לפי דברי הפרי חדש ,אם לדעת הרמב״ם נאמר דין יהרג ואל יעבור גם על
איסור הלבנת פנים ,מדוע לא הזכיר הרמב״ם את הדין להפיל עצמו
לכבשן האש ובלבד שלא ילבקפני חברו כחיוב.

וראיתי בשו״ת ׳להורות נתן׳ (ח״ח או״ח סי׳ ב) שיישב את דברי
הרמב״ם ,בהקדם הקושי׳ כיצד נלמדה ההלכה שנוח לו לאדם שיפיל
עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מתמר ,והרי כתב הרמב״ם
(הל׳ מלכים פ״י ה״ב) שבני נח אינם מצווים על קידוש השם ,ואם אנסוהו
לעבור על אחת ממצוותיו מותר לעבור ,ואם כן תמר [שהי׳ לה דין בן נח
קודם מתן תורה] עשתה כן ממידת חסידות  -ואיך נלמד דין זה לכל
ישראל .והרי רק בן נח אע״פ שאינו מצווה על קדוש השם מ״מ אם ירצה
למסור נפשו רשאי (וכדברי הפרשת דרכים ,דרוש שני) ,אולם בישראל
פסק הרמב״ם (הל׳ יסודי התורה פ״ה ה״ד) שכל מי שנאמר בו יעבור ואל
יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו .ומכח זה מבאר ה׳להורות
נתן׳ ,שלכן לא נקט הרמב״ם שיש לישראל חיוב שלא להלבין פני חברו
ברבים ,וכמובן שגם אק בזה חיוב מסירות נפש דיהרג ואל יעבור  -מכיוון
שדין זה נלמד מתמר שלא עשתה כן אלא ממידת חסידות ,ולישראל אסור
למסור נפשו במה שאיננו מחוייב רק ממידת חסידות.
גם הגאון רבי אשר וייס נקט בפשיטות בספרו ׳מנחת אשר׳ (בראשית
סי׳ נג) שאין דק יהרג ואל יעבור באיסור הלבנת פנים ,ונימוקו עמו:
"ובאמת קשה מאד לענ״ד לומר דיש דין יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים
דאם המלבין הוי כרוצח יהא לו גם דין רודף ואטו חייבים להרוג את
הבא להלבין פני חברו ברבים ,והלוא כל האומר כן למשוגע ייחשב ,ואטו
מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנת פנים כגק המלבין פני חברו
ברבים וכי מותר לכבות את הנר כדי שלא יתבזה לעין הרואה .ועוד שהרי
אמרו שם בב״מ "נוח לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני
חברו ברבים" ,ואטו גם זו הלכה פסוקה שספק ערוה הותרה כדי למנוע
הלבנת פנים .וע״כ שבדרך הפלגה אמרו כן חז״ל להלכה ,וכמו שאמרו
שלשון הרע שקול כנגד ג׳ עבירות ,ואפילו הכי אין בלשון הרע דין של
יהרג ואל יעבור".
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ובדברי התוספות בסוטה [המובא לעיל אות א] ,שתירצו דלא נקטו
לאיסור הלבנת פנים ביחד עם ג׳ עבורת חמורות שנאמר בהם דין יהרג
ואל יעבור ,משום שהאיסור אינו מפורש בפסוק ,ומשמע שלמעשה אכן
יש דין יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים  -כתב המנחת אשר" :אך מכיון
שלענ״ד קשה עד למאוד לומר דהלבנת פנים יש בה דין יהרג ואל יעבור,
נראה לדחוק בדעת התוספות דמכיון שאינה מפורשת בקרא לכן אין דינה
יהרג ואל יעבור ,וכשאמרו דלא נקטו הלבנת פנים בהדי ג׳ עברות
חמורות כוונתם דאכן אין מקומה בהדייהו דבאמת אין דינה יהרג ואל
יעבור".
לאור המבואר בשיטות הראשונים הנ״ל ,שנחלקו האם נאמר דין
ד.
יהרג ואל יעבור באיסור הלבנת פני חברו ברבים ,נבוא לדון בשאלה האם
רשאי כהן שהלבין פני חברו ברבים לישא כפים.
ובספר ׳שיחות חיים׳ (אות נ עמ׳ רט) דן הרב נתן איינפלד בשאלה זו,
וכתב הדברים הבאים" :נתעוררתי על ידי מעשה שראיתי בימים אלו
בבית הכנסת באחד שרמו לש״ץ באצבעו שלא ירוץ וימהר כל כך ועשה
כך פעם אחת בשקט ובעדינות ,ואחר התפילה התנפל עליו הש״ץ שהוא
כהן "הדיוט" וחרפו וגדפו ברבים לעיני כל המתפללים בצעקות גדולות
מחוצף שכמותך וכו׳ וכו׳ וכל זה משנאת חינם הכבושה אצל אותו כהן,
אשר זה למעלה מארבעים שנה שאינו אומר אפילו "שלום"
לנתקף ..ולכאורה פשוט שכהן כזה אסור לו לעלות לדוכן בגלל שיטת
התוספות ורבנו יונה שיש דין במלבין פני חברו ברבים שיהרג ואל יעבור,
והוא הדין בנשיאת כפים ,כהן שהלבין חברו ברבים אסור לו לעלות
לדוכן ,ואפילו בעשה תשובה ,וה״ה דאסור להיות ש״ץ" .והוא מסיים:
"וצריך לפרסם הלכה זו בדבים ,בגודל האיסור בכלל של מלבין פני חברו
ברבים ,ובכהנים וש״ץ בפרט".

אמנם לפי המבואר לעיל בדברי המאירי ופשטות משמעות הרמב״ם,
שכל ההשוואה של הלבנת פנים לשפיכות דמים היא בדרך צחות ואין
חיוב למסור נפש על הלבנת פנים ,אין מניעה לכהן שהלבין פנים לשאת
כפים.
ובשו״ת ׳שבט הלוי׳ (ח "ח סי׳ קעב) נדפסה תשובת הגר״ש וואזנר לרב
איינפלד ,וז״ל" :מש״ב כב׳ בענין הלבנת פנים החמור מאד ,והביא מתוס׳
סוטה דיש במלכין חברו כרבים דין יהרג ואל יעבור ,והביא מתשובת
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בנין ציון סי׳ קעב דאסור להציל עצמו ממיתה בהלבנת פני חברו ,ושפט
כבודו מזה יאסור לישא כפיו כרוצח המבואר בשו״ע (או״ח סי׳ קכח
סל״ה) ולי״א אפילו עשה תשובה ,ועוד האריך בחומר הענין .הנה כל

מש״כ בחומר האיסור עד כדי דמיון לרציחה המבואר בכמה ראשונים
הוא אמת נכון ומאד צריך למחות ולעמוד בפרץ בזה .איברא מה שכתב
_ דפסול מן הדין לישא כפיו כרוצח ממש לא יראה לענ״ד".
והביא את דברי התום׳ (יבמות ז ,א ד״ה שנאמר) שביארו את מאמר
הגמרא ״כהן שהרג נפש לא ישא את כפיו״ בשני אופנים :א .שהדין שלא
ישא את כפיו חומרא בעלמא הוא .ב .דוקא לא ישא את כפיו לפי שהרגו
בידו ואין קטגור נעשה סניגור וכדכתיב בההוא קרא ובפרישכם כפיכם.
ולפי זה כתב הרב וואזנר" :דלא מבעיא למש״כ תום׳ יבמות בתי׳ קמא

דהא דלא ישא רוצח כפיו חומרא בעלמא היא ,דמן הדין אפילו רוצח כשר
לעבודה אם כן מנא לן להחמיר במלבין פני חברו .אלא אפילו למשמעות
הרמב״ם פט״ו מתפילה ופשטות השו״ע דהוא מעיקר הדין ,היינו רוצח
בידים כמש״ב תום׳ יבמות שם בתי׳ שני לפי שהרגו בידים ואין ידים
הללו שהם קטיגור נעשו סניגור ,והפוסקים באו״ח שם העתיקו טעם זה,
וכל זה לא שייך במלבין פני חברו דלא הרגו בידיו ,ולומר כיון דהרגו

בפיו לא יברך ברכת כהנים בפיו מנא לן חידוש כזה".
על דברים אלו הגיב הרב איינפלד (שיחות חיים ,שם) וכתב" :מש״כ
לחלק בין "מלבין" לרוצח ע״פ התום׳ ביבמות (ז ,א) ,לפי שהרגו בידו,
הנה הרמב״ם הטור הב״י והשו״ע לא הביאו ולא הזכירו זה כלל להלכה.

ומה שהזכירו בזה "אין קטיגור נעשה סניגור" (יעויין במשנ״ב באות קכט
ובשעה״צ אות ק) ,צ״ל דאין הכוונה על הידיים דווקא אלא על הכהן,
דהרי לא הזכירו כלל ידים בזה .ובאמת שאיני מבין כוונת התוס׳ בזה,
דלמה דווקא בהרגו בידו ,אבל בהרגו ברגלו או בדחיפת הגוף ישא כפיו,

דהרי בגמרא כתוב בסתם "כהן שהרג את הנפש" ,ומפשטות הגמרא
משמע דאין חילוק איך הרגו ,דגם בזה שייך אין קטיגור (הכהן) נעשה
סניגור ,ולא רק בידים .וגם צל״ע דהרי עכ״פ שיטת התוספות היא דדווקא
בהרגו בידו לא ישא כפיו ,דלמה לא הזכירו זה כלל בפוסקים ,הרבה
חפשתי ולא ראיתי לאחד מהפוסקים שיביאו שיטת התוספות בזה .ויתכן
שאין זה כוונת התום׳ כלל ,דדוקא הרגו בידו דהריגה ע״י האדם בכל
צורה נקרא בידו".
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עוד השיג הרב וואזנר על דברי השיחות חיים" :ולדברי כב׳ הי׳ יותר
להעיר למה דאיתא בנדה (יג ,א) דבל המוציא שכבת ורע לבטלה שנקרא
שופך דמים ,ואם הוא מן המנאפים בידים אם כן יש לו דמיון לידיכם
דמים מלאו ,אבל גם זה לדינא צ״ע .אבל מש״כ כב׳ בנדון דילן דמצד
שנאה לא ישא כפיו ,זה יתכן כמש״כ במשנ״ב (סי׳ קכח ס״ק לו) ,וכן
להרחיקו מדק קנס ונזיפה אם הוא רגיל בכך ולא עשה תשובה גם כן אמת
לדינא ,אבל לפסלו מדין רוצח שופך דמים ממש לענ״ד לא יראה כן".

ועל כך השיב לו הרב איינפלד" :ומש״ב כ״ת להעיר מהגמרא בנדה

"המנאפים בידים" שהוא שופך דמים ,כבר העיר בזה ב׳מור וקציעה׳
(או״ח סי׳ קכח בדף נד) וכתב דאין כוונת הגמרא דהוא ממש שופך דמים,
אלא להפליג בחומר האיסור ,יעו״ש .וכ״ב בחזו״א (יו״ד סי׳ קד בסופו)
שאין בזה יהרג ואל יעבור .ומשמע לכאורה בדבריו ,דאם היה ממש
כשפיכות דמים הי׳ פסול לישא כפיו ,ומכל שכן במלבין פני חברו
דלשיטת כמה ראשונים הוא ממש רציחה ושפיכות דמים דהוא ביהרג ואל
יעבר .ויותר מזה רוצה לומר בחידושי מהר״י ווייל על הטור (או״ח סי׳
קכח) דמלוה בריבית לא ישא כפיו ,דבגמרא ב״מ (סא ,ב) הוקשו לשופכי
דמים ,יעו״ש שנשאר בזה בצ״ע .ולפי זה הרי במלבין הוי יותר שופך
דמים ,וכמו שנתבאר".

אולם דברי הרב איינפלד לחלק בין הלבנת פנים הנחשבת כרציחה
ממש ,לעומת איסור הוצאת זרע לבטלה שאינו נחשב כשפיכות דמים
ממש ,צריכים עיון ,מהיכי תיתי לחלק בין מאמר חז״ל (נדה יג ,א)
שהמוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמים ,לבין המאמר שהמלבין
פני חברו כאילו שופך דמים .דממ״נ ,אם פירוש ה״כאילו" כהשוואה
מוחלטת ,אזי גם בהוצאת שכבת זרע לבטלה יהי׳ דין יהרג ואל יעבור,
וכהן שעשה כן לא יוכל לשאת כפיים .ואם "כאילו" פירושו השוואה
שאיננה מוחלטת אלא הפלגה בחומר האיסור ,הרי שגם בהלבנת פנים אין
דין יהרג ואל יעבור ,וגם כהן שהלבין פנים ברבים יכול להמשיך לשאת
כפיים.

עוד יש לתמוה על ראיית הרב איינפלד מדברי המהר״י ווייל שרצה
לאסור על כהן מלוה בריבית לשאת כפיו מאחר והוקשו מלוי בריבית
לשופכי דמים ,ומכאן נלמד שכשם שכהן מלוה בריבית אינו רשאי לשאת
כפיו כך יש לאסור גם לכהן שהלבין פני חברו לשאת כפיו .שהרי אם
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נתבונן ונדייק בלשון הגמרא כבבא מציעא ,לגבי מלוי בריבית השתמשו
חז״ל במונח "היקש" ־ "הוקשו לשופכי דמים" ,וכידוע "היקש" הוא
השוואה־מוחלטת [דאין היקש למחצה] ,וממילא כל מה שנוהג בדה נוהג
בזה ,ואם שופך דמים פסול לישא כפיים גם מלוה בריבית שהוקש לו,
פסול לישא כפים .לעומת זאת ,לגבי מלבין פני חברו נאמר הלשון

"כאילו" ,וכמו שנתבאר לעיל בדברי המין ציון [המובא לעיל אות ב]
"ודאי דלשון "כאילו" שדברו בר ח״ל הרבה פעמים אינו שוה בכל אלא
במקצת" .ואם כן צ״ע גדול מהי ההשוואה שמשווה הרב איינפלד בין שני
הנושאים.

גם בשו״ת ׳להורות נתן׳ (ח״ח או״ח סי׳ ב) פסק כדעת שבט הלוי
שמותר לכהן שהלבין פגים לשאת כפים .והביא שכן משמע מדברי שו״ת
מהרלב״ח (סי׳ קיז) שדן בענין כהן שיצא עליו קול שהכה נער ומת ,וגם
הכה אשה מעוברת והפילה ,וגם בידה כמה וכמה אנשים ומהם בעלי
תורה בבזיונות וקלון בכנופיא ,וכמעט לא נשאר בעל תורה במצרים שלא

ביזהו וביישו בדברים מכוערים ומגונים .והכריע המהרלב״ח שמכיון
וכבר הורה זקן אחד להכשירו לנשיאת כפים היות ועל הכאת הנער לא
היה אלא עד אחד ,וכן מחמת הפלת הולד לא נפסל מלהשיא כפיו דכתיב
מכה איש הראוי להיות איש ,לכן אין לפוסלו לישא כפיו ,אא״כ יודע
בעצמו שהרג את הנפש ,ואפילו אם רק ספק אצלו אסור לו לעלות לדוכן

עיי״ש.
ודייק הלהורות נתן מדברי המהרלב״ח שלא דן כלל לאסור על הכהן
לשאת כפיו משום שהלבין פני חברו ברבים ־ שסובר המהרלב״ח שאין

בכך כדי לפוסלו מנשיאות כפיים .וכנראה סבר כן ,מאחר ולדעתו אין
כוונת חז״ל באומרם "כאילו" שופך דמים להשוות לגמרי את דין המלבין

פני חברו ברבים לדין שפיכות דמים ,אלא להראות את חומר האיסור

מדרך המוסר והמידות.
גם בספר ׳דברות אליהו׳ (סי׳ ד) דן האם כהן שהלבין פני חברו ברבים
יכול לשאת כפיו ,ומסיק שיכול ,ודייק כן ממה שפסק השו״ע את דין
הגמרא שכהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו ,וממה שלא הוסיף השו״ע
דין המלבין פני חברו דהוי כהורג הנפש משמע דלא להוסיף עלה ,ודין
מלבין פני חברו אינו כרוצח ממש.
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ונראה ,דאף שאמת הדבר שלא' מסתבר שיהיה למלבין פני חברו
ה.
_.בךבים דין "רודף" ,ואולי יש חיוב "יהרג ואל יעבור" בהלבנת פנים משום
"מידת חסידות" ,אך בוודאי אין זה חיוב מעיקר הדק ,וכמו שכתב הרב
וייס בדבריו .אולם לענין ברכת כהנים נראה שבכל אופן אין למלבין פנים
לשאת כפיו.
דהנה כפי שהבאנו לעיל את דברי הגמרא ,הלימוד שכהן שהרג את
הנפש לא ישא את כפיו הוא מהפסוק (ישעיה א ,טו) "ידיכם דמים
מלאו״ .וביאר המהרש״א (ברכות לב ,ב) שהלימוד הוא מתחילת הפסוק:
"ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע
ידיכם דמים מלאו" ,ו״בפרשכם כפיכם" היינו ברכת כהנים ,וממילא
מהמשך הכתוב "ידיכם דמים מלאו" למדה הגמרא שכהן שהרג את הנפש
אינו נושא כפיו.
אך כשנתבונן בלשון הכתוב ,הרי מוזכר גם "כי תרבו תפילה"
[ובביאור הגר״א לספר ישעיה (שם) כתב שגם "בפרשכם את כפיכם"
הכוונה לתפילה ,וז״ל" :מבואר בזוהר בתפילה ונשיאות כפים שניהם
בנשיאות כפים"] .ומעתה נשאלת השאלה ,מדוע לא למד רבי יוחנן
מפסוק זה שאדם שהרג את הנפש לא יוכל להתפלל ,כפי שלמד שאסור
לשאת כפים אם "ידיכם דמים מלאו".

אלא שלומר שאדם שהרג את הנפש לא יוכל להתפלל אין זה מסתבר
כלל וכלל .וכנראה שהטעם לכך הוא הבדל היסודי שיש בין תפילה לבין
ברכה.
בברכה הכהן הוא שלוחא דרחמנא להעביר את ברכת השי״ת
לישראל ,וכמו שכתב הגר״א בביאורו לספר ישעיה (שם) ח״ל" :בנשיאות
כפים בהפרשה היינו הכפות למטה ואחורי הידים למעלה להושיט הברכה
מלמעלה למטה ,ובתפילה הכפים למעלה להעלות התפילה מלמטה
שיקובל למעלה" .וכעין זה מפורש בדברי רבנו בחיי (בראשית מח ,יג)
בביאורו מדוע סמך יעקב אבינו את ידיו על ראשיהם של אפרים ומנשה
בשעה שברכם ,וז״ל" :והיתה הברכה חלה עליהם בסמיכה זו כאשר
כתוב ביהושע (במדבר כז ,כג) ויסמך את ידיו עליו ,כדי שיאצל רוח
הקדש על הנסמך .ומזה הענין היתה הסמיכה בזמן החכמים ,גם ברכת
כהנים בנשיאת כפים ,כי לא יתכן לכהן הנושא את כפיו שיסמוך את ידיו
על כל אחד ואחד מישראל ,ועל זה היה פורש כפיו למעלה כדי להאציל
;וצר החכמה
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כח הברכה-למטה ממקור הברכה העליונה ,והוא שכל את ידיו מלשון
שכל וחכמה כי נתכון בעשר אצבעות ידיו להמשיך הברכה ממקור
החכמה והשכל".
ולכן בברכה  -שהכהן הוא "צינור" להעביר את הברכה ממקורה
העליון ,נלמד מהכתוב שאם ידי הכהן מלאו בדמים שוב אין הוא ראוי
להעביר את הברכה ,כי למעשה הוא אינו המקור לברכה ,אלא הוא
כביכול עושה זאת עבור הקב״ה .ולכן יש לומר שאם הלבין פני חברו גם
כן נחשב כרוצח לענין זה שהקב״ה כביכול אינו חפץ להשתמש בו

כ״צינור" להעביר הברכה.

אך כאמור ,כל זה רק לענין העברת הברכה ,נדון המלבין פני חברו
בבחינת "ידיכם דמים מלאו" ,אולם פשיטא שלעניינים אחרים לא נאמר
שהמלבין פני חברו נידון כרוצח ממש לענין דין יהרג ואל יעבור ודין

רודף.
ולכן תפילה שהיא עבור עצמו ,שלא כברכה שהיא עבור הקב״ה -
בוודאי שגם מי שידיו מלאו דמים רח״ל ,וקל וחומר אם הלבין פני חברו,
רשאי להתפלל .ורק בנשיאת כפים שהיא ברכה ובחינה של "עבודת"
הכהן ,המעביר את ברכת השי״ת לעמו ,לא יוכל הכהן שמלאו ימיו
בדמים  -לרבות הלבנת פנים  -לשאת את כפיו.

נטע רבעי בחד׳ל
הרב יוסף שמחה גימבודג
רב אזורי י עומר ,אה״ק
בסיפור על ״המעיין הלבן״ (סה״מ תש״ט עמ׳  ,)88מסופר בשם
אדמו״ר האמצעי ,שפירות-האילנות ב׳כרם׳ של ר׳ ברוך אבי אדה״ז
[כשאדמו״ר הזקן היה בן  7שנים ואחיו מהרי״ל בן  3שנים ,וא״כ היינו
בשנת תקי״ב לערך] היו מהשנה הרביעית ולא אכלו אותם ןוע״פ הנ״ל -
מסתמא הכוונה שהמתינו לפדיון כדי לאוכלם] ,אבל אחת המשרתות -
אינה יהודית  -לקחה תפוח ואכלה ,ונתנה גם להילד  -מהרי״ל אחי אדה״ז
 ובירך ואכלו .ורץ לשאול מאת אחיו הבכור  -כ״ק אדה״ז  -נוסח ברכהאחרונה אחרי אכילת תפוח .אדמו״ר הזקן שאלו :איה איפוא לקחת
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הרב שמואל אלעזר שטיגל

באיסור הלבנת פנים
עיין חינוך מצוה של״ח ח״ל ואולם לפי הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד
א)
והתחיל והרשיע לצער חבירו בדבריו הרעים שלא יענהו השומע שאי אפשר להיות האדם
כאבן שאין לו הופכים .ועוד שיהיה בשתיקתו שוה למברכים כמו על החירופים .ובאמת

לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכים אבל תצוה אותנו
שנתרחק מן המדה הזאת ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם ,ובכן ינצל כל אדם מכל

זה כי מי שאינו מבעלי קטטה לא יחרפוהו בני אדם זולתי השוטים הגמורים ואין לתת לב

על השוטים .ואם אולי יכריחנו מחרף בן אדם להשיב על דבריו ראוי לחכם שישיב לו דרך
סילסול ונעימות ולא יכעס הרבה כי כעס בחיק כסילים ינוח .וינצל עצמו .אל השומעים
מחירופיו וישליך המשא על המחרף זה דדך הטובים שבבני אדם ,ויש לנו ללמוד דבר זה

שמותר לנו לענות כסיל לפי הדומה מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהרגו

שאין ספק שלא נתחיב האדם לסבול הנזקין מיד חבירו כי יש לו רשות להינצל מידו .וכמו
כן מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך בכל דבר שהוא יכול להנצל ממנו ואולם יש כת

מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר

פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדאי ועליהם ארז״ל הנעלבים ואינם עולבים
וכו׳ עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ,עכ״ל^ומבואר בדבריו דהך לאו

דלא תונו איש עמיתו היינו רק שאסור להתחיל לחרף את השני אבל אם ההוא התחיל
בחירופיו מותר לי להשיבו בדרך סילסול ונעימות כדי להשליך המשא מעלי .אבל לענותו

בצורת חירוף וגידוף אסור וכן משמע ממש״כ ואולם יש כת מבנ״א וכו׳ פן יגבר עליהם
הכעס יותר מדאי ומשמע דאז באמת אסור אמנם ממה שהביא ראיה מהבא במחתרת הלא
התם מותר לי אפילו להרוג כדי להציל את עצמי ומשמע דמותר אפילו כשאינו בדרך

סילסול ונעימות .ובע״כ דה״פ דמצד מידות טובות עדיף השתיקה בכל גווני ומצד הדין אם
יכול להציל את עצמו ללא שיביישו בחזרה חייב להציל את עצמו ואם אינו יכול להציל

את עצמו מותר לביישו כדי להינצל ממנו וכמו בבא במחתרת שאם יכול להציל עצמו
שלא בהריגת הרודף אסור להרוג הרודף ונהרג עליו אם הרגו .ואם אינו יכול להציל את
עצמו אלא בהריגת הרודף מותר להורגו .אלא דיש לעיין מהא דאיתא בבא מציעא נ״ט
ע״א אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר ר׳ הונא בר ביזנא אמר ר״ש

חסידא ואמרי לה א״ר יוחנן אמר ר״ש בר יוחאי נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר דכתב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.

והלא התם היה עליה גם שם רע שזינתה ועל זה לבד היה מותר לה להציל את עצמה וגם

על סכנת המיתה שהוציאוה להשרף והרי זה גם הצלה ממיתה וגם הצלה מחירופין ועל
שניהם היה נח לה להפיל עצמה לכבשן האש ולא להלבין פני יהודה ברבים ולפי מש״כ
החינוך הלא מותר להציל את עצמו .ומוכרח מהכא דהך מעשה דתמר אינו מעיקר הדין
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אלא מצד מידת חסידות (וגם בחינוך מצוה ר״מ הביא מעשה דתמר מיהו משם אין ראיה
כל כך דאולי רק להגדיל חומר האיסור הביאו) .ועוד י״ל דהנה זה פשוט דבל ההיתר
להציל עצמו הוא רק להרוג את הרודף אבל להרוג מי שהוא אינו רודף אף שאני ניצל על
ידי זה זה פשוט דאסור וכגון ראובן רודף שמעון אסור לשמעון ליקה את לוי ולהעמידו

במקומו של שמעון כדי שראובן יהרגנו וינצל וה״ה הכא נראה שיהודה הלא לא היה לו
שום ענין בהוצאת השם רע נגד תמר דהלא ע״ז היו עדים ובי״ד פסקו עליה שמגיע לה

מיתה ויהודה הי׳ לו כאן רק תורת בי״ד ונמצא דאין כאן רודף כלל וכל הנידון הוא רק

אם ע״י שהיא תאמר שזה יהודה היא תינצל מן המיתה ואף שגדר הצלה יש כאן הלא כל
ההיתר של הצלה הוא רק מגזירת הכתוב כלפי הרודף שמותר להציל הנרדף בנפשו של

רודף אבל לא בנפשו של מי שאינו רודף וכאן היתה השאלה או שיהודה יתבייש ועי״ז
תינצל תמר או שתמר תישרף אבל לא היה כאן רודף ולכן פשוט שכאן אין את כל ההיתר

של החינוך ולפ״ז צ״ל שמש״כ החינוך שאדם רשאי להציל את עצמו מחירופיו ה״ר
להשליך המשא על הרודף אבל להשליך המשא על מי שהוא אחר שאינו רודף אף שעי״ז

ינצל מהבושות אסור .דרך משל ראובן חשד את שמעון בגניבה אסור לשמעון לומר לוי
גנבו אלא או לומר אני לא גנבתי ואם ראובן הגנב מותר לומר ראובן הגנב אבל להטיל על

מי שהוא אחר אף שעי״ז ינצל אסור .נמצא דהנידון הוא רק או שתמר תישרף או שתינצל

ע״י יהודה ומשום דיהודה רק תורת בי״ד לו ואינו הרודף וע״ז שפיר אמרינן דנח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים אבל באמת אם יהודה היה המביש

היתה אומרת שזה מיהודה( .ובעיקר הדברים עיין בחפץ חיים הל׳ לשה״ר כלל י׳ סעיף י״ז
ובבמ״ח שם מ״ב מ״ג ושם במ״ח ס״ק ל״א ונראה דהתם בלשה״ר אמנם בהלבנת פנים
יהא מוכח מכאן שאסור גם באופן זה ובלא״ה הדבר מוכח כן דאפילו לסלק מעצמו

ההלבנת פנים אסור ע״י שמטילים האשמה על אחר ממעשה דתמר) והנפקא מינה בין הנך
ב׳ תירוצים הוא אי לדעת החינוך אפשר ללמוד לדינא ממעשה דתמר אם מעשה דתמר

היתה חומרא יתירה או דזה הוא מעיקר הדין .ולקמן יבואר עוד.
ב)

ובעיקר הילפותא של החינוך מהך דינא דבא במחתרת יש לעיין בזה דהנה מצינו

בתורה שני פרשיות דין רודף ודין בא במחתרת דין רודף הוא בין בנערה המאורסה ובין
ברוצח .ודין הבא להרגך השכם להורגו .והנ״מ בין שני הדינים הוא במש״כ המל״מ פ״ח

מחובל ומזיק ה״י דדינא דרודף הלא הדין הוא שביכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל
נהרג עליו ודינא דבא להורגך השכם להורגו הוא אפילו ביכול להצילו באחד מאבריו

והיינו משום דהנרדף עצמו אינו מדקדק בזה (ועיי׳ חי׳ מרן הרי״ז הלוי פ״א מרוצח וש״נ
הי״ג ואכמ״ל) ויש לעיין בהתירא דלהשיב למחרפים אם ההיתר הוא מדין הבא להורגך
השכם להורגו ולפי״ז זה הוא דוקא הנרדף עצמו ואף שיכול למנוע באופן אחר אינו עובר
מעיקר הדין (אם לא מצד מידות טובות) או דההיתר הוא מדין רודף ולכן גם לאחר מותר
ואם יכול לסבב באופן

אחר יהא אסור לו .ולפי״ז מש׳׳כ החינוך שראוי להשיב בדרך

סילסול ונעימות אם זה מעיקר הדין משום דכל ההיתר הוא מדין רודף שהוא מדין הצלה
ולכן גם לאחר מותר להציל אותו וגם הוא עצמו אם יכול לסבב ההצלה באופן אחר צריך
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לסבב באופן אחר ולכן צריך דרך סילסול או דההיתר הוא מדין הבא להורגך השכם
להורגו ולכן מותר זה רק לנרדף עצמו וגם אינו חייב לסבב ההצלה באופן אחר וכל הענין
של להשיב בדרך סילסול ונעימות הוא מצד מידות טובות ונראה רזו היא פלוגתת הבאר

הגולה והסמ״ע דעיין בחו״מ רכ״ח סעיף א׳ ברמ״א וז״ל ומי שמאנה את עצמו מותר
להוניהגועיי״ש בבאר הגולה אות ה׳ ולענ״ד פשוט שפירושו שאם הונה אותך גם עתה
מותר להוניהו .ובסמ״ע שם ס״ק ד׳ הביא הפירוש הזה בשם שמעתי מפרשים והקשה על
זה ועוד מאי איריא עצמו ואותו אפילו אם מאנה אחרים ג״כ מותר להוניהו .והיינו

דהבה״ג ס״ל דבל ההיתר הוא מדין הבא להורגך השכם להורגו ולכן לאחר אסור אמנם

הסמ״ע ס״ל דהוא מדין רודף ולכן מותר לכל אדם( .אף שכאן איירי אחר הביוש דהלא

כבר הונה מ״מ לא גרע ממי שהוחזק למסור למלכות שמותר להורגו אפילו לאחר מעשה
כדי שלא יזיק אח״כ וזה ג״כ מדין רודף עיין בחו״מ סי׳ שפ״ח סעיף י׳ י״א)*.

ג)

שוב ראיתי בשו״ת בנין ציון סימן קע״ב־קע״ג שפסק להלכה הך דינא דנח לו לאדם

שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וס״ל כפשוטו רעל הלבנת פנים יהרג ואל יעבור והביא שגם
הפר״ח במים חיים ס״ל כן להלכה (וגם כתב כמש״ב בס״ק א׳ דיהודה לא היה רודף אחר
שהוא לא הרגה בידיים ורק תורת בי״ד לו) וכתב דגם הרמ״א פסק כן להלכה והיינו

ממש״כ הרמ״א יו״ד קנ״ז סעיף א׳ בהג״ה וכל איסור ע״ז וג״ע ושפ״ד שאין בו מיתה כי

אם לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור והוקשה לו דבשלמא גבי ע״ז שייך רק לאו כגון
ולא ידבק בידך מאומה וכו׳ שאינו רק לאו וג״ע איירי בקריבה לעריות דהוי רק לאו אך

מה שייך לאו ללא מיתה ברציחה וע״כ דכונתו על הלבנת פנים שהוא לאו דרציחה ללא
חיוב מיתה .אמנם דבריו צ״ע דודאי אפשר לומר דהכוונה היא על טריפה ועל גוסס עיין

רמב״ם הל׳ רוצח פ״ב ה״ז וה״ח ועוד שם בהי״א לגבי גר תושב ועיי״ש עוד בה״א ובה״ב
ובפ״א הי״ג ובפ״ט מהל׳ מלכים .וחזינן דיש שני דברים ברציחה יש איסור רציחה ויש

חיוב מיתה .והנ״מ בשוכר חבירו או כפתו או הרג עוברין ועוד הרבה דוגמאות שיש איסור
ואין חיוב מיתה עיי״ש ברמב״ם באריכות ובחי׳ מרן הרי״ז הלוי פ״ג מהלכות רוצח וש״נ
ובודאי דלזה נתכוין הרמ״א דהיה מקום לומר דהך דינא דיהרג ואל יעבור הוא רק על דבר

שחייבים עליו מיתה משא״כ אם זה רק איסור רציחה ללא חיוב מיתה יעבור ואל יהרג

וע״ז קמ״ל הרמ״א דגם באיסור רציחה והיינו בהנך גווני (ויש הרבה ואכמ״ל) יהרג ואל
יעבור דמ׳׳מ שם רציחה יש כאן .וגם מסקנתו להלכה לשיטתו יש קצת לעיין בזה דכתב
ראם אדם יכול להציל עצמו ממיתה ע״י ביוש יהרג ואל יעבור וצ״ע למה נקט הדוגמא

הזאת ולא אמר בפשיטות ראם כופין לאדם לבייש את חבירו יהרג ואל יעבור דלפי שיטתו

בכל התשובה שם רזה הוי בגדר שלש עבירות הו״ל למינקט הציור הפשוט ראם אומרים
לו לבייש חבירו יהרג ואל יעבור ואמאי נקט הציור ההפוך שיכול להציל עצמו ממיתה ע״י

שיבייש ובאמת בכזה אופן עיין בפתחי תשובה קנ״ז ס״ק ב׳ בשם משנת חכמים דנוטה

לומר דבזה בכל העבירות אינו רשאי להציל עצמו על ידי עבירה ורק היכא שכופין אותו
על העבירה בשאר עבירות יעבור ואל יהרג אבל היכא שכופין אותו למיתה ויכול להציל
עצמו ע״י ביוש גם בשאר עבירות יהרג וצ״ע קצת.

נח
ד)
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עיין סוטה י׳ ע״ב תוד״ה נח לו לאדם שיפיל א״ע ,ח״ל כדאמר בפרק הזהב כל

היורדים לגיהנום עולים חוץ משלשה וחד מינייהו המלבין פני חבירו ברבים .ואמר נמי נח
לו לאדם שיבעול ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מדוד .ונראה האי דלא

חשיב ליה בהדי ג׳ עבירות שאין עומדים מפני פקוח נפש וכו׳ משום דעבירת הלבנת פנים
אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות עכ״ל .ובתשובת בנין ציון סימן

קע״ב תמה על זה דהלא הלאו מפורש בתורה ולא תשא עליו חטא .וכתב שמצא בשערי
תשובה לרבינו יונה בשער שלישי אות קל״ט וז״ל והנה אבק הרציחה הלבנת פנים כי פניו

יחוורו ונס מראה האודם ודומה אל הרציחה .והשני כי צער ההלבנה מר ממות ע״כ אמרו
רז״ל לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים עכ״ל .ומשמע

דבאמת כשמנו רציחה בכלל ג׳ עבירות הכוונה היא גם להלבנת פנים שעם הרציחה .והרי

מפורש שרציחה והלבנת פנים שוים שבשניהם יהרג ואל יעבור וע״כ פסק כן להלכה .והנה
באמת כד דייקת בלשון התוספות דבריו צריכים ביאור קצת מה שהתחיל במאמרם ז״ל
דהמלבין פני חבירו ברבים אין חלק לעולם הבא וע״ז הביא שני המאמרים הסמוכים זל״ז

בב״מ שם הא דכל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה והא דנח לו .לאדם שיבעול ספק
אשת איש דהוא ג״כ מטעם דבספק אשת איש יש לו חלק לעוה״ב והמלבין פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעולם הבא דמה זה נוגע כאן לקושייתם ושפיר היו יכולים להקשות

מהא דאמרו בגמ׳ נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש אמאי לא חשיב לה בהדי ג׳

עבירות אלא בע״כ דכוונת התוספות הכי דהתוספות בתחילה הוקשה להם מה הטעם של
נח לו לאדם שיפיל א״ע לכבשן האש ממ״נ אם מצוה היא ודוחה פיקו״נ הו״ל למימר חיב

להפיל א״ע ואם אינה מצוה הרי אסור לו ומה שייך כאן לומר נח דמשמע שהוא רשות

היכי שייך רשות בעייני פיקוח נפש וכמו שתמה ע״ז בבנין ציון עיי״ש .וע״כ ביארו
התוספות דהא דאמרינן נח לו הטעם הוא כדי שיזכה לחיי העוה״ב וכדי להרויח עוה״ב
שהוא חיים הנצחיים אף שאינו מחוייב למסור א״ע מצד עצם האיסור מ״מ יש כאן ענין

שע״ז ימסור את עצמו ויסוד לדבר זה מצינו בסמ״ק במצות אהבת ה׳ וז״ל שם "וראיה
מרבינו יהודה חסיד שהזהיר לתלמידיו שלא לילך לחופה מפני ליסטים שבדרך והלכו

ובטחו במה שידעו להזכיר את השם הלכו וחזרו וניצלו בחזרה אמר להם אבדתם העוה״ב
אם לא תשובו בלא שום הזכרת שם ותמסרו נפשכם להריגה והלכו ונהרגו" עכ״ל .והרי

התם כבר עברו על האיסור ולא תיקנו שום דבר וגם אינו מן העבירות שיהרג ואל יעבור

עליהם (ואף דס״ל בסמ״ק שם לא כדעת הרמב״ם פ״ה מיסוה״ת ועיי״ש בכ״מ ומל״ם

ואכמ״ל מ״מ הא לאחר שכבר עשו העבירה הא לא שייך מסי״ג על שעבר) ומ״מ כדי
לזכות לעוה״ב היו נכונים למסור את עצמם למיתה וכך ציוה עליהם רבם באמת ובע״ב

דבענין מסי״ג שני עניינים יש כאן דהתורה כשצותה המצוות והזהירה מן העבירות אמרה
וחי בהם ולא שימות בהם וזה הוא או היתר שלא למסור עצמו לדעת כמה מן הראשונים.

או דאסור למסור א״ע לדעת כמה מן הראשונים אבל זה רק במה שנוגע לקיום המצוות
משא״כ כשהנידון הוא שע״י העבירה יפסיד חיים הנצחיים אין עליו חיוב גמור אבל מותר

לו למסור׳את עצמו לכך .ולכן הקדימו התוספות לבאר הלשון נח לו לאדם שבאמת זה רק
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נח ולא מצוה גמורה והטעם הוא משום איבוד העוה״ב וזה בגדר הרשות וע״ז הקשו אמאי
לא חשיב לה בהדי ג׳ עבירות וע״ז תירצו דהתם הוא משום האיסור ומחוייבים בכך אבל

כאן באמת אין זה משום האיסור שהוא האיסור אינו מפורש בתורה אלא כל הדין הוא
משום איבוד חלקו לעוה״ב ונראה דגם לדעת הרבינו יונה דס״ל דהוא משום אבק רציחה
אכתי אין זה טעם מספיק כדי למסור א״ע למיתה דהא הכא לא שייך כלל הענין של מאי
חזית וכר וגם חיי שעה של חבירו אינו דומה לחיי עולם שלו .דהלבנת פנים אף שהוא

מבגדר רציחה מ״מ אינו אלא לשעה וגם דכשמוסר א״ע למיתה הו״ל ע״י מעשה והלבנת
פנים אינה מעשה ועוד כמה טעמים שלא שייך לומר כאן הגדר של יהרג ואל יעבור וכמו

שהבנין ציון בעצמו הוכיח זה ועוד יש להוכיח דהרי תמר קודם מתן תורה היתה ולדעת

המזרחי פרשת שמות פ״ד פסוק כ״ד (ועיי׳ במל״מ בפרשת דרכים שהביאו) דקודם מתן
תורה היה הדין דעל כל דין מדיני התורה יהרג ואל יעבור יש לעיין איך אפשר להוכיח

מתמר הלא כל איסור שבעולם היתה חייבת למסור עצמה ולא רק על הלבנת פנים וא״כ
לדידן שאין אנו חייבים על כל איסור מנ״ל דהלבנת פנים עדיפא משאר האיסורים ואימא

דכמו שעל שאר איסורים אין חייבים ה״ה על הלבנת פנים .ובע״ב דרק על חומר הענין
הביאו משם ולא על עצם היין ,אלא דרבינו יונה רצה רק לבאר את החומר שבענין
ההלבנת פנים אבל לא פליג בזה על התוספות ולכן כתב שהוא עוון חמור מאוד שכדאי

למסור א״ע למיתה עליו אבל ודאי גם לדעת הרבינו יונה אינו משום חומר האיסור של
הלבנת פנים שיהרג ואל יעבור ע״ז אלא שמשום חומר הענין אמרינן שכדאי שלא להפסיד

את חלקו בעוה״ב ומוטב שימסור את עצמו( .ובאמת מצינו עוד דברים שאף שאינו מחויב

למסור את עצמו מ״מ אם מוסר א״ע עושה בזה גדר חסידות .ואף שאינם מג׳ עבירות עיין

דרשת מהר״ח שעל תשובה חייב למסור עצמו אפילו למיתה .ועיין שו״ת שבות יעקב ח"ב

סי׳ קי״א הובא בגליון ר״ע איגר יו״ד שמ״ה א׳ שכ״כ ,ועיין שיטמ״ק כתובות י״ט ע״א
בשם כמה מהראשונים עיי״ש היטב .ועיין ב״ק פ׳ ע״א ת״ר מעשה בחסיד אחד ובמאירי
שם ,ועיין קדושין פ״א ע״ב עובדא דר׳ חייא בר אשי וברש״י שם ד״ה קא יתיב בגווה.).
ובלא״ה נראה דא״א להוכיח ממעשה דתמר להלכה דהא לפי מש״כ הפ״ת בסי׳ קנ״ז
ס״ק ב׳ בשם המשנת חכמים להסתפק דהיכא דרוצים להורגו ויכול להינצל ע״י עבירת

עבירה זה אסור בכל גווני ולא אמרו יהרג ואל יעבור אלא היכא שכופים אותו על עצם
העבירה אבל היכא שרוצים להרגו ויכול להינצל ע״י עבירה אסור לו א״כ תמר ודאי כדין
עשתה דהלא כפו אותה למיתה והיתה יכולה להינצל ע״י עבירה וזה אסור בכל גווני ולא
רק בהלבנת פנים וצ״ע בזה.
ה) ב״מ נ״ט ע״א רש״י ד״ה היא מוצאת וז״ל אעפ״י שהיו מוציאים אותה לשריפה

לא אמרה להם ליהודה נבעלתי וכו׳ עיי״ש .ועיין תוד״ה היא מוצאת בלא א׳ גרסינן כמו
ויצת אש בציון שהיתה קרובה לאש כבר ולא שלחה לו .וצ״ל במאי פליגי רש״י ותוס׳

ועיי״ש בבנין ציון שעמד ע״ז ונראה דעיי״ש בבנין ציון שדן בזה דהיכי ס״ד דנה לו לאדם

שיפיל עצמו לכבשן האש הלא כשמפיל עצמו עושה מעשה ובהלבנת פנים הרי ליכא
מעשה והתוס׳ הלא כתבו דהיכא דליכא מעשה אינו מחוייב למסור א״ע ועיי״ש שמש״ב
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בזה( .ובאמת בעיקר הנידון עיין בזה בחי ר״ח הלוי הל׳ יסוה״ת ובגליון החזו״א שם

ודו״ק בזה ואכמ״ל) ונראה דבאמת שני גירסאות יש כאן דעיין רש״י בראשית ל״ח כ״ה
דיש שני גירסאות ברש״י יש חומשים שכתוב בהם נח לו לאדם שיפילוהו (ולא שיפיל

עצמו) ויש גירסאות שיפיל עצמו (.והנה באמת לדעת החזו״א בגליונות שם אין נפקותא
בזה אמנם לדעת הגר״ח יתכן נפקותא בזה) והנח

אם נגרום היא מוצאת ב״א

פי׳

שהוציאוה בע״ב והיינו שהפילוה אמנם היא לא עשתה שום מעשה לזה ,ע״ב הגירסא היא
שיפילוהו לכבשן האש והיינו שאינו עושה מעשה להרוג א״ע והיינו דהוא בשוא״ת אינו
הורג עצמו ואינו מלבין פנים אמנם נגרום שיפיל עצמו והיינו ע״י מעשה הראיה היא לא
מהלשון מוצאת שהוציאוה בע״ב דאין זה משנה אלא שאף שהיתה קרובה לאש היתה

מפרסמתו והפירוש הוא שהוציאה את עצמה ואף שהיתה כבר כ״ב קרובה לאש לא
פירסמתו ומזה הראי׳ ויש לעיין בזה אם אפשר להביא ראי׳ מזה.
" ו) ויש לעיין אי חייב להפסיב ממונו כדי שלא לבייש את חבירו דרך כשנראה לו

שחבירו חייב לו ממון ויכול להוציאו רק ע״י הלבנת פנים אי חייג להפסיד ממונו כדי
שלא להלבין פני חבירו ועיין שו״ע יו״ד קנ״ז בפתחי תשובה אות ד׳ ובר״ע איגר ד״ה ולא
יעבור שנסתפק אי בלאו שאין מעשה צריך ליתן כל ממונו ע״ז עיי״ש שהביא בזה פלוגתא

באחרונים אמנם נראה דהיא כבר פלוגתא בראשונים מה הטעם דלאו חמור מעשה אי

משום שבביטול העשה הו״ל רק חסרון מדריגה משא״כ עבירת הוא לאו מרד גמור וזו היא
דעת הרמב״ן עה״ת ביתרו פרק כ׳ פסוק ח׳ ולפי״ז אין חילוק בין לאו שאב״מ ללאו שיש

בו מעשה או דהטעם הוא משום שזה ע״י מעשה וזה לא ע״י מעשה וכדעת הרשב״א ב״ק

ט׳ ע״ב ד״ה מהא דאמרינן ויש לפלפל בזה ואכמ״ל .ועיין בחפץ חיים הל׳ לשה״ר כלל א׳

אות ו׳ ובבמ״ח שם וצ״ע בזה.
ז) שם בגמ׳ א״ר יוחנן משום רשב״ג גדולה אונאת דברים יותר מאונאת ממון ועיי״ש
בשיטמ״ק בשם רבינו חננאל שכתב אבל אונאת דברים לא ניתן להשבון שאעפ״י שאח״ב
מרצהו בדברים מה שהיה היה .וכוונתו לומר בזה דאונאת דברים הוא מהדברים שנשארים

עמוק בלב ואין ע״ז מחילה גמורה אף שאמר בפיו שמחל לו מ״מ האהבה שהיתה ביניהם

מקודם כבר ירדה לה .אמנם יש לפרש עפ״י מה דאמרינן שם בגמרא לא צריכא אע״ג דדש
ביה בשמיה ופרש״י שם כבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות ומ״מ זה

להכלימו נתכוין עכ״ל ומבואר ברש״י דבאיסור הלבנת פנים אף שההוא לא התבייש כבר
מ׳׳מ האיסור הוא עצם המעשה של ההלבנה מצד כוונת המלבין ונראה דכוונת הגט׳ דזה לא

ניתן להישבון אין פירושו שתשובה לא מועיל ע״ז אלא דבקשת מחילה לא מועילה ע״ז משום

שאף אם ההוא ימחול מ״מ לא גרע מאינו מקפיד כלל ובאינו מקפיד כלל ג״כ אסור וא״כ כ״ש
היכא שהקפיד וביקש מחילה ודאי אסור דאף דמחל היינו שעל בזיונו הוא מחל אבל כאן אין

האיסור רק משום בזיונו אלא כאן האיסור הוא עצם המעשה וא״כ לא מהני מחילה .ועיין בחפץ
חיים הל׳ לשה״ר כלל ד׳ ס״ק מ״ו ,מה שהביא מהתוס׳ קדושין ל״ב ע״א ד״ה דמחיל.

ח) ובע״א י״ל עפ״י מה דאית בטואו״ח (סי׳ רפ״ד ד״ה ויכוין) ומה שנהגו להזכיר
נשמות ולפסוק צדקה בעד המתים שיועיל להם מצאתי בשם הר״ר שניאור שמעתי שיש
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בדרש כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית אלו המתים מלמד שהמתים צריכים כפרה

נמצאנו למדים ששופכי דמים חוטאים עד יוצאי מצרים ונראה רעל זה סמכו העולם בהא
דאמרינן פ״ק דקדושין אומר הריני כפרת משכבו תוך י״ב חודש ש״מ דמתכפרים המתים
בחיים בגופם וה״ה בממונם ומה שדורש בספרי ששופך דמים חוטא עד יוצאי מצרים

נראה דה״פ שההורג הזה מגלגל בעוץ הזה אפילו על אותם שמתו מאותו היום עד שיצאו
ממצרים דה״פ דדריש בתר הכי אשר פדית ה׳ ע״מ כן פדיתנו שלא יהיו בינינו שופכי

דמים כדמפרשים טעמא רכל ישראל ערבים זה לזה הוא וע״מ כן נפדו שלא יהא בם
ובזרעם שופכי דמים וזה עבר על כן נעשים גם המתים ערבים עליו וכו׳ והר״ר אביגדור

אומר שאין טעם על מה סמכו ומה שאומר בדרש כפר לעמך ישראל שהמתים צריכים
כפרה עד יוצאי מצרים דוקא ברוצח אבל בצדקה לא שמעינן מידי עכ״ל .והנה באמת

בספרי שופטים איתא הכי אשר פדית אלו המתים מלמד שאף המתים צריכים כפרה ומלמד

שכפרה זו מכפרת עד יציאת מצרים ונמצאנו למדים ששופך דמים חוטא עד יוצאי מצרים.

אשר פדית על מנת כן פדיתנו שלא יהא בנו שופכי דמים .ומבואר רכל ישראל נתערבו

זל״ז שלא יהא ביניהם שופכי דמים ולכן השופך דמים חוץ ממה שעבר על איסור רציחה
גם פגם בערבות של כל הדורות וא״כ ע״י נתינת צדקה שנותן לעילוי נשמת המתים מתכפר

בזה חלקם אמנם מה שייך הכלל הזה בדברים אחרים חוץ מרציחה ועיין בפמ״ג במשב״ז
שכתב וז״ל "ובעו״ה דשכיחי מלבין פני חבירו ברבים כאילו שופכי דמים גורמים עון על

יוצאי מצרים ולכן ראוי לפייס וליתן צדקה ולהתפלל עליהם" עכ״ל והיינו דמה דאמרינן

שכל ישראל נתערבו ביציאת מצרים שלא יהיו ביניהם שופכי דמים מפרש לה הפמ״ג

לדעת הר״ר שניאור דנתערבו לא רק על שפיכת דמים אלא גם על הלבנת פנים שכאילו
שופך דמים נמצא דהמלבין פני חבירו ברבים חוץ ממה שעבר על איסור של בין אדם
לחבירו ויש כאן גם איסור של בין אדם למקום יש כאן עוד איסור שהוא פוגם בערבות

שנתערבו כל ישראל ביציאת מצרים על הלבנת פנים ויתכן דמקורו הוא ממה דאיתא
בילקוט שופטים כ׳ ד״ה כי תקרב גדול השלום שאפילו מתים צריכים שלום והכוונה

כמש״כ דכשאין שלום יש הלבנת פנים וזה פוגם במתים .ולפי״ז נמצא דאף שנתכפר העוון

וההוא מחל על עלבונו אבל התנאי של יציאת מצרים הלא היה גם על זה שלא תהי׳

הלבנת פנים אף דאחר כך ימחלו על זה והמחילה מועלת רק על חלק העבירה שבזה אבל
לא על מה שנתערבו ביציאת מצרים ועל פגם הערבות לא מהני מחילה ויתכן רעל זה

כיונה הגמ׳ רזה לא ניתן להשבון דכיון דהו״ל כאילו שופך דמים החלק הזה לא ניתן
להישבוץ מצד הערבות ואף שפוסקים צדקה הלא לא גרע מהריני כפרת משכבו שהביא
הר״ר שניאור שאין מוחק לגמרי העוון אלא מועיל להגן מן היסורים וכמש״כ רש״י

קדושין ל״א ע״ב ד״ה הרייני כפרת משכבו עיי״ש.

סיכום:
א) עיין יראים מצוה ק״פ דמי שמראה לחבירו פנים זועפות עובר על תונו איש את עמיתו

כיון שהוא מצטער על זה.
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ב) מי שרוצים להשליכו לכבשן האש ויכול להינצל ע״י הלבנת פנים לדעת הבנין ציון
חייב למסור א״ע למיתה ולא ילבין פני חבירו ברבים ,ועיין משנת חכמים הובא בפ״ת יו״ד

קנ״ז דלדעתו ייתכן דבל מה שאמרו יעבור ואל יהרג ה״ר היכא שכופים אותו על עצם
האיסור אבל אם כופים אותו להריגה ויוכל להינצל ע״י עבירה בכל גווני יהרג ואל יעבור.

ג) מי שכופים אותו להלבין פני חבירו ברבים ואם לאו ישליכוהו לכבשן האש לדעת

הבנין ציון ישליך עצמו לאש אמנם לפי מש״ב אין זה מוכרח ומ״מ מותר אם רוצה

להחמיר על עצמו ואל יעבור.
ד) מי שהלבינו פניו ברבים ויכול להציל את עצמו מההלבנה דינו כך:
א) לכתחילה צריך ודאי לשתוק וע״ז נאמר הנעלבים ואינם עולבים וכו׳.

ב) צריך להשיב דרך סילסול ונעימות.
ג) אם גם זה לא עזר מותר להלבינו בחזרה היכא שעי״ב יסתלק מעליו ההלבנת

פנים אבל אם בין כך לא יסתלק אסור.

ה) מי שהלבינו פניו ברבים ויכול לסלק עצמו ע״י שיאמר לאו אנא.הוא אלא אחר עשאו

ועי״ב יגרום בושה לאחר (שההוא לא חירפו) אסור לו לענות.
ו) ראובן הלבין פני שמעון ובא לוי להציל את שמעון ע״י ביזוי ראובן (עיי׳ ס״ק ד׳)

פלוגתת הבאר הגולה והסמ״ע אם מותר לו ,אם ההיתר להשיב הוא מדין רודף או מדין

הבא להורגך.

ז) מי שע״י שלא ילבין פני חבירו ברבים יאבד ממון לדעת החפץ חיים חייב לאבד כל
ממונו ולא להלבין פניו ככל לאוין שבתורה אמנם יש לעיין בזה ועכ״ם ספק עצום
בדאורייתא יש כאן.

ח) אף באדם שמבזה עצמו תדיר ואינו מתבייש כבר כשמביישים אותו אסור לביישו (עיין
רש״י ב״מ נ״ח ע״ב ר״ה לא צריכא .ועיין קדושין ל״ב ע״א תוד״ה דמחיל).
ט) מי שלא ילבין פני חבירו ברבים וע״י זה יתבטל מת״ת בין אם הביטול הוא בזמן
והיינו שיחסר לו הזמן הדרוש לו בין אם הביטול הוא שעי״ז ישאר ללא ההלכה ההיא אף
שלעולם לא יוכל ללמוד את ההלכה ההיא יותר אסור לו להלבין את פני חבירו ברבים.
ועיין בזה מו״ק ה׳ ע״א עובדא דר׳ ינאי ותלמידו ובריטב״א ובשפת אמת שם ,ועיין

סנהדרין י״א במעשה דשמואל הקטן ובמהרש״א שם בד״ה אתה .הוא שציערת לאבא.
י) עיין ס״ק א׳ מש״ב בשם היראים סי׳ ק״פ שכשמראה לחברו פנים זועפות עבר על לא
תונו .ומ״מ נראה דאם יש לו קפידא על חבירו וכשאינו מודיע לו הקפידא עבר על לא

תשנא את אחיך בלבבך וחייב להודיעו השנאה עיין ברמב״ם סה״מ לאו ש״ב ובעשין ר״ה

וכ״ה בהלכות עדות פ״ו ה״ה וה״ו וכ״ה ברמב״ן קדושים פרק י״ט פ׳ י״ז ויודע שאם
יאמר לחבירו שהוא שונא אותו אדרבה תיגרם כאן שנאה יותר גדולה ע״י דין ודברים
שביניהם חייב להראות לו לכהפ״ח פנים זועפות ,כדי שלא יחשוב חבירו שהוא אוהבו ולא

יהיה בכלל בפיו שלום ידבר את רעהו ובקרבו ישים ארבו וגם זה מקרי הודיעו שהוא

שונא אותו שע״י שמראה לו פנים זועפות יודע ההוא שאינו נמנה על ידידיו ויוכל להזהר

ממנו.
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יא) עיין רבינו יונה שע״ת שער ג׳ אות קפ״ז והלאה שביאר דהרואה את חבירו לעבור

עבירה ומחליק לו לשון ואינו מוכיחו עובר על לא תחניפו ועיין ח״ח בפתיחה לאוין ט״ז
מש״כ בזה ולפי״ז נראה דהרואה את חבירו לעבור עבירה ואין בידו להוכיחו על כך משום
שההוא לא ישמע לו מ״מ חייב להראות לו פנים זועפות ואף דהתוכחה לא יוכל לקיים על

זה משום שההוא אינו מקבל תוכחה מאיסור חנופה מ״מ ניצל.
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החוברת הזאת מוקדשת לזכר ולעילוי נשמת

הרבני ר׳ רפאל דוד ב״ד יוסף יצחק פדלמן ז״ל
ר
פ יהו פתח בחכמה ישרה לומדי התורה קירב להיות ידידיו
א יהו גופיה בתורה שקד בקי בחדריה בעל פה ובכתב
ל ישא וליתן נהג באמונה חסד אהב וצנוע בהליכותיו
בנן הוקיר בענותנותו רחים ודחיל להו בכל עתותיו

ד
ו הוריו שימש בכיבוד ומורא משפחתו איחד בכל כחותיו
ד ור ישרים מבורך ומאושר מרביצי תורה השאיר אחריו
לי□ בסתר עזר ותמך צדקה פיזר במלוא חפניו

נולד בעיר סונדרלנד במדינת אנגליה כ״ה תשרי תרע״ב
ונפטר בשם טוב ובשיבה טובה בשנת פ״ז לחייו
י״ד אייר תשנ״ח בלונדון תצ״ו

הונצח ע״י משפחתו

יוצא לאור ע״י מחלקת החינוך של אגודת ישראל באירופה

קול

איסור הלבנת פנים

התורה

רלט

הרב אשר יעקב וועסטהיים
דומ״ץ בד״ץ מנשסטר

איסור הלבנת פנים
א .חומר האיסור
גרסינן במס׳ ב״מ (נ״ח ע״ב) תני תנא קמי׳ דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני
חבירו ברבים כאילו שופך דמים בו׳ ,כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה
שיורדין ואין עולין ואלו הן בו׳ והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע
לחבירו ,ופריך מכנה היינו מלבין ,ומתרץ אע״ג דרש בה ,ופירש״י כבר הורגל
בכך ואין פניו מתלבנות ומכל מקום זה להכלימו מתכוין .ועוד גרסינן שם (נ״ט
ע״א) המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב ,אמר בו׳ אמר ר״י משום
רשב״י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל
מתמר בו׳.

ויש לדקדק שבבל ענינים אלו קאמר המלבין פני חבירו ברבים ,דמשמע
דשלא ברבים אין בו כל חומרות אלו .ויש לברר האם יש עכ״פ איסור גם אם
אינו ברבים ,וגם ברבים האם יש על זה איסור מפורש בתורה.

ב .מקור האיסור
גרסינן בברייתא במס׳ ערכין (ט״ז ע״ב) מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב
להוכיחו ,שנאמר הוכח תוכיח  ,הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו ,ת״ל
תוכיח מכל מקום ,יכול אפילו משתנים פניו ,ת״ל לא תשא עליו חטא ע״ב .הרי
לן בזה לאו מפורש על איסור הלבנת פנים ,וכ״ב הרמב״ם (במנין המצות בל״ת
ש״ג) וז״ל הזהיר שלא לבייש קצתנו את קצתנו וזהו הנקרא מלבין פני חבירו,
ואזהרה שבאה בזה הוא אומרו הוכח בו׳ יבול אפילו אתה מוכיחו ופניו
משתנות ,ת״ל ולא תשא עליו חטא ,אמנם הפשט הוא שהזהיר שלא תחשוב לו
עון ותזכרהו עכ״ל .ולכאורה כוונתו היא דאחר שהוכחתו וקיבל ממך לא
תזכירהו העון הזה עוד.

[והנה התום׳ בסוטה (י׳ ע״ב ד״ה נוח) כ׳ שאין הלאו של הלבנת פנים מפורש
בתורה ,והקשה ע״ז בשו״ת בנין ציון (סי׳ קע״ב  -ולהלן יבואו דבריו בעז״ה)
דהלא כאן מבואר להדיא לאו דהלבנת פנים ,אמנם לפי דברי הרמב״ם מבואר
דאע״פ שלמדין לאו דהלבנת פנים מבאן מ״מ אין זה הפשט בפסוק זה ,רק
הזהיר בו שלא תחשוב לו עון ותזכרהו ,א״ב שפיר קאמרי התוס׳ שאין לאו זה
מפורש בתורה].
והא דכתיב לאו דהלבנת פנים דוקא בפסוק זה דמיירי בחיוב תוכחה ,כ׳ בח״ח
(פתיחה  -לאוין י״ר בבאמ״ח) דהוא כדי ללמד שאפילו היכא דיש חיוב תוכחה
מ״מ אסור להלבין פני חבירו .ושוב מצאתי בס׳ יראים (סוף סי׳ קצ״ה) שב״ב,
וז״ל ומלאו דלא תשא עליו חטא למדנו אזהרה למבייש חבירו וילפינן אפילו
במקום מצות תוכחה אמרה תורה להזהר להוכיחו באותו ענין שלא יתבייש ק״ו
שיזהר אדם שלא לבייש את חבירו חנם עכ״ל ,ושו״ר שב״ב בסמ״ג.
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ג .אם עובר בזה גם הלאו של אונאת דברים
הנה ממה שהביאה הגם׳ בם׳ הזהב (נייח ע׳יב) כל הענין של הלבנת פנים
באמצע הסוגיא דאונאת דברים מוכח דמישך שייך איסור דהלבנת פנים עם
הלאו דאונאת דברים ,ועובר בהלבנת פני חבירו בב׳ לאוין ,וכ״ב בס׳ חקרי לב
חיו״ד חייד סי׳ רל״ו (ל״ב ע״א דייה והנה אמת) ,וגם הח׳יח (בפתיחה לאוין י״ד
בבאמ״ח) כ׳ דפשוט דבהלבנת פני חבירו עובר ג״ב בלאו דלא תונו.

ולפי״ז נראה ראם מלבין פני יתום או אלמנה עובר ג״ב בלאו דבל אלמנה
ויתום לא תענון ,וכמשי־ש שם הח״ח (פתיחה ,לאוין אות ט״ו) ,עיי״ש מה שהאריך
בזה בבאמ״ח ,והביא שם לשון הרר־יי בשע״ת (ג׳ ,כ״ד) וז״ל ומי שיציק ויצער
אלמנה ויתום בין בגזל ובין בעושק ובין בהכלמה וכל מיני צער חייב מיתה בידי
שמים עכ״ל ,והיינו הא דמפורש בקרא (שמות כ״ב ב״א) עיי״ש ,ויתבאר אי״ה
ביותר אריכות במאמר אונאת דברים.

ד .אם קאי הלאו גם היבא דאינו ברבים
ממש״ב הרמב״ם בס׳ המצות הנ״ל באות ב׳ הזהיר שלא לבייש קצתנו את
קצתנו וזהו הנקרא מלבין פני חבירו ,ואזהרה שבאה בזה הוא אומרו הוכח בו׳
יכול אפילו אתה מוכיחו ופניו משתנות ,תיל ולא תשא עליו חטא ובו׳ עכ״ל,
משמע שלאו זה של הלבנת פנים שייך אפילו בינו לבין עצמו ולאו דוקא
ברבים ,שהרי לא הזכיר באן ברבים כלל.
ובן מפורש בדברי הרמב״ם בהל׳ דעות (פ״ו ה״ח) שהביא לאו הנ״ל וב׳ מכאן
שאסור לאדם להבלים את ישראל וכל שכן ברבים ,הרי מוכח ממש״ב ובל שכן
ברבים דלאו זה קאי גם על הכלמה שלא ברבים  -ועיין לקמן אות ה׳ שהבאנו
לשון הרמב״ם בשלימותו ומש״ב שם.

אבל רש״י בערכין שם כ׳ ברייה ופניו משתנין ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו,
הרי דאין לאו זה נאמר אלא היכא דהכלימו ברבים ,אבל ביחיד משמע דס״ל
לרש״י שאין בזה לאו.
אמנם בס׳ חפץ חיים בפתיחה לאוין י״ד כ׳ דלאו זה שייך גם היכא דהבלימו
בינו לבין עצמו ,וב׳ שם בבאמ״ח רזה מוכח מדברי הרמב״ם הנ״ל ,ואף דמדברי
רש״י הנ״ל לא משמע כן ,מ״מ אפשר דבאמת רש״י לא פליג על הרמב״ם ,רק נקט
מילתא דפסיקא דברבים הדרך שתמיד משתנין פניו אפילו אם לא דיבר לו
קשות ,אבל אם דיבר לו קשות עד שעי״ז נתבייש ואזל סומקא ואתא חיורא,
והרי הלבין פניו ,אפילו בינו לבין עצמו עובר על לאו זה .ובן מוכח מלשון
הברייתא דלא נקטה רק אם משתנים פניו ,משמע בכל אופן שמשתנים פניו
אפילו בינו לבין עצמו ,ומהסמ״ג ל״ת ר ומשאר ראשונים משמע נמי שסוברים
דעובר על לאו זה בכל אופן כמו שכתבנו ,עכ״ל[ .ועמש״ב לקמן אות ר בדברי
רש״י].

ובשו״ת שער אפרים (סי׳ ס״ה) כ׳ ג״ב דדעת רש״י היא כדעת הרמב״ם ,אבל
בדרך אחרת ,והיינו דקרא מיירי בעבירות שבין אדם לחבירו ,דבינו לבין עצמו
אסור להלבין פניו בתחלת תוכחתו ,אבל אחייב אם לא קיבל תוכחתו אין איסור
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רמא

להלבין פניו עב׳־פ בינו לבין עצמו ,אבל ברבים תמיד אסור להלבין פני חבירו
בענינים של בין אדם לחבירו ,וב׳ שכן דעת הרמב״ם ,רכן מוכח ממש״ב המוכיח
את חבירו בתחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו ,ומיירי בבין אדם לחבירו
כמבואר שם ,ומשמע דאחר ההתחלה מותר ,אבל עב־־פ מותר רק בינו לבין
עצמו ,אבל ברבים תמיד אסור ,ורק בבין אדם למקום מותר ברבים אחר שלא
קיבל תוכחתו ,כמבואר בדברי הרמב״ם שם (ה״ה).
אלברא דמדברי החינוך מוכח דס״ל דהוי דוקא ברבים ,שכ״ב בתחלת מצוה
ר״מ דהלאו הוא להלבין פני חבירו ברבים ,וגם בסוף ביאור המצוה כ׳ והעובר
על זה והלבין פני חבירו ברבים עבר על לאו זה ,הרי שב׳ בכל פעם ברבים ,ולא
שייך ב״ב לומר בזה דמילתא דפסיקא נקט.

אולם עכ״פ מוכח דבל מה שהפליגו חז״ל באיסור זה דאין לו חלק לעוה״ב והוי
מהיורדים לגיהנם ואינן עולין ומוטב להפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני
חבירו היינו דוקא ברבים ,דגודל הבושה של הכלמה שהוא מר ממות ,כמש״ב
הרר״י בשע״ת [מובא לקמן באות ט׳] צ״ל דהוא דוקא ברבים ,ועיי״ש מש״ב עוד
בזה.

ה .אין איסור של הלבנת פנים ברבים לאחר שהוכיחו בדברים
שבין אדם למקום ולא חזר בו
כתב הרמב״ם (פ״ו מהל׳ דעות ה״ה) המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו
קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא תשא עליו חטא ,כך אמרו חכמים יכול אתה
מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא ,מכאן שאסור לאדם להכלים
את ישראל וכל שכן ברבים ,אע״פ שהמבלים את חבירו אינו לוקה עליו עון
גדול הוא ,כך אמרו חכמים המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״ב,
לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן בין גדול ,ולא יקרא
לו בשם שהוא בוש ממנו ,ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ,במה דברים
אמורים בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר
מכלימין אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרימין אותו בפניהן ומבזין ומקללין
אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל ,עכ״ל.

למדנו מדבריו דבענינים שבין אדם לחבירו אין שום היתר להכלימו ברבים
אפילו אחר שהוכיחו בסתר ולא קיבל ,רק בדברים שבין אדם למקום מותר
להכלימו ברבים אחר שהוכיחו בסתר ולא קיבל ממנו ,והביא ראי׳ ממה
שהוכיחו הנביאים את ישראל ברבים על דברים שבין אדם למקום ,וכ״ב בסמ״ג
ל״ת ו׳.

ו .אם יש היתר להכלימו עב״פ בינו לבין עצמו על עבירות
שבין אדם לחבירו היבא דלא חזר בו
והנה ממש״ב הרמב״ם במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל
בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ,מוכח דבבין ארם
לחבירו אין שום היתר להכלימו אפילו לא חזר בו ,וא״ב קשה מש״ב בתחלת
דבריו המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו שנאמר ולא
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תשא עליו חטא ,דבל זה מיירי בבין אדם לחבירו ,שהרי רק אחייב כ׳ בד״א
בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין
אותו ברבים ,אייב משמע דגם בבין אדם לחבירו מותר להכלימו עב׳יפ בינו לבין
עצמו אם לא חזר בו ,והלא מפשטות דבריו במש״ב בד״א משמע דאין שום
היתר להכלימו אפילו לא חזר בו ,כן הקשה בלח׳־מ ,עיי״ש שהאריך בזה.
והביא הלחי־מ דיש מי שחילק ביניהם בך  -דבדברים שבין אדם למקום אם
לא חזר בו אחר תוכחתו מותר להכלימו ברבים ,כמפורש בדברי הרמב״ם ,אבל
בדברים שבין אדם לחבירו אסור להכלימו ברבים בשום אופן ,אפילו אם לא
קיבל תוכחתו ,אבל בינו לבין עצמו מותר להכלימו בכה״ג שהוכיחו ולא קיבל
תוחכתו ,אמנם כ׳ הלח״מ שאין זה במשמעות דברי הרמב״ם ,והניח הדבר בצ״ע,
ולעיל בסוף אות ד׳ מבואר שהיש מי שחילק הוא הרב שער אפרים שכ״ב
בתשובתו הנ״ל.

ויעויין בפמ״ג בס׳ מתן שכרן של מצוות חקירה ה׳ שקיבל ג״ב דברי היש מי
שחילק של הלחי־מ ,והוכיח בן מהא דקרא דלא תשא עליו חטא מיירי בפשטות
בחטא שבין אדם לחבירו ,שהרי מתחיל בולא תשנא אחיך בלבבך ,ובזה קאמר
קרא ולא תשא עליו חטא ,והיינו להכלימו ברבים ,דבשום אופן אסור להכלימו
בדבר שבין אדם לחבירו ,אע״פ שלא חזר בו ע״י תוכחתו שבינו לבינו ,אבל עכ״פ
בינו לבינו מותר להכלימו כה״ג.
וי״ל דודאי הרמב״ם מיירי כאן בכל החטאים ,בין שבין אדם למקום בין שבין
אדם לחבירו ,שהרי בע״ב מיירי גם במוכיחו מעבירות שבין אדם למקום ,שהרי
בהלכה שלפני זה כ׳ הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה
להוכיחו ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח
את עמיתך ,המוכיח את חבירו בין בדברים שבינו לבינו בין בדברים שבינו לבין
המקום צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וכר ,ואחייב בה״ח ב׳ כלשון הנ״ל ,הרי
מוכח דמיירי בין בעבירות שבין אדם למקום בין בעבירות שבין אדם לחבירו,
וא״ב זה ודאי אמת שבתחלה בכולם צריך ליזהר שלא יבלימנו ,כי גם בענינים
של בין אדם למקום יש איסור להכלימו בתחלת תוכחתו ,ורק אחר שלא קיבל
ממנו באופן תוכחה זו ,אז לכהפ״ח בעבירות שבין אדם למקום מותר להכלימו
ואפילו ברבים כמו שהוכיח מדברי הנביאים ,ועל כגון זה קאי מש״ב בתחלה,
אבל בעבירות שבין אדם לחבירו אין באמת שום היתר להכלימו אפילו היכא
דלא קיבל ממנו אפילו בינו לבין עצמו.
ונראה דמבואר כן להדיא מלשון הברייתא המובא בגבר ערכין (הנ״ל אות ב׳)
דקתני הוכיחו ולא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנו ,ת״ל תוכיח מכל מקום ,יכול
אפילו משתנים פניו ,ת״ל ולא תשא עליו חטא ,הרי דבל הלאו קאי על היכא
דלא קיבל ממנו בפעם הראשונה ,ואעפ״ב קאסר קרא להכלימו.

ועפמש״ב לקמן בסוף אות ז׳ יש להבין טעם
חזר בו בענינים שבין אדם לחבירו ,עיי״ש.

למה אסור להכלימו אפילו לא
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איברא דמדברי רש״י בערכין שם נראה דלא ס״ל כן ,שב׳ עמש״ב בברייתא
יבול אפילו נשתנו פניו ,שיוכיחנו ברבים להלבין פניו ,הרי דס״ל דביחיד אין
איסור ,אבל יעויין לעיל אות ד׳ מש״ב בשם הח״ח ליישב דברי רש״י אלו ומש״ב
מדברי החינוך ,אבל מ״מ צע״ק מש״ב ליישב דברי רש״י דמילתא דפסיקא נקט,
שהרי יש כאן מקום לטעות דבבינו לבין עצמו אין שום איסור.

[ועדיין צ״ע קצת להבין דברי הרמב״ם ,שהרי לעיל בה״ז כ׳ שחייב לחזור
ולהוכיחו תמיד אם לא קיבל ממנו ,ומיידי שם להדיא בין בדברים שבין אדם
למקום בין בדברים שבין אדם לחבירו ,וב׳ שם שצריך לדבר לו בנחת ובלשון
רכה וכר ,עד שיכהו החוטא ויאמר לו איני שומע ,ומשמע דבבל ענין איכא
איסור להכלימו ,ואיך זה מובן עם מה שב׳ הרמב״ם בה״ח דבדברים שבין אדם
למקום אם לא חזר בו יש להכלימו אפילו ברבים ,כמו שמוכח מדברי הנביאים
שהיו מכלימים את ישראל בדברים שבין אדם למקום ,ועיין להלן סוף אות ז׳
מש״ב בזה].

ז .גדר דברים שבין אדם למקום ודברים שבין אדם לחבירו
לענין ההיתר להכלימו ברבים בלא חזר בו אחר התוכחה
והנה במה שהביא הרמב״ם ראי׳ להתיר הלבנת פנים ברבים בענינים שבין
אדם למקום היבא דלא קיבל תוכחה בסתר ,ממה שהנביאים הוכיחו את
ישראל ברבים והכלימום ,לכאורה צ״ב ,שהרי רוב תוכחות של הנביאים
לישראל היו בענינים שבין אדם לחבירו ,דהיינו עיוות המשפט והגזל וכדומה
הרבה דברים ,וא״ב אדרבא משם מוכח דגם בדברים שבין אדם לחבירו מותר
להכלימו ברבים היכא שלא קיבל תוכחה בסתר.

ומצאתי להפמ״ג במתן שכרן של מצות (הנ״ל) שהקשה כן ,ועוד הקשה דהלא
בכל בין אדם לחבירו יש ג״ב חלק שבין אדם למקום ,ותו דא״ב יגזלו בל ממון
של צדיק ולא יתבענו לדין להכלימו ברבים ,וע״ז תירץ די״ל דבממון שאני.

ותי׳ הפמ״ג דאה״נ כל היכא דיש חלק בין אדם למקום במה שעיוות בין אדם
לחבירו ,דינו כבין אדם למקום דשרי להכלימו ברבים היבא דלא קיבל תוכחתו
בינו לבין עצמו ,אבל עכ״פ יש ענינים של בין אדם לחבירו שאין בהם חלק
גבוה ,בגון המונע טובה מחבירו או ביזהו בינו לבין עצמו ,יעויי״ש .וצ״ע למה
בביזהו בינו לבין עצמו אין בו משום בין אדם למקום ,דהלא עבר בזה על לאו
דלא תשא עליו חטא  -וע״ע בזה באריכות במאמר נכבד מהרב יעקב חיים סופר
ראש ישיבת כף החיים בקובץ מבקשי תורה אלול תשנ״ה  -אי שייך לעבור על
בין אדם לחבירו בלי לעבור על בין אדם למקום.
אולם המנחת חינוך (מצוה ר״מ) כ׳ לחלק בזה דמש״ב הרמב״ם כאן דברים
שבין אדם לחבירו ,היינו רק דברים שבין המוכיח למי שחטא לו לעצמו ,בזה
אסור להכלימו אפילו לא קיבל ממנו ,משא״ב מי שרואה בחבירו שחוטא
לאחרים בדברים שבין אדם לחבירו זה הוי בכלל דברים שבין אדם למקום,
שהרי בבל חטא שבין אדם לחבירו יש ג״ב חלק שמים ,ובזה מותר להכלימו גם
ברבים היכא דלא קיבל ממנו תוכחתו שבסתר ,וזהו באמת מה שעשו הנביאים.
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דזה מדוייק היטב רדררי_

מש־כ בפ־י מהלי יעות ייז המוכיח" אהיה דיי הב*ני לעיל
באות
?0,ז ברברים שביני לבינו בין'
בדברים שבינו לבין המקום ,הרי שלא
חלוקה של רבדים שביו אדם
לחבירי כי אם חלוקה אחת של דבריס עןבען
וחלוקה שנייה של דברים
שבין אדם למקום< ןא״כ מש״כ
ן בין דברים שבין אדם לחבירו
יבי^ דברי עץמים ?אי על מש״ב בדלכ_
תזיינו דדברים שבין אדם
י
לחבי היען שבען

זה
שדפנ,
שלפני זה

הןא לא תשנא את

1

הפסוק ,שהרי תחלת הפסוק
בבר הוכח וב  ,הדי מיכה יקאי על מי שיש לי מקום'

ר
י

ש

חנו ,היי מיידי ביברים שביני לבינו ,וכדבר,

אלא דעדיין צריך להבין רהלא גם בענינים שבינו לבינו
אדם למקום ,לא פחות ממה שיש בין אדם למקום בשאר ענינים של בין אדם
להכירו הנוגעים לאחדים ,יא״ב למה לא יוכל להלבין פניו אם לא קיבל ממט
איבא

.

ואולי י״ל דבענינים שבינו לבין עצמו אין אדם יבול להיות בטוח שהצדק אתו,
כי האדם קרוב אצל עצמו ,וגם שכיח מאד שלאחר שהוכיח זולתו והלה
מתנצל ומבאר למה עשה לו כבה ,לא יאבה לשמוע ולקבל ממנו שאמנם כן היו
הדברים ושכך היתה כוונתו ,א״ב בענינים שבינו לבינו א״א להתיר שיוכיחנו עד
כדי שיוכל להלבין פניו.
והנה במה שהרמב״ם כ׳ בה״ח דברים שבין אדם לחבירו ולא כ׳ כלשונו בה׳יז,
וגם ממשמעות דבריו דבבין אדם לחבירו אין שום היתר להכלימו אף אם לא
קיבל תוכחתו ,וכמו שהקשה הלח׳־מ הנ״ל ,י״ל דחדא מתורצת בחברתה ,דלפי
דברי המנח״ח הלא יש ב׳ מינים של עבירות בין אדם לחבירו ,א׳  -אותם שבינו
לבין אותו שהוא מוכיח ,וב׳  -בין אחרים לאותו שהוא מוכיח ,ובשניהם אסור
להכלימו בתחלת תוכחתו ,ובאופן הא׳ אסור להכלימו אפילו בינו לבין עצמו
אם לא קיבל תוכחתו ,לכן סתם הרמב־־ם דבריו בזה מבלי לפרש שמותר
להכלימו אחר שלא קיבל ,שאין זה שוה בכל הענינים שבין אדם לחבירו ,וסמך
על מה שב׳ אחייב דבעבירה שבין אדם למקום מותר להכלימו דבבין ארם
לחבירו נמי יש חלק גבוה שבעבורו מותר להכלימו היכא דלא קיבל.
ולדעת הפמ״ג הנ״ל אולי אתי שפיר טפי ,דיש כמה ענינים שבין אדם לחבירו
שאין בהם חלק גבוה ,לכן א״א לפסוק בסתמא דבבין אדם לחבירו מותר
להכלימו אם לא קיבל תוכחתו ,וסמך עמש״ב דבעניני שמים מותר להכלימו
ברבים היכא דלא קיבל תוכחתו ,ומדויק מש׳יב כאן בה״ח בדברי שמים ,ולא כ׳
בדברים שבין אדם למקום ,שכולל בזה גם ענינים של בין אדם לחבירו שיש
בהם חלק גבוה ,ואתי שפיר לפי״ז מה שסיים כמו שעשו כל הנביאים בישראל.

ח .עוד תנאי הנצרך בדי להתיר להכלימו ברבים
והנה יש לעיין במה שב׳ הרמב״ם שם בה״ז שבכל ענין שהוא מוכיח לחבירו
צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ,וידבר לו בנחת ובלשון רכה ובו׳ ,אם קיבל ממנו
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מוטב ,ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית ,וכן תמיר חייב אדם להוכיחו עד
שיכהו,החוטא ויאמר לו איני שומע ,עכ״ל ,יא״ב צייו להבין מה שב■ בה-ח שאם
לא חזר בסתר מכלימין אותו ברבים ,הלא כאן בה־ז מבואר שחייב להוכיחו
 --־עם אחי פעם אע־פ שלא קיבל ממנו,

היי

יאסור להכלימו ברבים

ואולי יש לומר לאחר שנדקדק בחילוק לשון הרמב־ם שבה־ז כ׳ אם קיבל ממנו
מוטב ואם לאו ,פירוש שלא קיבל ממנו ,צריך לחזור ולהוכיחו בנעימות ,אבל
בה ח ב׳ אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ,ולא כ׳ בלשון אם לא קיבל
י
ממנו כמש״ב בה״ז.

ולכאורה י״ל דכוונתו לומר דמה שלא קיבל ממנו עדיין אינה ראיה שלא חזר
בו ,בי אף שבפניו אומר שאינו מקבל ,מ״מ יש לחוש שכשתבוא עוה״פ אפשרות
לחטוא ימנע עצמו מחמת תוכחת חבירו ,לכן אסור להכלימו ,אבל כשהראה

שבאמת אינו חוזר בו ,אז כבר מותר להכלימו .והשיעור שנדע אם לא חזר בו
י״ל דהיינו מש״ב בה״ז שאם מכהו החוטא כבר אינו חייב להוכיחו ,ואז מוכח
שלא חזר בו ומותר להכלימו.

ט .אם יש היתר של הלבנת פנים גם במובידוו על איסור דרבנן
המנ״ח נסתפק במוכיח את חבירו העובר איסור דרבנן האם מותר להלבין
פניו כשלא קיבל ממנו תוכחתו בינו לבין עצמו ,שהרי הלבנת פנים הוי איסור
דאורייתא ,וכיון דעבר רק אדרבנן ,אף דבעלמא אמרינן העמידו דבריהם
במקום דאורייתא מ׳־מ זה רק בשב ואל תעשה ,אבל כאן הוי ע״י קום ועשה
שמלבין פניו ,בזה י״ל שלא העמידו דבריהם ואסור ,עבת״ר.

והדברים מתמיהין לכאורה ,דהעמידו דבריהם במקום דברי תורה היינו דע״י
קיום דבריהם יתבטל מצוה דאורייתא ,כגון תקיעת שופר או לולב בשבת ,אבל
כאן הרי איירינן בעבריין במילתא דרבנן ,ואיך שייך כאן בכלל ענין של העמידו
דבריהם.

ש

ותו ,הרי הבאנו לעיל (אות ב׳) לשון הברייתא בערכין דהרואה בחבירו דבר
מגונה חייב להוכיחו ,וגם הבאנו לשון הרמב״ם בהל׳ דעות שב׳ ודיל הרואה
חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה להוכיחו וכר ,הרי דמצות תוכחה
אינה דוקא בעובר איסור דאורייתא ,אלא אפילו בעושה דבר מגונה או בהולך
בדרך לא טובה ,וגם הלא מדין ערבות חייבין להוכיח גם בעובר איסור דרבנן,
וא״ב ודאי דחיוב תוכחה מן התורה איכא גם בעובר על איסור דרבנן ,דלא גרע
מעושה דבר מגונה או הולך בדרך לא טובה ,ובזה בודאי דחיובו להוכיח הוי מן
התורה.
❖ ❖ ❖

רם
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איסור הלבנת פנים
"'"-זהמשך]
?ו^ר החכמה!

א ,בהא דהלבנת פנים ברבים דומה לרציחה ,ואם יש בו
משום יהרג ואל יעבור
ב .דין המבנה שם לחבירו

א .בהא דהלבנת פנים דומה לרציחה
דעת הסוברים דיש דין דידזרג ואל יעבור באיסור דהלבנת פנים
גרסינן בב״מ (נ״ח ע״ב) תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק בל המלבין פני
חבירו ברבים באילו שופך דמים ,אמר ליה שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל
סומקא ואתי חוורא ,ופי׳ הרר״י (בשע״ת ג׳ קל־ט) כי פניו יחורו ונס מראה האודם
ודומה אל הרציחה [ועיין מהדורא בתרא למהרש״א ופי׳ הרע״ב פ״ג דאבות
מי־א].
ובתום׳ סוטה (דף י׳ ע״ב ד״ה נוח) הקשו למה לא נמנה איסור דהלבנת פנים
בהדי ג׳ עבירות שאין עומדין בפני פיקוח נפש ,שהרי אמרו דל נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,ותירצו משום דעבירת
הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות ,עכ״ל,
הרי דס״ל רעל לאו זה הוי הדין דיהרג ואל יעבור.

ובשו״ת בנין ציון (סי׳ קע״ב) כ׳ די״ל תירוץ אחר לקושית התוס׳ עפ״י דברי
הרר״י בשע״ת ח״ג אות קל״ט הנ״ל ודל שם ,והנה אבק הרציחה  -הלבנת פנים,
כי פניו יחורו ונס מראה האודם ,ודומה אל הרציחה ,וכן אמרו רדל ,והשנית כי
צער ההלבנה מר ממות ,על כן אמרו רדל לעולם יפיל עצמו לכבשן האש ולא
ילבין פני חבירו ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות ,אכן דימו אבק
רציחה אל הרציחה ,וכמו שאמרו יהרג ולא ירצח ,ודומה לזה אמרו נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים ,ולמד זה מענין
תמר וכר.
וכתב עוד שם באות ק״מ ,ועוד אמרו כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה,
המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו והבא על אשת איש ,הנה כי דימו
המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו (בשגם הוא מלבין פניו) אל הבא
על א״א שהוא מן העבירות שיהרג עליהן ואל יעבור ,עבייל.
[וע״ע שם באות קמ״א ודל ,ועוד אמרו :המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעוה״ב ,ומה שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעוה״ב ,כי המלבין פני
חבירו איננו מכיר גודל חטאו ,ואין נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח ,על כן
הוא רחוק מן התשובה ,עכ״ל].
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הרי דהמלבין פני חבירו ברבים הוא אבק רציחה ,לכן לא נמנה בפני עצמו.
ובזה מבוארים דברי הרמ׳יא ביריד סי׳ קנ״ז ס״א שב׳ וכל איסור ג״ע ש״ד וע״ז
אע״פ שאין בו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא יעבור ,ובשלמא בע׳יז וג״ע
שייך לאוין גרידא ,אבל בש״ד לא מצינו אם לא שנאמר בני׳ל רהלבנת פני חבירו
אית בי׳ לאו ועלה קאי.
וא׳׳כ .בוסיק בבנין ציון שם דהיכא דיכול להציל עצמו ממיתה רק ע״י שיבייש
א׳־־מישראל ,אפילו קטן המרגיש בבושתו ,לפני שני ישראלים אחרים ,דחייב
למסור עצמו למיתה ולא יביישו ,והביא כן מהפמ״ג בס׳ מתן שכרן של מצות
חקירה ה׳ ,וכ״ב הפר״ח בס׳ מים חיים על הרמב״ם הל׳ יסוה״ת אות ב׳.

להסוברים דיהרג ואל יעבור אי הוי אפילו ביחיד
הנה מדברי הפמייג והבנין ציון מוכח רלא מיחייב למסור עצמו למיתה רק
היכא דהוי ברבים ,וכן כ׳ הפר״ח בס׳ מים חיים שם .ויש לעיין דהלא הוכחנו
לעיל מדברי הרמב״ם דהלאו דלא תשא עליו חטא קאי גם היכא רמכלימובינב
לבין עצמו ,וכמשי־כ הח׳־ח ,וא״כ למה לא נימא דמחוייב למסור עצמו למיתה"
אפילו היכא דאינו ברבים.

והנה ממש״ב בגמ׳ והביאו הרר״י בשע״ת הניל דהמכנה שם לחבירו הוי כמלבין
פני חבירו ,ושם הלא לא כתוב ברבים ,א״ב נראה דאפילו בכינו לבין עצמו יש
בו בל חומר האיסור ואית ביה משום יהרג ואל יעבור כמו שהוכיח הרר״י
מההיקש לבא על א׳יא ,א״כ יהי׳ מוכח דגם שלא ברבים שייך יהרג ואל יעבור,
אלא דמדברי הפמי׳ג והבנין ציון מוכח דלא ס־יל הכי ,ואילו בדעת הפר״ח היינו
יכולים לומר דמש״ב ברבים ,וכן מש־־כ בגט׳ בכל פעם ברבים היינו במש״ב הח״ח
הנ״ל דבהכי ודאי יש הלבנת פנים ,אבל לא לאפוקי דביחיד אין כאן כל חומר
האיסור.
אולם דבר זה א״א לומר להוכיח ממכנה שם לחבירו דהיינו אפילו ביחיד,
דוראי מוכח מן הגמ׳ דגם זה מיירי ברבים דוקא ,דאל־־כ כאשר הקשו בגמ׳
דמכנה היינו מלבין ותירצו דמיירי דדש ביה ,הר־ל לתרץ בפשיטות דבמכנה שם
לחבירו מיירי אפילו ביחיד ,א״ו מוכח דגם מכנה שם מיירי דוקא ברבים ,ולכן
לא מצאו לתרץ תירוץ אחר רק דמיירי בדדש ביה.

והנה המחבר בחרט סי׳ ת״כ סל־יט כ׳ וכל המלבין פני אדם כשר מישראל
בדברים אין לו חלק לעוה׳יב ,ולא כ׳ ברבים ,וא׳יכ מוכח דגם בינו לבין עצמו אין
לו חלק לעוה־׳ב .ולפי״ז מסתבר דגם שאר כל המאמרים ,כגון ה״ז כשופך דמים
הוו נמי כה״ג.

איברא רברמב־ם בהל׳ רעות (פ״ו ה״ח) מבואר להדיא דמה שאמרו שאין לו
חלק לעוה־יב היינו רוקא ברבים ,ואע״ג דם שם דגם במביישו בינו לבין עצמו יש
לאו ,וזה דלא כמש־־כ המחבר.
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אולם דברי המחבר אלו הם במעט לשון הרמב״ם ממש בפ״ג מהל׳ חובל ומזיק
ה״ז ,ושם כ׳ וכל המלבין פגי אדם כשר מישראל ברבים אין לו חלק לעוה״ב,
וא״ב י׳יל דמש״ב ברברי המחבר בדברים במקום ברבים הויא טעות הדפוס,
ובאמת צ״ל ברבים ,וכן מוכח מרברי הטור שב׳ לשון זה ג״ב וב׳ ברבים ולא
בדברים ,מוכח מזה דדברי המחבר כאן הם טעות הדפוס.

ונראה דהא דס״ל לפוסקים הנ״ל דיהרג ואל יעבור במלבין פגי חבירו הוא רק
בשההלבנה היא ברבים ,דבר זה הרי למירין מתמר דמוטב שיפיל אדם עצמו
לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים ,ושם הרי היה ברבים כי היה לפני
י
ואוצר החכמה!
"
הבי־יד שדנו אותה ,ותו דוראי היה ענין שהיה עלול להתפרסם ,וא־־כ אין לנו
ראיה לזה דמוטב כו׳ כי אם במלבין פני חבירו ברבים ,וממילא אין לנו מקור
ריהרג ואל ילבין רק כשהוא ברבים.

דעת הסוברים דליבא יהרג ואל יעבור במלבין בני חבלרו ברבים
אולם ממה שלא הביא הרמב״ם כלל הך מימרא רנוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (ב־מ נ״ט ע״א) והביא רק המימרא
דאין לו חלק לעוה״ב וגם לא הביא מימרא דב״מ (נ״ח ע׳יב) דהוי כאילו שופך
דמים ,דהיה בזה יותר משמעות דדמיא לרציחה ,משמע דלא ס״ל דדינו ביהרג
ואל יעבור ,ומה שאמרו כן חדל היינו לא מדינא אלא מפני חומר האיסור
וכפרתו.
וכן מוכח ממש״ב בפ״ג מהל׳ תשובה הי״ד וזיל ויש עבירות קלות מאלו כר ואלו
הן המכנה שם לחבירו והקורא לחבירו בכינויו והמלבין פני חבירו ברבים וכר
שכל אחר מאלו אין להם חלק לעוה״ב כשמת בלא תשובה עכ״ל לענינינו ,ובפ״ג
מאבות מי״א על המשנה דהמלבין פני חבירו ברבים כר אע״פ שיש בידו תורה
^וד׳ח1234567
ווו
ומעש״ט אין לו חלק לעוה״ב ,כ׳ הרמב״ם בפי׳ רמיירי במת בלא תשובה ואין
מיתה ויסורין מכפרין ,ובזה גדול חטא זה משאר חטאים עיי״ש ,הרי משמע
במש״ב דכל מה שהפליגו בזה חדל היינו לענין גודל החטא וחומרו וחומר
כפרתו ,אבל לא לדינא לענין יהרג ואל יעבור[ .ומה שציין בעין משפט בב״מ
שם להרמב״ם על המימרא דהמלבין פני חבירו הוי כשופך דמים לכאורה אינו
מדוקדק ,כי הרי לא הביא הרמב״ם כלל הך מימרא].

והפר״ח בס׳ מים חיים כ׳ דבריו על דברי הרמב״ם ,ונראה דסייל בפשיטות דגם
הרמב״ם סובר דהמלבין פני חבירו ברבים הוי כמו רציחה ,ואע׳־פ שלא הזכירו
צ״ל דס״ל כדעת התום׳ בסוטה והרר־י בשע״ת דהוי פשיטא שהוא ענף דרציחה,
וכן משמע מריהטא דלישנא של הפמ׳יג במתן שכרן של מצות הנ״ל דס״ל רגם
הרמב״ם אית ליה דמלבין הוי ענף דרציחה ושייך ביה יהרג ואל יעבור ,אבל לפי
מה שהוכחנו כאן מלשון הרמב״ם משמע דלא ס״ל הכי ,וצ״ע בזה.
גם בס׳ יראים בביאורו של איסור הלבנת פנים (סי׳ קצ״ה) לא הזכיר כלל כל
המימרות הנ״ל ,וגם המחבר לא הביא רק המימרא דאין לו חלק לעוה״ב ,ואף
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שכתבנו לעיל בדעת הרמ״א בירד דכוונתו באבק רציחה למלבין פני חבירו,
סו״ס קשה לקבוע שהכריע כן לדינא ממש מכיון שאינו מפורש בדבריו.

עוד ענין ממה דדמיא לרציחה ממש
יש עוד ענין שדומה הלבנת פנים לרציחה ממש ,והוא מש״ב הב״י באו״ח סוף
סי׳ רפ״ר דמה שנוהגין להזכיר נשמות ולפסוק צדקה בעד המתים שיועיל להם
מצאתי בשם ה״ר שניאור "שמעתי שיש בדרש כפר לעמך ישראל אלו החיים
אשר פדית אלו המתים מגיר שהמתים צריכים כפרה ,נמצינו למידין ששופך
דמים חוטא עד יוצאי מצרים כרי; נראה דה״פ שההורג הזה מגלגל בעון זה
ואפילו באותם שמתו מאותו היום עד שיצאו ממצרים דה״פ דדריש בתר הכי
אשר פרית ה׳ עיימ כן פדיתנו שלא יהי׳ בינינו שופכי דמים בו׳ וזה עבר עייכ
נענשים גם המתים ,עיי׳־ש באריכות.
1כ׳ ע״ז הפמ״ג במשייז שם סק״ב ובעריה דשכיחי מלביגי פני חבירו ברבים כאילו
שופך דמים גורמים עון על יוצאי מצרים לכן ראוי לפייס וליתן צדקה
ולהתפלל עליהם ,עכ״ר.

ונראה שבא הפמי׳ג ליישב מה שהביא הב״י להקשות בשם הר״ר אביגדור
שאין טעם על מה שסמכו ,ומה שאומר בדרש כפר לעמך ישראל שהמתים
צריכים כפרה עד יוצאי מצרים דוקא ברוצח אבל לענין צדקה לא אשמעינן
מידי ע״ב ,ולדברי הפמ״ג א״ש.

ב.

דין דהמכנה שם להכירו

הנה איתא בגם׳ ב״מ (נ״ח ע״ב) שלשה יוררין לגיהנם ואינם עולים ,הבא על
א״א והמלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם רע לחבירו ,ופריך מכנה היינו
מלבין ,ומתרץ אע״ג דרש בי׳ ,ופירש״י דכבר הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין
פניו מתלבנות ומ׳־מ זה להכלימו מתכוין עכ״ל ,הרי דאסור אע׳־פ שאינו מתבייש
מכיון דכוונת הקוראו בשם זה היא להכלימו.

אולם מלשון הרמביים (פ״ו מהל׳ דעות ה״ח) שב׳ ולא יקרא לו בשם שהוא בוש
ממנו ,נראה דאין איסור בזה אאי־כ הוא בוש ממנו ,וזה דלא כרש״י ,וכ״נ מדברי
הרר׳יי (בשע״ת שער ג׳ אות ק״מ) שב׳ וז״ל ,והמכנה שם לחבירו כשגם הוא
מלבין פניו עכ׳־ל ,הרי דס׳־ל ג״כ דאין איסור אם אין מלבין פניו עי״ז .ולכאורה
קשה ממש״כ הגט׳ להדיא דבע״ב לא מיירי במלבין פניו עי״ז ,דא״כ היינו המלבין
פני חבירו ,ומיירי ברש ביה ,וכן העתיק הרי״ף תי׳ הגט׳ בדרש ביה ,וצ״ב.

והכנה"ג (סי׳ רכ״ח בהגה׳־ט אות ה׳) כ׳ דגם הסמ״ג כ׳ דאיסור מכנה שם
לחבירו היינו שהוא בוש
הלבנת פנים ,ותירץ דאע״ג דאין פניו מתלבנות ,ע־־ד דאזיל סומקא ואתי חיוורא,
מ״מ בוש קצת כשקורין לו שם זה ,אבל מ־־מ כבר הורגל בכך.
ממנו ,והק׳ מה שהקשינו דבגבר איתא דאין בו משום

אלא דעריין קשין דברי הרר״י בשע״ת הנ״ל שב׳ דהיינו מלבין פניו ,ולכאורה
מוכרחים לדחוק ולומר רלאו דוקא הוא ,אלא היינו שבוש קצת ,כמש״ב הכנה״ג.
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אלא דצ״ב למה יהי׳ בזה חומר גדול כ״כ יותר משאר ענינים שעושה אחד
לחבירו שהוא בוש קיצת ואינו בא לידי הלבנת פנים דלא נכללו בחומר האיסור
של הלבנת פנים ,ואילו במבנה שם לחבירו באופן שהוא רק בוש קצת יהי׳ בו
^־"בל החומר של הלבנת פנים ויורד לגיהנם ואינו עולה ,וגם הוי בכלל יהרג ואל
יעבור לפי מה שביארנו לעיל (אות ה׳) לדעת הרר״י.

וי״ל דמהאי טעמא נאיר רש״י מפירוש זה וב׳ דחומר האיסור הוא משום דאע״פ
שאינו מתבייש ,מ״מ כוונת המכנהו בשם זה הוא להכלימו ,ועי״ז נכנס לכל חומר
זה ,וכ״ב המחבר כשרע (סי׳ רכ״ח ס״ה) ודל ,יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו
אע״פ שהוא רגיל באותו כינוי אם כוונתו לביישו אסור עכ״ל ,הרי שפסק
כפירש׳יי ,וי״ל דטעמא כנ״ל.
והנה התוס׳ במס׳ תענית (כ׳ ע״ב ד״ה בהניכתו) על הא דקאמר רב אדא בר
אהבה בגמ׳ שלא קראתי לחבירי בהניכתו ,ואמרי לה בחניכתו ,ופי׳ התוס׳ (לפי
גירסת הב״ח) בהניכתו פי׳ כינוי שמכנים אותו בני אדם לגנאי כגון שם ליווי;
בחניכתו פי׳ כינהו בשם משפחתו דיש משפחה שמכנים בני אדם לכל המשפחה
וקוראין בחניכת שם ליווי כמו שם חניכת אבות בגיטין ער עשרה דורות (גיטין
דף פ״ח ע־א) כגון רבי אברהם אבן עזרא שכל בני משפחתו היו נקראים כך,
ודוקא לגנאי ,אבל לשבח מותר ,עכ״ל התוס׳ ,ועיין מהרש״א בח״א מה שהביא
מהערוך ,ופי׳ דאע״פ דאי׳ בהזהב דהמכנה שם לחבירו הוי מיורדי גיהנם ואינן
עולים בר אלא משום דרובא דעלמא נכשלים באלו דברים התפאר הוא בהם
שלא נכשל בהם ,עכ״ל.

א1ל 0התוס׳ במם׳ מגילה (כ״ז ע״ב ד״ה ולא) כ׳ דהא דאמרינן בב״מ (הנ״ל)
דהמכנה שם לחבירו אין לו חלק לעוה״ב היינו בכינוי של פגם משפחה ,והא
דהתפאר שם רבי זכאי ולא כיניתי שם לחבירי היינו אפילו כינוי דלא הוי גנאי,
עכ״ד ,ולדבריהם ג״ב קשה להבין דא״ב מה יש להתפאר בזה.

וראיתי בהגהת מהריעב־ץ במגילה שם שב׳ ודל ,כי מראה שאינו מחשיבו
לקרותו בשמו ,כמיש במדרש שהיה דוד מתרעם על שקראו אותו בן ישי כאילו
אין לו שם ,וצ״ע שמצינו כמה פעמים בתלמוד שלא הקפידו על כך ,כמ״ש בן
עזאי חוץ מן הקרח הזה [בכורות נ״ח ע״א] וכן בן זכאי בן בתירא דכוותייהו
טובא ,עכ״ל מהריעב״ץ.
והנה לדבריו דברי התוס׳ בתענית הנ״ל ,דבפי׳ הראשון מיירי במכנה שם של
גנאי לחבירו ,כגון שם ליווי בחניכתו ,וזה באמת בכלל מ״ש בב״מ דהוי מיורדי
גיהנם ,ועל זה קאמר המהרש־א דאעפ״ב היה מתפאר שלא נבשל בזה מכיון
דרוב העולם כן נכשלים בזה ,אבל הפי׳ של חניכתו היינו שם משפחה ,דהיינו
שכל בני משפחתו נקראים כך ,ולכאורה מסתבר לומר שאין בשם משפחה כזה
גנאי בעצם השם ,דא״ב ודאי לא היו מניחים הרבים לקרותם בשם גנאי כזה,
אלא דלפעמים הוי גנאי לקרות לאדם בשם משפחתו הכללי לבד ולא בשמו
הפרטי ,דזה הוי דרך בזיון כאילו אין לו שם ,וכמו שהתרעם דוד המע״ה שהיו
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קול

איסור הלבנת פנים

התורה

רמה

קורין אותו בן ישי כאילו אינו חשוב ואין לו שם לעצמו ,ומה שלפעמים קורין
לאדם בשם משפחתו אינו משום בזיון אלא משום איזו סיבה מובנת או אפילו
לש^ס ,כגון מה שמצינו חוץ מן הקרח הזה או בן בתירא ,ייל רלא היה דרך
בזיון כ״א אדרבא דרך שבח ,או אם יש הרבה אנשים שיש להם שמות שוים
ואם יקרא למשל לראובן ,יחשבו במה בני אדם רלהם הוא דקרא ,לכן יש סיבה
לקרותו דוקא בשם המשפחה כדי לברר למי קוראים ,ובזה י״ל דאין זה דרך
בזיון וגנאי כלל.
וי״ל דזוהי כוונת התוס׳ שם בתענית בפי׳ על חניכתו דהיינו שם משפחה וכ׳
ודוקא לגנאי ולא לשבח ,ולא כתבו דוקא שם של גנאי ולא שם של שבח ,כי
הפי׳ הוא כמש״כ ,דמיירי בשם משפחה שבעצמו אינו שם של גנאי ,ורק באופן
הקריאה שיש מצבים דהוי לשבח ויש מצבים דהוי לגנאי ,וע״ז קאמרי התוס׳
רזהירותו היתה דוקא שלא לקרותו לגנאי ,וכנ״ל.

ובזה מיושב נמי קושית מהריעב״ץ על מה שמצינו בתלמוד שקראו הקרח הזה
או בן בתירא וכדומה ,רכל זה היה שלא בדרך גנאי.
אולם בזה לא נאמר דהוי מיורדי גיהנם ואינם עולים ,וכמש״ב מהריעב״ץ דאין
זה בכלל מ״ש בב״מ ,וגם למהרש״א בתענית שב׳ דהוי בכלל המכנה שם לחבירו,
י״ל דהיינו מה שפי התוס׳ על הניכתו דהיינו כינוי של גנאי שמכנים אותו בני
אדם ,אבל במה שפי׳ התוס׳ על חניכתו דהיינו שם משפחה וקראו בדרך גנאי
אית ביה זהירות ,וכדקאמרי הני אמוראי בתענית ומגילה שם ,אבל אין זה
בכלל מכנה שם לחבירו דאית ביה כל הנך עונשין המפורשין בב״מ שם.
איברא דבס׳ פלא יועץ (ערך כנוי) כ׳ על הא דמכנה שם לחבירו אין לו חלק
לעוה״ב ,רזה כולל הקורא לחבירו בחניכתו ,והיינו שם המשפחה שלו ואינו
מזכירו בשם העצם שלו ,וב׳ דצריך ליזהר ביותר בקריאת שם הרבנים שלא
לקרא אותם בחניכתם לומר הרב קארו ,הרב אלשיך הרב אלגאזי וכדומה ,אלא
יאמר מוהר״י קארו ,מהר״ם אלשיך וכר ,כי אם יש איסור בשאר אנשים על
אכו״ב ברבותינו הקדושים ,הרי דס״ל דכה״ג נכלל באיסור החמור של מכנה שם
לחבירו.

והנה מש״ב התוס׳ דמגילה הנ״ל דבב״מ מיירי בכינוי של פגם משפחה ,ולא ב׳
סתם כינוי של גנאי ,י־יל דבאו לתרץ מה שהקשינו לעיל דכיון דהגבר קבעה דלא
מיירי במלבינו ע״י מה שמכנהו למה יענש כ״כ ,וע״ז קאמרי התוס׳ דמיירי בכינוי
של פגם משפחה ,דהיינו שיש מכנים כל המשפחה בכינוי שכוונתם לגנות
המשפחה ,ואיהו כבר דש ביה ,כדאיתא בגמ׳ שם ,אבל המשתמש בכינוי זה
כוונתו לבזותו ולהכלימו ע״י שמגנה כל המשפחה בכינוי זה ,ועל זה באו לו כל
העונשים החמורים המפורשים שם ,ובזה מבוארים גם דברי רש״י שם ,כי י״ל
דסבר כדברי התוס׳ אלו ,אע״פ שדבריו סתומים.
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קיל

םי׳ י״א

זה משכה שאינח צריכה היא דכבר מפורש יצא
ברישא דממכי' שהשליח צריך למרום כדעתו
כל בעהיב וממילא י־דכביכן שאם; שינה השליח מדעה
נעח״ב שאין מרוממי מרומה ולמה הכפיל
רבי לאשמעיכן בקיפא ראם הוקין> השליח על
דעח בעהיב שאין תרומתו מרומה ואם כפשך
לומר איזה קברא שהוצטרך רבי לאשמועיכון
בפירוש דאם נתכוון השליח להוקיע על דעה
בעה״ב שאין חרומחו מרומה איב קדר המשנה
אינו עולה כהוגן דברישא הי׳ צריך לאשמועינן
האומר לשלומו וכו׳ חורם כדעתו של בעה״ב
ואם כמכוון להוק־ןז אין סרומחו מרומה ואח׳כ
תקיפא ואס אינו יודע וכו׳ אבל לפי' הרמ״ב
י עירוב פרשיות יש כאן.
דרך -אחרה
דרך לו
— נכע״ד שהר מביס
י
מזוצר הוזמסזך
בפירם המשנה זד־וקיל דקיפא דקתכי
אס נתכוון להוקיע  .קאי על ואם אינו יודע
דעתו של בעה״ב דצריך לתרום כבינונית אחד
מחמישים ונועמא דתך מלהא הוא דמקתמא
הוא מרוב בני אדם שהם בינונית כמשיב
חמוקיויוו במשנה הקודמת לזה מעתה אין רשות
לשליח להוק*ן> במתכוון על מדה בינונית כשאינו
יודע דעתו של בעה״ב וחשמא שפיר קאי קיפא
אס נתכוון להוקיע על אש אין יודע דעתו של
בעה״ב דאקור להוקיע על מדה בינונית ,לפי״ז
סדר המשכה עולה יפה וזה כוונת הרמביס
במה סב׳ ואם במכוון לה*קין> על הבינונית
והרס ■ אפי׳ א׳ מצ״נו אין תרומתו תרומה דאס
מיירי תרמב״ם כאן באס הי׳ יודע דעה בעה״ב
למה נקנו שחוק־ף על הבינונית דור,א.
זה הדבר אשר דברתי דכאן קאי הרמבים
י על אינו יודע דעת בעה״ב דצריך לתרום
כבינונית וע״ז קאמר דאס נתכוון להוקיע על
הבינונית שאין תרומתו מרומה כמו שפירשתי
קיפא דמשכה חניל.

ע״כ

שמחה

הרעיב במשנה זו׳ וראימי עוד שס במראה פכים
שכי דמשיכ חרמבים אפי׳ א׳ מצינו חי־א עעוס
קופר וצ׳ל א׳ ממ״נו וכן ראה ברמב-ס דעו*
ישן שב׳ א׳ עמינו׳ נניייש שמיישב מה שהוקפה
לכמ״ע על הרמבים מש**.

סימן י״א
□ש״ס

ערכין דן> נו״ז אימא מניין לרואה
בחבירו דבר מגונה שח׳יב להוכיחו
שנאמר הוכח תיכיח וכו' יכול אפי' משתנין
פניו ת״ל ולא תשא עליו חזא.

קשה

לי נוובא למה לא אמרינן דעשח
דמוכחה ידמה הלאו דחלבנת פמס
היכא דלא אפשר בלאו הכי ,ואין לומר דסלאו
דלא השא עליו חטא קאי על תעשה דהוכח
תוכיח דוגמא למשיב הצליח פקחים דן> מ״ט
על ל״ח דלא תשמע על רזמז דם זבחי דלא
שייך בלית זי עשה דוחה ליס כיון דהל״ה
נאמרת על העשה דשאכי חתם דלא משבחת
לעבור על לאו דלית פיח בלי לקיים העשה
דפחינוח ק״פ ,משאיכ תכא אדרבא דומה למה
דאיתא בזבחים דן> ציז דחקשה ר.גמ׳ דנימא
דיבוא עשה דאכיצה פקח לדחות חלית דעצס
לא תשברו בו אן> דגס כאן קאי הלית על
תעסה מ״מ כיון דשייך הל״ת בלי העשת ספיר
ייל דעשח דוחה ל״ת היה הכא ,וכן אין לומר
דהוי עשה דפשיעח כמוס׳ עירובין ק׳ עיין
במקנה בקוגי׳ דעדליח שב׳ היכא דכל העשה
לא משכחת אלא עיי פסיעה כמו משובח אין
לה דין עסה דפסיעת איש ח״ח כאן.

וגלע״ד מכח קושי׳ זו ראי' לדעת הרמבים
ה׳ דעות ספקק בפיו היח המוכיח
אח חבירו החלה לא ידבר לו קשות עד
אלא דלפי דברינו צריך להבין מה ששנה ׳שיכלימנו שנאמר וליח ע׳ח כך אמרו חכמים
רבי ואם אינו יודע וכו׳ מורס כבינונית יכול אהה מוכיחו ופניו משחנות תיל ולא השא
אחד מאמשיס פימת עשרה או הוקין> עשרה עליו חטא וכו׳ ,במת דברים אמורים בדברים
קרוממו תרומה ,לפמסיב למעלה קשת תא אקור שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמיס אס לא
לפחות או להוקין> במתכוון על מדח בינונית מזר בו בקמר מכלימין אותו בדברים וכו׳
כשאינו יודע דעת בעל הבית ע׳כ שיכל הרמביס ומחרפין אות־ ומגזין ומקללין אומי־ עד שיחזור
לשונו וכתב נתכוון לבינונית ועלתה בידו א׳ למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים בישראל עכיל,
ממ׳ אוי,א׳ מק׳ בזה גילה דעתו שאין כוונה ועיין בנחימ שב׳ דהרמביס קיל דברייחא הכיל
המשנה שפיחת או הונקקש עשרה במתכוון אלא איירי בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברים
שכוונת השליח הימה למרום כביניכית כמו שצריך שבין אדם למקום מותר להלבין אס לא חזר
למיוס כיון כאינו יודע דעת בעחיב רק עלקת בו עי׳יש ,ואכהי טעמא בעי מה חיליק יש בין
בידו שלא במתכוון אחד ממ׳ או א' מק׳ דבזה דברים כב״א לחבירו לדברי סמים ומה הקברא
דברד אקור ובאידך ,מוהר להלבין פכים.
תרומתו קרומה וע״ז קחני שפיר אח״כ אם
נתכוון לחיקיף וכו׳ וכמשיב לעיל כנלענ״ד לפרש ן^״ל דלרמבים הוקשה קושי׳ הכיל על הברייתא
כל דברי הרמב•□ שחם לקוחים ממשנה המפורשח
למה נא אמריכן דעשה דחוכחה דלית
זו
ח*:ל כפי מה שהבין ומפרש חר״מ משכת
דלא תשא ע״ח ע״כ מהכרח הקושי' קיל הרמנ״ם
דקידושין.
ודלא כרעיב והראשונים רפיב
דחברייהא מיידי רק בדברים שבין אדם לסבירו
וסהדי במרומים שאחר שכבר תעלהי כל
הכיל עיינתי בירושלמי דהרומות פ״ד
סיג ומצאת־ תיל שתפני משה מפלס משנה
חמל ככל מה שכמבחי אני למעלה עפיי
חרמנים ,ובמראה פכים שם הניא סעד לפירושו
מדברי הרמביס המל עיי״ש ,ואני הימבחי
הדיבור .נועמו ונימוקו של הרמביס לנטות מפי׳

ך 4 -

ובזה א״ס דחכח הל״מ שם מקשה על הרמבים
איך אמריכן בברייתא מניין לרואה בחבירו דבר
מגינה שחייב להוכיחו הת ק׳-ל להרמביס מי
שחטא עליו חבירו ולא רצח להוכיחו ולא לדבר
לו כלום וכו׳ ומחל לו בלבו ולא הוכיחו הרי
זה מדת חסידות עכיל ,והיין דחייב לח־כימו
דקאמר היינו אם יחי׳ לו משטמה בלבו חייב
להוכיחו
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׳ו

שמחה

סי׳ י־א י״ב
להוכיחו כדי שחקיר מלבו המשטמה עיי״ש׳
והשתא דעיקר מצ״ע דסוכסה בין אדם לחבירד
מליא רק בהקפדה ואס לא מקפיד כיתא לעשה
דהוכמה כלל ניחא ח־טב דלא אמרינן כאן עשה
דוחה ל״ת עפ״י ש״ק כתיב״ת דן> מ /דאי אמרה
לא בעינא מי איחא לעשה כלל ופי׳ הראשונים
עיין שמ״ק דננשה כזו הוא קיל משאר עשה
ואינו דומה לעשה דכלא־ס בציצית דידמה ל״ת
וא*כ גס מ״ע דתוכחח בדברים שבין אדם
לסבירו ג״כ אינו דומה לכלאים בציצית כיון
דאס אינו מקפיד ליהא לעשה וק״ל והמיכח
בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמיס
הוי עסה גמורה דלא יכול לפטור ממכה א״כ
סוב הדרא קושי׳ לדוכח׳ דאמריכן עשה דוחה
ל״ת ומס״ה עולים דברי הרמב״ס כהוגן לחלק
בין אדם_לח_בירו לדברי. .שמים ככ׳ל נכין מאוד.
ואת׳ץ־ו

^234547

אוצרחחנסח•

שוב ראית־ במנחת חיכוך מצוה ר״מ ■ש ׳כ
וז״ל וכ*ל דמה שחילק ה״״מ והרהמ״ח
בדברים שבין אדם לחבירו דאקור להכלימו ובין
דברים שבין אדם למקים ב״ת דמכלימים היינו
דוקא אם איש חטא למבירו אין לחבירו לביישו
דמוטב שימחל על החטא כמבואר שם בד׳ הר״מ
אבל אס אדם רואת שחבירו חוטא לאנשים
אמרים נראה דמוהר ג״כ להכלימו אם אינו
מוזר כי הנביאים ע״ה הוכיחו בפרהקיא גס
על עבירות שבין אדם לחבירו וקפרי נביאים
מלאים מזה אלא הבע״ד בעצמי אקור להכלימו
ומוטב שימחל אבל אש חטא לאחרים נ״ל לענ״ד
דמותר ג״כ להכלימו אס אינו מקבל בצנעה
עכיל.

בעל אבדה כחן אינו רשאי לתטמא בה האיך
יטמא זח בשבילו והרי אס באו בעלים ואמרו
לא בעינא לה כ־הא לעקה כלל הלכך לא דמיכן
מ״ע משוס מצוה שבממון שאם הפק־ר בעליו
מהונו פטור זה מאותת מצות שהרי חייב הוא
לומר כן כדי שלא יטמא כחן ששניהם חייבים
בכבודו ש״ה והתירה אמרה להחזיר אבידה
לחכירת וכו׳ ולא לעבור על מצית ,וכ״ב הרץ
בפ״ג דכהובוח שם וכו׳ .אבל הכא א״א ל״ב
מי איתא לעשה כלל כלומר הואיל ואפשר לה.
לבוולה וכו' וכ״ש הוא בדבר שבממון דבל
שבכולו איני רשאי בשל חנירו כמי אינו רשאי
עיי״ם הרי מפורש יוצא קברת הנ נ״ח כל שאפשר
לו כאדם לחקיר מעליו המ״ע אקרר לעבור על
ידה על ל״ת שבהירה וחייב הוא להפנור ממיט.

אלא

מראי׳ שהביא תש״ה מכתובות ד!ש 'מ׳
נראה דעיקר הקברא ה*א רק משום
דיכול לבטל חמ״ע זו שוב לא שייך בעשה זו
כלל דעדל״ה אך> אס בעינא וכמש״כ אני למעלה
ומתוך דברי הש״מ הני׳ל תמצא קהירת מפורשת
לדין הנ״ל שהמציא המנ״ח דאחר יכול להוכיח
חבירו ולהכלימו אם חוטא נגד אחרים ולדברי
הש״מ הנ״ל ליהא דין זה כיון דתבעל׳ד עצמו
מחויב למחול על פסע מביר,׳ נגדו ואקור לו
להכלימו א׳כ ג׳ב יש'ל־מר כיון דבסלו אינו
רשאי בשל חבירו ג״ב איני רקאי וק״ל ,ועוד
ים לדחות דברי המנ״ח ע׳פ קברה הק״מ והרץ
הנ״ל שב׳ דה״נן .דאין תעשה דהשנהי אנידה
דומה ל׳ ה משוס דבעל האבידה יכול לומר
דלא בעוכא וליהא למש־ כלל ה״ה הכא כיון
דהיעה״ד יכול למחול על החטא שחטא חב״רו
נגדו א ׳כ אין כאן מצי־מ תוכחה שוב בכל אופן
אינו דוחה מ״ע דהוכמה ל״ת דלא השא ע״ח
כיון דקיל הוא דחא בידו לבטלה וק״ל.

ולפעכ׳ד צ״ע דין זח כיון דרק מטעם עשה
דוחה ל״ת אחיכן עלה א״כ כדעת
חרמב״ם דהליא בהקפדה ואס לא מקפיד ליכא
גבי׳ מ״ע דמוכמת האיך כימא דלגבי אחר
אכמי העשה במקומה עומדת וגס גון> קברתו כעת כ״ל ליישב (קושייה ,הכ״ל) עפ״י מת
שכתבו האחרונים מקנה כ׳ כ״ב פ״ח
ממי׳ בעיני כיון דלדעת הריס אם מקפיד
הטילה ההורה עליו למ״ע שיוכיח אה חבירו .דלא שייך■ עדל״ת בלאו דגזל כיון דהוא מזיק
א״ק האיך כימא דמוטב שימחול על החטא לאחר י״ל דלא חייבו התורה שיקיים הוא תמ״ע
ויבטל מ״ע אשר כבר מוטל עליו אדרבא כימא ע״י הזקה אבירו׳ ה״ה כאן שדומה לזה י״ל
שיקיים מצות עשה וידחה הל״ה דהלבכס פנים דלא חייבו התירה במ״ע דהוכמת באופן שיזיק
ויש לחת טעם לק׳ המנ״ח כיון דכל עשת דליה לחבירו בהלבנת פכיס עיין ת״י רפ״ג דקוכה
הוי חידש כדאי׳ בק״ס יבמות דכל ל״ת חמור מש״כ בזח .ומת שהקשהי בפנים לק׳ הצל״ח
מעשה ,א״ק י״ל אין לך נו אנא חידושו כל מזבחים צ׳ז מצאתי בק׳ החיים על חל׳ פקח
שאין יכול .לנטל המ״ע אבל ביכול לבטל המ״ע
שעמד על זה בפתיחת לקי׳ המ״ו.
לגמרי באמת דצריך לבטלה כדי שנא לדמות
חל״ת וק״ל.
סימן י״ב

אבל

לפי מש״כ' למעלת ניחא כיון דאפשר
לבטל מעליו חמ״ע שוב אמרינן דעשה
קיל הוא ואינו דוחה ל״ת וק״ל׳ אבל לפי פרש״י
בכתובות מ׳ שב׳ דמלמדין אומה לומר שאיכה
רוצח נראה כק׳ המכ״ח אלא דיס לדחות דאפשר
דרש" ק״ל כחוק׳ שם כיון דאין עלי׳ שוס מצות
אבל בעלמא "ל דאקור לבטל מ״ע אלא אדרבה
אמרינן שידמה חל״ח ודו״ק..

שוב

ראיתי שכעין
דן> ל׳ בב״מ
עתיקי דכחוב בתו
מקמי ממונא ינ״ל

קברה חמכ״ח כתיבה בש׳ימ
וז״ל ואיכא מקצה נוקחי
פשיטא מי דחיכן איק.ירא
דה״פ משום דק־ון דאפי׳

בעח״י

שכת

הרנ״ו

לפ״ק

פה

טאב

תע״א.

הכני נוטה כנהר שלום ובנחל שוטן> ברכה
לאהובי ידידי הרבני המופלג הפלא ופלא
מלא ברכת ה׳ מו״ה מרדכי אליעזר
עהרעכגרובער של־ט״א מק״ק אילאק תע"
(כעת הגאון אב״ד דק״ק ווראכאוו יע״א.

א

יקרת מכתבו מלא על כל גדותיו מזח ומזה
כתוב בחד׳ת קבלתי לשמחת נפשי
שהביא לי מטעמים ובחיות שאדם רוצה בקב
שלו׳ ומעכ״ת כ״י עמד כנגדי בחצי השגותיו
כ" :פניי־.־ דקאר טרד״ה" לבוא על העיון .אק
■כניס
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י

ובלבד שתהא האשה יראת שמים ובעלת מדות טובות כדי שלא
תפריע אותך ח״ו מעבודת הבורא ית׳.

הפרטים א״א לבאר והדבר מסור לידך בעצמך.

אם אין לך אמצעים להסתדר בשום אופן ,כמובן שא״א להתחתן
אבל יש לשער שאיך שהוא כן יסתדר.

אם תחליט להשתדך תגיד לארוסתך שהשקפתך הוא ללמוד
איזו שנים כשיהי׳ לך אפשרות לזה ,ותבקש שהיא תסכים לזה לכל
הפחות על  3שנים וזה יתכן אם גם היא מסוגלת להרויח לפרנסה וה׳
ידריך אותך בדרך הישר ובעצה טובה ותכתב ותחתם בכוח״ט
בסשצ״ג.
הדו״ש
יעקב ישראל קניבסקי

קסב

נתינת יד לאשה
בעהי״ת יום ה׳ פ׳ ויק״ם התשכ״א.
לכבוד היקר שיחי׳.

בדבר נתינת יד לאשה ,אין ספק כי הוא איסור גמור דכל קריבה
לערוה אסורה ,ולהרמב״ם ז״ל בספר המצוות מצוה ל״ת שנ״ג והסמ״ג
הוא ל״ת מדאורייתא ולהרמב״ן ז״ל ;השגותיו הוא מדרבנן ועכ״ם אין
בזה שום היתר ומי הוא זה שיאמר זכיתי למדרגת רב שמואל ב״ר
יצחק או מדרגת עולא.

ואומרים בשם מרן החזו״א זצללה״ה שאמר שזהו בדין יהרג ואל
יעבור ככל אביזריי׳ דעריות.
ואין נפק״מ בין נשואה לבלתי נשואה כיון שהבלתי נשואה ג״כ
ערוה מחמת נדה ,וגם בפנוי׳ וטהורה אכתי איכא איסורא
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קעז

9

מונשמרתם מכל דבר רע שלא יהרהר כו׳ ומי יאמר זכיתי לבי שלא
יגרום לו שום הרהור כלל.
ומה שכתבת דכי אשה מגישה מקודם איכא בזה משום מלבין
ברבים אם לא יתן ,ח״ו לומר כן דאפילו ודאי תתבייש ברבים אין
בזה שום צד היתר במה שהאחד יתבייש מחמת מניעת עבירה
ואמרו חז״ל המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ורב אדא ב״א
קרע כרבלתא בשוקא שהי׳ שוה ד׳ מאות זוז מאשה אחת בפ׳ ג׳
יגונות• ך־

במקרה שיהי׳ נמצא במצב בלתי נעים ע״י מניעת יד יכול לומר
לאשה שמסתמא אינה יודעת שיש בזה איסור אבל אסור הוא ע״פ
תורה״קדוהנני דו״ש ומברכו בכל טוב ברו״ג

יעקב ישראל קניבסקי

קסג

בענין הנ״ל
בעה״י אור ליום ה׳ ויחי התשכ״ב.
קיבלתי מכתבו ואע״פ שמהראוי שלא להשיב ,נתיישבתי להשיב
הפעם בשביל לאפרושי מאיסורא.

על מה שכתבתי דנתינת יד לערוה הוא מדאורייתא כמש״כ
הרמב״ם ז״ל בספק המצות שנ״ג העתיק הכותב לשון הרמב״ם ז״ל
פכ״א מאי״ב ה״ו ,דהמחבק אחת מהעריות שאין לבו נוקפו עליהן כו׳
דמשמע שהוא מדרבנן וכתב הכותב דה״נ כשנותן בשביל הנימוס.

וזה שקר גמור ,כי לא ימלט שאיש צעיר יגע באשה ולא יגרום
לו שום חימום ר״ל או איזו הרגשת הנאה מעריות ר״ל ובזכרוני
שכבר רמזתי במכתבי הראשון דאין לנו ההיא דעולא בסוף קידושין
בזמנינו.
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— -------------------------־ ——- ------------------------י—--------- -על מה שכתבתי דלא שייך כלל וכלל מלבין פני האשה במה
שהיא מתביישת על מניעת נתינת היד שהיא עבירה ,פטפט הכותב
דברים שאסור לשומען וכתב דיש כאן גדול כבוד הבריות שדוחה
אפילו בקום ועשה לאיסור דרבנן כההיא דאו״ח סי׳ י״ג במצא בשבת
בכרמלית שנפסקה ציציתו.
ואסור לומר דברים הללו דהתם וכל הני דברכות י״ט היינו
שאינו רוצה כלל גוף העבירה דמה שרוצה שלא להיות ערום !שזה
הכבוד הבריות שם] אינו עבירה כלל ,רק שעכשיו אינו מוצא בגד
אחר אלא כלאים או חסר ציצית ,ובזה התירו משום כבוד הבריות
איסור דרבנן.

אבל מי שרוצה ומתאוה לעשות גוף העבירה משום דבלא זה
חשיב אצלו בזיון כשנמנעים מהעבירה ,בזה אדרבא מצוה גדולה
לביישו ככל האפשר כדי להפרישו מאיסורא ובי״ד מנדין את המזלזל
ביו״ט שני [שקל משאר איסורי דרבנן] אפילו שזה חושב שהוא מצוה
כגון שקברו מת ביו״ט שני כמבואר בפסחים דף נ״ב ובסנהדרין דף
כ״ו וכן כל המזלזל באיזו דבר האסור מדרבנן משמתינן ליה ומבזין
אותו בזיון נורא שאין עומדין בד׳ אמותיו ואין אוכלין עמו ואין
מצרפין אותו למנין לכל דבר שבקדושה והמנהג לגרשו מבית
המדרש ובי״ד יכולין להחמיר עליו שלא לקוברו והכלבים יאכלוהו
ושלא למול את בניו כמבואר כ״ז ביו״ד סי׳ של״ד.
ואין חוששין כלל וכלל על כבוד אותו אדם שעובר על דרבנן,
וזה אפילו אם עובר פ״א וכש״כ וק״ו מי שפורק ר״ל עול תורה לעבור
תמיד בהפקרות על איזו איסור דרבנן שעפ״י ד״ת אילו היה יד בי״ד
תקיפה היו צריכין להזהירו בכל מיני אזהרות ואם אינו מועיל היו
צריכים לרדפו עד חרמה להעמיד דין תורה תורתינו הקדושה על
תילה.

אלא שבשה״ר אין ידינו תקיפה ואנחנו בגלות אצל הפורקי עול
מכל המינים והלוואי שהם לא יפריעו לנו לשמור תורתינו הקדושה,
ומשום זה נמנעים מלהוכיח ומעלימים עין מכל הנעשה ועיי״ש בסוס״י
של״ד.
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ועכ״ם בנידון זה שהבחור יכול בוודאי למנוע את עצמו ואת
האשה מעבירה ןע״י אי נתינת ידו] הלא במה שנוגע למעשה עבירה
זו ידו תקיפה שיכול למנוע והאיך יעלה על הדעת שיחוש על כבודה
שברורה זו הרוצה דוקא לעשות העבירה והלא במצב זה שבידו
למונעה בלי חששות של םכ״נ ,היה צריך לביישה בכל מיני ביושים
להפרישה מאיסור וכ״ש שהוא עצמו לא יעשה איסור ר״ל מחמת
חשש של כבודו או כבודה ששניהן ראויים לקלון ולבזיון במה שעניני
!' תורתינו הקדושה מזולזל אצלם ר״ל ועל כבוד הבורא ב״ה שמתמעט
ע״י הללו הנוהגים בהפקר ובבזוי ,למצוותיו יתברך לא חסין ,ורק על
כבודה של אותה ארורה מופקרת חוששין ,ה׳ ישמרנו.
נא להחזיר לי מכתב זה או העתקה ממנו.

^,ךזדו״ש ומברכו שיחזיק ביראת ה׳ כל היום ולא יפנה להבלי שוא
יעקב ישראל קניבסקי

קסד

לא׳ שמקרוב זכה ללמד בישיבה
בדבר שאילת שלום לאשה .ועוד איזה הנהגות
בעה״י יום ה׳ וישב התשכ״ד.
להב׳ היקר שיחי׳.
מכתבך קבלתי ואכן אין לי כה להשיב על מכתבים וכש״כ לת״ח
הנמצאים בעיר שיכולים לבא ואולם ראיתי חובה להשיב לך עכ״פ
הפעם ,מכיון שאני מכיר שמך עוד מאישתקד וכנראה שהי׳ לך
הרבה נסיונות עד שזכית ללמוד בישיבה על מהרת הקודש.
בדבר שאילת שלו׳ לאשה .ובדבר הסתכלות בהבטה בעלמא
לראות עם מי הוא מדבר וכיו״ב ,כשאינו גורם כלל שום גירוי
והרהור יש צדדים להקל ע״פ המבואר בהרמ״א ז״ל אה״ע סי׳ ה׳ ושם
בפתחי תשובה סה״ג בשם הריטב״א ז״ל ועפ״ז הרבה מכילים בכיו״ב.
קריינא דאגרתא  -א קנייבסקי ,יעקב ישראל בן חיים פרץ עמוד מס (195הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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כל ישראל פרק אחד עשר סנהדרין

רכינו

אשר

[דף צ ע״א  -קא ע״א]

פרק אחד עשר

אלא משה אמר מפי עצמו זה הוא כי דבר ה׳ בזה .ואפילו אומר כל המורה מן
השמים חוץ מדקדוק אחד חון מק״ו זה חוץ מגזירה שוה זו זהו דבר ה׳ בזה:
א נדף צ ע״אן [א] כל ישראל יש להס חלק לעולס הנא שנאמר ועמן כולם תניא היה רבי מאיר אומר כל הלומד חורה ואין מלמדה זהו דבר ה׳ בזה .רבי
צדיקים לעולם יירשו ארץ :ואלו שאין להם חלק לעולם נתן אומר כל מי שאין משגיח על המשנה .רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו
הבא האומר אין חחייח המחים מן המורה והאומר אין חורה מן השמים לעסוק בחורה ואין עוסק זהו דבר ה׳ בזה! .דף צט ע״בן אמר רבי שמעון בן
ואפיקורוס .ר״ע אומר אף הקורא בספרים החיצונים .והלוחש על המכה ואומר לקיש כל המלמד אח בן חבירו חורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר ואח
כל המחלה אשר שמחי וגו׳ .אבא שאול אומר אף ההוגה אח השם באומיוחיו :הנפש אשר עשו בחרן .א״ר אבהו כל המעשה תכירו לדבר מצוה מעלה עליו
גט׳ האומר אין מחייח המחים מן המורה .וכל כך למה .חנא הוא כופר בחחייח -הכתוב כאילו עשאו שנאמר ומטך אשר הכית בו אח היאור וכי משה הכה והלא
הממים לפיכך לא יהיה לו חלק בחחייח הממיס לפי שכל מדוחיו של הקדוש אהרן הכה אלא מחוך שא״ל עשה מעלה עליו הכמוב כאילו עשאו .ואפיקורוס.
רב ורבי חנינא דאמרי חרוייהו זה המבזה ח״ח .רבי יוחנן וריב״ל אמרי זה
ברוך הוא מדה כנגד מדה:
ב נדף צא ע״בן אמר רב יהודה אמר שמואל כל המונע הלכה מפי חלמיד המבזה תכירו בפני ח״ח [ד] ואיכא דאמרי המבזה ח״ח זה מגלה פנים במורה.
כאילו גוזלו מנחלח אבותיו שנאמר חורה צוה לנו משה ואפיקורוס כגון הני דאמרי מה אהני לן רבנן לדידהו קרו לדידהו חנו .אמר ליה
מורשה ירושה היא לכל ישראל מששח ימי בראשית .אמר רב הונא אמר ר׳ אביי ההוא מגלה פנים בחורה [נמי] הוי דכחיב אס לא בריחי יומס ולילה חוקוח
שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין שמיס וארץ לא שמחי .רב נחמן אמר מהכא שמעינן דכחיב ונשאתי לכל המקום
אוחו שנאמר מונע בר נדף צב ע״ב! ♦ןכוהו לאוס ואין לאום אלא עוברין שנאמר־־־בעבורם .אלא אפיקורוס כגון מאן .כגון חלמידא דיחיב קמיה רביה ונפלה ליה
ולאוס מלאום יאמץ ואין קוב אלא קללה שנאמר מה אקוב לא קבה וגו׳ .ואין בר שמעמתא בדוכחא אחריחי ואמר הכי אמרינן החם ולא אמר הכי אמר מר .רבא
אלא תורה שנאמר נשקו בר וגו׳ .ואם למדו זוכה לברכות כיוסף שנאמר וברכות אמר כגון דבי מנימין אסיא דאמר מאי אהנו לן רבנן מעולם 1דף ק ע״א] לא
לראש משביר( .אמר רבי) אמר רב ששח כל המלמד חורה בעולם הזה זוכה אסרו לן יונה ולא שרו לן עורבא .רב פפא אמר כגון דאמר הני רבנן .רב נחמן
ללמדה בעולם הבא שנאמר ומרוה גם הוא יורה .אמר רבי אלעזר כל פרנס אמר זה הקורא לרבו בשמו .דאמר רבי יוחנן מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא
שמנהיג אח הצבור בנחח זוכה ומנהיגם לעולם הבא שנאמר כי מרחמס ינהגס :לרבו בשמו [ה]דכחיכ ויאמר גיחזי אדוני המלך זה האשה וזה בנה אשר החיה
ואמר רבי אלעזר כל ביח שאין דברי מורה נשמעים בו בלילה אש אוכלחו שנאמר אלישע .אמר ר׳ מנחום בר חנילאי כל המרעיב עצמו על דברי חורה בעולם הזה
הקב״ה משביעו לעולם הבא [ו] שנאמר ירויון מדשן ביתך וגו׳ .דרש רבי יהודה
כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח:
*
" ואמר רבי אלעזר כל מי שאין מהנה ח״ח מנכסיו אין רואה סימן ברכה בן סימון כל המשחיר פניו על דברי חורה בעוה״ז הקנ״ה מבהיק זיוו לעוה״ב
לעולם שנאמר אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו .ואין שריד אלא שנאמר מראהו כלבנון וכתיב לעיל מיניה שחורות כעורב :נדף ק ע־בן ר״ע אומר
ח״ח שנאמר ולשרידיס אשר ה׳ קורא .ואמר רבי אלעזר [ב] כל שאינו משייר אף הקורא בספרים החיצונים .חנא ספרי צדוקים אוחם שפירשו המורה לסי
[ג] פח על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם שנאמר אין שריד לאכלו על כן דעתם ולא סמכו על דברי חכמים .כי יש בדבריהם צד מינוח .וכ״מ שפקרו
לא יחיל טו^ ואמר ר׳ אלעזר כל המחליף בדבורו כאילו עובד ע״ז שנאמר אולי הצדוקים אחז״ל שחשובחן בצידן ואפילו דברים טובים שבהן אסור לקרוחן .רב
ימושני אבי והייתי בעיניו כמחעמע .ואין חעחוע אלא ע״ז שנאמר הבל המה יוסף אסר [נמי למקרי] בספר בן סירא [!]לפי שיש בהן דברים של הבל שאין
מעשה חעחועיס .ואמר ר׳ אלעזר כל המסחכל בערוה קשחו ננערח שנאמר עריה בהן צורך כגון עב דק! סכסי א! דלי דקן קורטמין נסח בכסיא לא צחי וכו׳:
תעור קשחך! :דף צט ע־אן האומר אין מורה מן השמים מ״ר כי דבר ה׳ בזה נדף קא ע״אן מ״ר הקורא פסוק בשיר השירים [ח] ועושה אוחו כמין זמר
זה האומר אין מורה מן השמים .דבר אחר כי דבר ה׳ בזה זה אפיקורוס ואח [ט] והקורא פסוק בבית המשמאות בלא זמנו מביא רעה לעולם מפני שהמורה
מצוחו הסר זה המיפר בריח בשר .וכן הוא אומר אח בריחי הסר הכרח חכרת חוגרח שק ועומדת לפני הקב״ה ואומרת רבש״ע עשאוני בניך ככנור שמנגנין
הנפש ההיא הכרח בעולם הזה חכרת בעולם הבא[.מכאן אמר ר׳ אלעזר המודעי־־ /בו לצים אומר לה בחי בשעה שאוכלי! ושוחין ושמחים במה יהיו עוסקים

ץ•

 1המחלל אח הקדשים והמבזה אח המועדות והמיפר בריחו של אברהם אבינו אומרת לפניו רבש״ע אס בעלי מקרא הס יעסקו בחורה ובנביאים ובכתובים
___________ואס בעלי משנה הס יעסקו במשנה הלכות ואגדוח .ואס בעלי גמרא הס יעסקו
__________________________________
ומעשים טוטם אין לו
 1והמגלה פנים בחורה שלא כהלכה אע״ס שיש בידו חורה
 /חלק לעולם הבא[ .תניא אידך כי דבר ה׳ בזה זה האומר אין תורה מן השמים י בהלכות הפסח בפסח ובהלכות עצרח בעצרח ובהלכוח החג בחג .ר״ש בן אלעזר
אומר משוס ר׳ יהושע בן חנניא [י] כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם:
"ואפילו־־אומר כל המורה כולה מן השמים חוץ מפסוק אחד שלא^&מכהקב״ה
וצ^קי׳׳קפזיפולא חריפתא
־•
(£נ־
^רס "
כנר כתבתי בתוספות יום-טונ_שכן
הכחכקין כבר
פרק יא [א] הא דסידר לזה הפרק קודם הנחנקין
יוס-טונ_שבן עיקר

הנה שנע לא יליןין אך נרעב כלפי זולתו המתיגעיס וטורחים ועלייהו קאמר ירויון מדשן ניתך

[ב] כל שאינו משייר פת כר .תמיה לי דלא מייתי הא דפרכינן והא

וא״א לומר בכל החוסה ובלתי מתיגע שהרי מצינו שהמע״ה מגנה לעצל ולכסיל החובק את

אר״א כל המשייר כו׳ כאילו עונד ע״ז ומשנינן הא דאיכא שלימה בהדה והא דליכא שלימה

ידיו אלא ודאי דקראי דדוד קיימין במרעיב עצמו על ד״ח דאינו עצל ואינו כסיל שהרי זריז

בהדה וגס הרי״ף לא אייתי להך וצל״ע והטור או״ח סימן ר״ף לא העמיק כלל מכל זו

ונשכר ללמוד תורה ומתחכס בחכמתה ולזה לא יקרא עצל או כסיל הלכך נאה דורש מהנך

^וסוגיא וצריך עיון ובקצור דייק ותני פתיתין במקום פת( :ג] פת .וה״ג בגמרא ורי״ף דגרס
'יאה היינו הך דהרי רש״י מפרש אדליכא שלימה בהדה דהשמא פחיתין מזומנים לעני ע״ב

קראי דכל המרעיב עצמו על ד״ת כו׳ ודקאמר משביעו לעוה״ב אנ״א סברא דודאי שכר מצוה

ע״ש:

והלכך קרי ליה פיאה לגי׳ הרי״ף:

[ד]וא״ד המכזה ת״ח כר .וה״ג ברי״ף אבל בגמ׳ אי׳

נמי להמבזה חבירו בפני ת״ת וכ״ר בקצור:

[ה] הכתיב ויאמר גיחזי וגר אשר החיה

בהאי עלמא ליכא ואנ״א קרא גופיה הכי דייק דמסייס ונחל עדניך תשקס וידוע שעונג העדן

בעה״ב שעליו אר״ל לעיל דף צ״ט שאמר הכתוב עין לא ראתה וגר:

[ז] לפי שיש כהן

דברים של הבל כוי .לכאורה משמע דמש״ה אפי׳ נדברים טובים שבהם נמי אסור לקרות

אלישע .קשיא לי דהך קרא אחר שכבר נצטרע אמרו וי״ל דמ״מ שמעי׳ שפיר משוס

ותמיה לי דנהדיא אי׳ בגמרא דרב יוסף עצמו אמר דמילי מעליותא דאית ביה דרשינן וכן

[ו] שנאמר ירויון מדשן כיתך .כתב

[ח] ועושה אותו כמין זמר .שקורא בנגינה אמרת שאינו נקוד בה ועושה

דמסתמא ודאי הכי מרגלא בפומיה מקמי הכי נמי:

רש״י וז״ל אמר לי רני דלעיל מהאי קרא מיירי עגינא דמרעיב את עצמו וקאמר ירויון וכו,

צ״ע על הרי״ף:

אותה כמין שיר אע״ס שמשיר השירים הוא ועיקרו שיר אסור לעשותו כמין שיר אלא

[ט]

עכ״ל .ונ״ל דהכי משמע ליה דלעיל מיניה כתיב מה יקר חסדך אלהים וגו׳ בצל כנפיך יחסיון

בקריאתו .רש״י:

היינו שאינס מטריחין אחר צרכיהס אלא על ה׳ משליכים יהבם ובצל כנפיו הוסיס ואלו ב״א

שתיקותיו נד״ח וקורא פסוקים בקול רס לשחק בהם בני המשתה .רש״י:

והקורא פסוק כבית המשתאות כלא זמנו .במיסב על יינו עושה

[י] אכל אס אמרו

מסתמא רעבים בעוה״ז כי העולם כמנהגו נוהג ואדם לעמל פיהו יולד ולא כל אדס זוכה לב׳

בזמנו על המשתה כגון שהוא יו״ט ונוטל כוס נידו ואומר עליו דברי הגדה ופסוקים מענינו

שלחנות ולמעשה נסים לאכול לשובע בלי טורח ועמל ע״כ לא יחיל טוב העוה״ז לאלו כ״א

של יום מביא טובה לעולם .רש״י .ונ״ל דכיון שבזמנו הוא אין התורה חוגרת שק על זה.

התוםיס ובוטחים ואינם מתיגעיס אמר מזונותס ולפיכך אע״ס שאין כל צדיק נעזב ומבקש לחם

ואומרת .גרסי׳:

פלפולא חריפתא

קיצור פסקי הרא״ש

פרק י [א] אם נתחייב מלקות או נדוי .תמיהא לי דלא כתב חון ממסית ומדיח גס

פרק י אבן אסור להקיז דם לאביו ואפי׳ להוציא לו קוץ מבשרו או לפתוח לו מורסא

בטוי״ד סי׳ רמ״א לא כתבו .נ״ל דבשלמא מלקות אע״ג דהאידנא ליתא אפ״ה אגב

אסור .ואסור להיות שליח להלקותו ולקללו [א] אס נתחייב מלקות או גדוי:

דנדוי כחנו הואיל ואסור אבל המסית ומדיח דאחינן למישרי והאידנא לית לן מסית ומדיח

ב

איזה הוא בן העולם הבא עניו ושפל ברך ונכנע לכל ולומד תורה כל היום ואין
מחזיק טונה לעצמו:

שאין כאן התראה שאין מקנלין עדי נפשות ואין דגין דיני נפשות ואי הוה כתב ליה איכא

למטעי דמשרי שרי למסית ומדיח שנזמן הזה אע״פ שאינו נדון למסית ומדיח כדינו:

פרק יא אכל ישראל יש להם חלק לעוה״ב :האומר אין מחיית המתים מן התורה

פרק יא [א] אפי׳ אם מודה בה אלא כר וההוגה כר .לא ידעתי למה פסק כאבא
שאול דיחידאה הוא ואי משוס דנגמרא מפרשינן למלחיה בגנולין ובלשון עגה א״כ

[א] אפי׳ אס מודה בה אלא שאינו מודה בדרש הפסוקים
אותה מהס וההוגה את השס באותיותיו אין לו תלק לעוה״ב:

שדורשים

שדה צופים
דף פג ע״א גופא ואלו שביתה .היא״ש במו״ק ס״ג ס״ג :דף פד ע־א אונן מנ״ל דכתיב ומן המקדש לא יצא .הרא״ש נמ״ק פ״ג סי׳ ג׳ :דף פד ע־ב מחט של יד ליטול בה את הקוץ .הרא״ש בשנת פי״ב
סימן ר :דף פה ע-ב לבל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חוץ ממסית .הרא״ש ניגמוח פ״ב סימן ג׳ :דף פח ע־נ אינו חייב אלא עד דבר שעיקרו מד״ת ופירושו מדברי סופרים .היא״ש
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ספר

]אוצר החכמה]

דדיפי מיא
ביאור מילים נרדפות
מאת גאון ישראל

מוהר״ר רני יהודה ליב הלוי

עד״ל זצ״ל

בעהטח״ם אפיקי יהודה ,איי הים ,מי נפתות,
מים טהורים ועוד

יוצא לאור לראשונה מכתב יר
על ידי צאצאי המתבר

ירושלים תשס״א
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שורש כוש
[אוצר הר1כמה|

בושה .כלמה .חרפה.

א אמר הנביא (ירמיה ו יד־טו) וירפאו
את שבר עמי [על נקלה
לאמור] שלום ואין שלום .הובישו כי
תועבה עשו ,גם בוש לא יבושו גם
הכלים לא ידעו ,עיי׳ רש״י נדחק .גם
יש לדקדק אמרו הובישו בהפעיל ,את״כ
בוש לא יבושו מהקל .אח״כ [הכלים]
(הכלם) בלשון (וב)הפעיל.
והנראה לנו בזה להסכים בענין זה
לדעת רבינו יונה ז״ל [א״ה,

ע׳ שערי תשובה שער א׳ עיקר השישי] וכץ
יראה מדברי התרגום ,שהעתיק כלימה
בלשון כניעה .ואנחנו העמקנו עוד בזה,
ואמרנו ,כי הבושה לפעמים תפול על
בושת ההסכמה ,כלומר מצד עצמות
המעשה אין כאן ענין ,רק שהעולם
מסכימים ע״ז *.
ונכין בזה מאמר הנביא (ירמיה ב כו)
בבושת גנב כי ימצא ,כן הובישו
בית ישראל ,המה מלכיהם שריהם

ערבי נחל
א ובזה יתבארו לנו דבריהם ז״ל (מועד קטן ט

נחלתינו נהפכה לזרים גר .והיה ראוי שיאמר

ב) ר׳ שמעון בן חלפ תא אפטר מיניה

זרים הפכו נחלתינו (עיין [ספר אפיקי יהודה ח״ב

דרב א״ל לבריה ,זיל לגביה דליברכך ,א״ל יהא

עסוד תשכ״ו!) (דרוש מים זכים כ״ו).

רעוא דלא תבייש ולא תתבייש כר .א״ל ,ברכך

אולם

ברכתא _רברכינהו הב״ה לישראל ,ותנא בה,

צערו ,ושיתף בה שם שמים ,כשנתבונן
אמרם ז״ל במדרש [רבה ,פתיחתא אות ט]

ולא יבושו עמי גר ,וידעתם כי אני ד׳ גר ,ולא

איכה על פסוק (ירמיה נא נא) בושנו כי שמענו

יבושו גר ע״כ.

חרפה [כסתה כלמה פנינו כי באו זרים] כר

פירש״י [ותנא בה] ,ושנה בה ,לא יבושו גר,
והיינו לא תבייש ולא תתבייש ,ע״כ.

נכנסו לבית ק״ק ומצאו שם שני הכרובים.
נטלו אותן והיו מחזירין בתוצות ירושלים כו׳

כלומר דמשמעות לא יבושו אינו אלא דלא

ראו מה מצינו להם כו׳ ,הא כל אפא שוין ע״כ.

תתבייש .וכ״כ מוהרש״א לדעת רש״י ז״ל,

והנה זה צריך ביאור ,דמה חרפה וכלימה

,א ה״ח 34567

דכתיב ואכלתם גר והללתם [את שם ה׳] גר

ופירושו זה דחוק .בשגם לא ביאר על מה
תפול האזהרה ,ולא יבושו עמי גר שלא יבושו

המקונן

שמעו
השונאים,

עה־א)].

ב והנראה לומר בזה ,כי הענין כולו יועמס

במאמר המקונן (איכה ה א־ב) זכור
ד׳ מה היה לנו הביטה וראה את חרפתנו,

ישראל

העבודה

את זולתם[ .ועיין אפיקי יהודה עמוד תשיר,
ובספר איי הים לגהמ״ח ,מוע״ק ט (בנדפס

העמיק

אל

בזה ספירת

הרחיב

בזה,

כיון

המזלות

שלדעת
היא

יפה

ונאותה ,לא מאוסה.

אמנם למה

שידיעת (הפכיי׳) [ההפכים] אחת

היא ,נדעה נרדפה בחינת ההתפארות
וההתגדרות המתייחסים אל האומה הישראלית,
ממנו נקח
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לדעת מה הוא
וכלמתה.

בחינת חרפתה
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|א1צר וזתגסוז]

וכהניהס ונביאיהם .והנה התרגום ררש״י

זה היה מתכפר להם עונותיהם ,כמו

ז״ל דקדקו במאמר כי ימצא ,שהוא

שאמרו רבותינו ז״ל (ברכות יב ב) העושה

שפת יתר ,ע״כ אמרו שהרצון ,שעד

דבר [עבירה] ומתבייש בו ,מוחלק לו

עכשיו היה נאמן ,ועכשיו נמצא שהוא

כר .אולם אין בשתם בעצמות המעשה,

גנב .וגם מאמר הובישו ,נדחק הרד״ק

רק

כמו

לומר שהפירוש ,היה להם להוביש ,כי

הגנב,

הס לא היה להם בושת ,כי אלו היה

הגניבה ,רק

להם בושת ,היו שבים מדרכיהם כר׳.

ואני

1יזנ?ד*7-?-ז41נ12ז

אומר כי שפתי ירמיה הנביא ברור
* *

{

—מללו במליצה מדויקת .אמר ,כי
שלמד

דרך

ירמיה

את

בשתם

ע״ד

בעצמות

בוש

שאיננו

פעולת

הוא בוש ממה שנמצא,

כלומר ממה שנודע אל הבריות שהוא

גנב

(ואז

ויעמידהו

שוב
על

לא

יחזיקהו

מקומות

בנאמן),
המיוחדים

לבושת ,מצד הסכמת אותו העיר.

אלו היו בושים בעצמות המעשה ,על

המתוודים

הוא

ההסכמה,

אמר

כן

הובישו בית ישראל,

המה

כי לד׳

מלכיהם גר בלשון הפעיל ,כי

אלהינו חטאנו גו׳ (ירמיה ג כה) ,מה טוב

הבושת מצד עצמות הענק ,הוא פועל

ומה נעים היה ענין בשתם ,עד שמצד

עומד בעצמו ואיננו יוצא .אבל הבושת

שיאמרו

נשכבה בבשתנו גו׳

ערבי

ג והנה

זאת מצאנו הכר נא ,זאת אומרת (שיר

השיחם כ ג) כתפוח כעצי היער כן דודי
בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי גר .כלומר

שאול נשאלנו מאת הנביאים

(יהושע

כד

טו>

נחל
במאמר המשורר

יה ישראל לסגולתו( .ולא העמיד מלת הטעם
את) ,עדי יתבאר [תאומים] (תואמים) במובנו,
כי את יעקב בחר לו יה גו׳ .עוד ,כי יעקב בתר
לו את יה גו׳.

לאמר בחרו לכם היום את מי תעבדון ,את

אלהים אשר עבדו אבותיכם גר ואם ־ אלהי
האמרי אשר אתם יושבים בארצם גר .ויען
העם ויאמר חלילה לנו מעזוב את ד׳ גר .כי ד׳

(תהליס קלה ד)

כי יעקב בחר לו

ומשני

הצדדים האלה ,מתוארים הנבחרים^ י
מזה לוה בשם נחלה .זאת אומרת

אלהינו הוא המעלה אותנו גר ואשר עשה

(תהלים טז  0חבלים נפלו לי בנעימים אף נוזלת
שפרה עלי גו׳ .שויתי ד׳ לנגדי תמיד .ונאמר

לעינינו את האותות הגדולות האלה גר .ויאמר

(דבחם י ט)

ד׳ הוא נחלתו .ולעומת זה אמר

יהושע גר עדים אתם בכם ,כי אתם בחרתם
לכם את ד׳ לעבוד אותו ,ויאמרו עדים ,ע״כ.

משה

הוא

הדבר אשר ביארו ונתגדרו בבחירתם זו,
לאמר ,כי אשר ראינו גם ידענו כי דודי

בין הבנים הוא כתפוח בעצי היער ,לכך בצלו

(דבחם

ט

כט) והם עמך ונחלתך אשר

הוצאת ,ומפי הש״י נאמר

(ישעיה יט כה>

ונחלתי

ישראל.

חן

כל אלה נאמר בהטיב ישראל את מעשיהם,
ושמרו דרך ד׳ לעשות צדקה ומשפט.

חמדתי וישבתי גר .ואת זה לעומת זה עשה

ולעומתם ברוך יאמר ,בהטיב ד׳ לטובים .אמנם

האלהים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו

בעת אשר חטאו ישראל גם עברו [את בריתו]

את תורתו ,לא לזולתנו .נתגדר במלאכתו ואמר

(א״ב) אף ד׳ תרה בם,

ח הלא ידעו

(שיר השיחם ב ב) כשושנה בין החוחים כן
רעייתי בין הבנים .כלומר פי שנים יועמס

כל פועלי און אוכלי עמי אכלו לחם ,אז עצת

(תהליס יד

עני תבישו כי ד׳ מחסהו ,כלומר [חסר]
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מיא

ייט

מצד ההסכמה ,האחד מביש את חבירו
(ירמיה ג כה) נשכבה בבשחנו ותכסנו
כר ,אף מובישים את מלכיהם גו׳ (על
כלמתנו כי לד׳ אלהינו חטאנו.
דרך בן מביש) לפי שהוא שתורתו הוא
והמשכנו לזה מאמר החכם שלמה
ע״ד מנהג המדינה ונימוס ארצו ,ויש לו
בשירתו
השלום
עליו
למלך ושר בושה [מושגת] (משגת) מן
הקדושה בשם כנסת ישראל (שיר השירים
העם המשועבדים תחתיו ,והם גונבים
א ה-ס שחורה אני ונאוה בנות ירושלים
וגווליס ,ע״ד המאמר והוכיח אברהם
גו׳ .אל תראוני שאני שחרחורת
את אבימלך גו׳ אשר גזלו עבדי המלך.
ששזפתני השמש ,בני אמי נחרו בי גו׳.
וכן המלך ,אם המלך והשרים והנביאים
הוצרך רש״י ז״ל לפרש אל תראוני,
המה עושים [תועבה] (תשובה) ,בושים
בבזיון כר ,והיינו שלא יהיה במאמר אל
העם הזה בושה הסכמיית מפני המאמר
תראוני שאני שחרחורת ,סתירה למאמר
(משלי כט יב> מושל מקשיב על דבר שקר
^^הקדום שתורה אני ונאוה גר.
כל משרתיו רשעים.
אולם מה שנראה לנו בזה הוא,
וזהו שאמר ירמיה ,המרפאים את שבר
שהודיע המשורר אל האומות
עמינו על נקלה ,הובישו כי תועבה
זולתה [המתוארים בנות ירושלים] ,כי
עשו .כלומר ,בזה הנביאים מביישים את
שחרותה לא נתהווה לה מחום השמש
והשרב שלה ,ואז היה השחרות
העם ,במה שהנביאים עצמם עשו
[מוחלט ,בלי אפשרות היפוי והתיקון].
תועבה .אבל הנביאים עצמם ,גם בוש
(בשמו והיא) [וזה] שאמרה שאני
לא יבושו גם הכלם לזולתם ,עד שיכלם
עושה הרע מצד עצמות מעשה הרע ,כה־—שחורה ,ועם כל זה .נאוה בכח
לד׳ חטאו לא ידעו.
הבחירה.
ובסייטן ח׳ (פסוק יב) אמר ירמיה גם
[ועל זה מסיימת ,אל] תראוני ותסברו
שאני שחרחורת משזיפת השמש
בוש לא יבושו והכלם לא
(והוא המושל הגדול [לממשלת הזמן]
ידעו .כלומר ,הם אינם בושים ,אבל
בתוצאות מזרות) .אודיע (משמעותי)
עכ״פ יודעים שיש ענין בושה במציאות
שאיננו כן ,אמנם השחרות שלי נתהווה
מצד הסכמת המדינה .אבל הכלם ,ר״ל
שתהיה במציאות כלמה ,מזה לא ידעו.
ממה שבני אמי נחרו בי [והוא
ממשמעות המאמר ותוכו נחר (יחזקאל טו
כיון שאינן מאמינים ,ואומרים אין תורה
התאווניות,
הכחות
כלומר,
ד>].
מן השמים ,רחמנא ליצלן מהאי דעתא
המתוארים אל האדם בשם בני אמי
[א״ה עיין ספר איי הים לשבת דף קיט
[משום שמולדתם היא הארץ ,אשר
(בנדפס כוז-ג)].
נקראת אם ,ביחס לצאצאיה] כמאמר
(איוב א כא) ערום יצאתי מבטן אמי
ב ובמקהלות דרשנו בשינוי הלשון
וערום אשוב שמה ,הן המה היו בעוכרי
שאמר הנביא
מה
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וסבת שתרוריתי ,כי את שני קצרתי
אכלה אשם .ותוכר נחרו ,במה ששמוני
נוטרה את הכרמים (אחרים) ,כרמי שלי
לא נטרתי.
ומפאת הנמשל יומלץ בזה כי הרעה
הטבעיית הנמשכת מהגלגלין,
מתואר בשם שזיפת השמש ,שהוא
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מיא

המנהיג למלאכת השמים .ומעידה
הכנסת ישראל כי לא השזיפה עשאתה
שחרחורת ,רק המרותה את פי הש״י
שזפתה ,במה שהכחות התאווניות
הסיתוה .גם [חסר ,ועיין ספר אפיקי
יהודה לגהמ״ח חלק ב׳ עמ׳ תרכ״ב
תרכ״ג (ערבי נחל י)].
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הרב משה ד,לוי שולזינגר

הונאת דברים והלבנת פבים
פרק א׳ יבואר הגדרת מה נכלל באיסור אונאת דברים .פרק ב׳
אונאת דברים ביחס לאיסורים ומצוות אחרות .פרק ג׳ יבואר עד כמה חמור עוון הונאת דברים
והלבנת פנים .פרק ד׳ מעט התבוגטת כמה חשוב הכבוד לאדם וכמה עמוקת הלבנת פניו.
יבואר כמה הפליט חד׳ל בתומר

פרק א׳

יבואר הגדרת מה נכלל באיסור אונאת
דברים
מדוגמאות הש״ם מבואר דהוגאת דברים פי׳
המצער חבירו או המביישו בין בדיבור ובין
במעשה

א .כתיב בתורה (ויקרא כה,יז 1ולא תונו איש
את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני
ח׳ אלוקיכם .ופירשו חז״ל במתניתין (ב״מ
נ״וס דבהונאת דברים הכתוב מדבר .ומהו

הונאת דברים ,הביאו שם כמה דוגמאות לא
יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקה
(והיינו שמצערו שתלה בו תקוה שעומד לקנותו
והוא כלל לא חשב כן) .אם היה בעל תשובה
לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים .אם היה
בן גרים לא יאמר לו זטר מעשה אבותיך,
שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו( .פי׳ דמלבד
איסור ההונאה שנאמר לכלל ישראל ,איסור
נוסף איכא בגר) .עוד איתא בגט׳ שם דוגמאות
נוספות ,אם חיה גר ובא ללמד תורה לא
יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים
ורמשים בא ללמוד תורה .אם היו יסורין באין
עליו או אם היו חלאים באים עליו או שהיה
מקבר את בניו ,אל יאמר לו בדרך שאמרו
לו חביריו לאיוב ,הלא יראתן כסלך תקותך

ותום דרכיך זכור נא מי הוא נקי אבד (איוב
ד 1אם חיו המרים מבקשיו ממנו תבואה ,לא
יאמר להם לכו אצל פלוני שהוא מוכר
תבואה ,ויודע בו שלא מכר תבואה מעולם.
(נראה דההונאה כאן היא שכאשר יפנו לאותו
פלוני ויבקשו ממנו תבואה ויתמה על בקשתם,
יגרם אי נעימות גם לאותו פלוני וגם להם ,וכמו
שאם יכנס אדם לבית מרקחת ובטעות יבקש
לחם מתוך הנחה שמוכרים שם לחם דודאי
יהיה לו אי נעימות בזה) .רבי יהודה אומר אף
לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאיו לו
דמים .שהרי הדבר מסור ללב וגו׳.

והמבואר בזה ,דכל שמצער את חבירו ,בין
במעשה ,ביו בדיבור ,בין בצער
של אכזבה( ,כההיא דקאמר ליה בכמה חפץ
זח והוא אינו רוצה לקנות וכו׳) ובין בבושה
שמביישו ומכלימו ,כההיא דא״ל זכור מעשיך
הראשונים ובין שמלחיצו ומוכיחו שלא
כראוי ,וכגון האי דא״ל זכור נא מי הוא נקי
אבד ,וכל כיוצ״ב ,כי׳ז נכלל בכלל האי לאו
דלא תונו.
וכן סבואר ברכינו יונה ובי׳ דלשון אונאה לשון
צער הוא

ב .וכ״ה לשון רבינו יונה (באגרת התשובה
אות י״ט) אסור לצער כל איש
מישראל בין בדברים בין במעשה שנאמר
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(ויקרא כה ,יזו "ולא תונו איש את עמיתו"
ואמרו רבותינו ז״ל (ב״מ נ״ח ).באונאת דברים
הכתוב מדבר ולשון אונאה לשון צער הוא,
(ישעיה מט ,כוו והאכלתי את מוניך את בשרם
וגו.,
וכ״ח בחינוך

ג .וב״ה לשון החינוך זמצוה של״ח! שלא
להוכיח אחר מישראל בדברים.
כלומר שלא נאמר לישראל דברים
.,שיכאיבוהו ויצערוהו ואין לו כה להעזר מהם.
וגו .,מדיני המצוה ,כמה אזהרות וכמה זירוזין
שהזהירונו זכרונם לברכה בענין זה שלא
להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם,
והפליגו בדבר עד שאמרו שלא יתלה עיניו
על המקח בשעה שאין לו דמים.

וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהיה
נשמע חירוף לבני אדם כי התורה
הקפידה הרבה בהונאת הדברים ,לפי שהוא “
דבר קשה מאד ללב הבריות ,והרבה מבני
אדם יקפידו עליהן יותר מן הממון ,וכמו
שאמרו ז״ל (ב״מ נ״ח ):גדולה הונאת דברים
מהונאת ממון וגו ,,עכ״ל .והמבואר בדבריו
דבכלל הונאת דברים הוא בין המצערו ובין
המביישו.
ויל״ע במש״כ בלשון "וראוי" להזהר שאפי,

ברמז דבריו לא יהיה נשמע חירוף
לבנ״א וכו ,,מדוע כתב בלשון "ראוי" הא
נתבאר בד ,השע״ת וכן מוכח בפשטות שאין
הונאת דברים דוקא בדיבור ,דדיבור לאו
דוקא ,דבתורה לא הוזכר כל עניו של דיבור,
אלא עצם ההונאה .וכ״ח בד ,החינוך עצמו
בקטע הקודם שכי והפליגו בדבר עד שאמרו
שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו
דמים ,ובפשיטות אין כוונתו שזהו רק הרחקה
דרבנן.

וצריך לפרש (שמעתי! דודאי אין כוונתו דכל
שאינו בדיבור אינו מעיקר האיסור,
אלא כוונתו שראוי להזהר לעיין היטב
בפעולותיו שלא ייצא מזה אפי ,רמז של חירוף
לבנ״א ,וכוונת ח״ראוי" דאפי׳ שאינו מתכוין
לזה ואין דעתו לכך ובפשיטות זה לא חירוף,
מ״מ מפני חומר האיסור וכדחזי׳ שהתורה
כ״כ הקפידה על איסור הונאה ,יש להתרחק
ולהזחר מאד להשגיח שלא יצא ממעשיו
ודיבוריו אפי ,רמז קל של חירוף לבני אדם.
וזהו ג״כ מש״כ בלשון "והפליגו בדבר" עד
שאמרו שלא יתלה עיניו על המקח בשעה
שאין לו דמים ,היינו אפי ,שאינו מכוין כלל
לצערו ואף בהבנה שטחית אינו עשוי לצערו,
מ״מ הפליגו חז״ל לדקדק במעשים ולחשב
שיתכן שיצא מזה צער לחבירו ,שהמוכר סבור
שאכן עומד לקנות המקח וכבר מעלה שמחה
בליבו שעומד להרויח ממון ושוב מתאכזב,
וכיון שהנך יודע מראש שכרגע אין לך דמים
ואינך עומד לקנותו יש לך לחזהר שלא
להונותו ולגרום לו צער בזה[ .ואכתי יל׳ע
לדינא אם זה דאורייתא בכח״ג או רק דרבנן
ויתכן שאחר שנודע לנו מד ,חז״ל שדבר כזה
עשוי לגרום צער לחבירו כבר יש איסור תורה,
חזוי כעין פסיק רישא .ויש לפלפל בזה].
הערה בד׳ המס״י שהזכיר בהונאה רק מנין
הבושה ולא רק ענין הצער

ד .ובד ,המס״י בפי״א בדברו על עניו הונאת
דברים יש להעיר קצת ,שכי בזה״ל
הונאת דברים בכללה ,הוא לדבר בפני חבירו
דבר שיבוש ממנו ,כ״ש האמירה בפירוש דבר
שיבוש בו ,או לעשות מעשה שיגרום לו
שיבוש ואח״כ הביא דוגמאות מד ,הגמי בב״מ
הנ״ל להונאת דברים .וקצ״ע מדוע חתיחס רק
לעניו שגורם לביישו ולא הזכיר המבואר
לכאו׳ בסוגיא ובד ,הראשונים הנ״ל דה״ה
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הגורם צער לחבירו אף שאינו קשור לבושה

חידוש האוה״ח וכבר קדמו הםם׳׳ע בשם
המחרש״ל דהונאת קרקע הוי בכלל הונאת
דברים

ואולי צ״ל דאיח״נ לא פליג הרמח״ל דאף

חידוש נוסף אשכחן בד׳ האוה״ח (שם1
דחמאנח חבירו בממון וכגון
בקרקעות ,אף דאינו ניתן להישבון מגזית״ת
מ״מ הוי בכלל הונאת דברים .וז״ל חאוה״ת

לדבר בפני חבירו דבר שיבוש ממנו וכו /ויש

ולא תונו וגו׳ רז״ל דרשו שהכתוב מדבר

לפרש דכוונתו שבכלל איסור הונאת דברים
הכוללת כל מיני צער ,מונח ג״כ עניו חביוש.

בהונאת דברים ,ולפי פשט הכתוב ירצה כי

ג״כ הוי בכלל האי איסורא וקצ״ע.

המצער חבירו הוי בכלל ,אלא דהוא

לא עסק רק בחלק זח ועורר ע״ז ויש שדקדקו
כן בלשונו שכ׳ והונאת דברים בכללה הוא

הגם שאמרו למעלה אל תונו ודקדק לומר

מיד להודיע כי בהונאת מטלטלים הכתוב

וכ״ח לשונו במס״י ע״ד הויכוח 1עמ׳ פ״א 1חנה
בכלל הונאת דברים הוא לדבר בפני חבירו

מדבר ולא בהונאת קרקעות חש הכתוב

דבר שיבוש ממנו וכו׳ ומשמע בלשונו שזהו
פרט בתוך כלל איסור של הונאת דברים.

שיטעה הטועה כי בקרקעות מותר לאונות
לזה אמר ולא תונו וגו׳ ,ואמר ויראת מאלוקיד

ועיין.

פי׳ הגם שאין דין הונאה בהם ,הוא דוקא

ברש״י עה׳ית מבואר חידוש דאף איסור השאת
עיצה שאינה הוגנת בכלל לאו זה

לעניו משפט יושבי תבל ,אבל לעולם איסור

ה .והנה ברש״י על הפסוק (ויקרא כה ,יז)
^וצרחחנטן

"ולא תונו איש את עמיתו" .הביא
ד׳ חת״כ שיש בו לכאו׳ תוספת חידוש דין,
דכי בזח״ל כאן הזהיר על אונאת דברים שלא

יקניט איש את חבירו ,ולא ישיאנו עצה
שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ.
וא״ת מי יודע אם נתכונתי לרעה .לכך נאמר
ויראת מאלוקיך היודע מחשבות הוא יודע כל
דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי
שהמחשבה בלבו לכן נאמר בו ויראת .עכ״ל.
והמבואר בדבריו דמלבד מה שכבר למדנו
שהמצער והמבייש הרי בכלל
הונאת דברים ח״ח המשיא עיצה שאינה
הוגנת נמי בכלל[ .ויל״ע אם לא נודע לחבירו
שהטעתו ולא נצטער מדוע הוי בכלל הונאה
הא לא ציערו כלל ,ונהי שעבר משום לפני
עור מ״מ מדוע הוי בכלל הונאה].

הונאה יש בדבר וגו׳ .עיי״ש שהרחיב דיש כמה
וכמה דברים שהתורה השאירה לבי״ד של

מעלה ולא מסרה לבי״ד של מטח .והביאו
במנ״ח מצוה של״ח וסיים ודברי פי חכם חן

ושפתים ישק.
ובאמת שכבר קדמו הסמ״ע וחו״מ סי׳ רכ״ז
סקנ״א) בשם חמחרש״ל וציינו לזה

במנ״ח הנדמ״ח) וז״ל חסמ׳ע ,ודע דמהרש״ל
כתב דאף דאיתמעטו חני מדין אונאה מ׳׳מ
לא גרעי מאונאת דברים וגניבת דעת ובכלל

לא תונו איש את אחיו ,וכמו שיתבאר ברסי׳

רכ״ח ,אם לא שהמוכר עצמו לא ידע

מאונאתו .עכ״ל (פי׳ דכיון שאין האיסור מצד
ה״גזל" שבדבר רק מצד ה״צער” שמצערו א״כ

עד כמה שלא ידע בכך לא הוי כלל בכלל

האיסור ,ולכאו׳ זהו נפק״ט בינייהו ,דאי הוי
״דין ממון״ א״כ אף בלא ידע מ״מ איכא אונאה

בשוגג ,משא״כ אי כל האיסור רק משום "הונאת
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דברים" י״ל דעד כמה שאיו כוונתו לזה ל״ה
כלל בכלל האיסור ודו״ק).

[ויש להסתפק קצת לדינא ,בגוונא שהונהו

בקרקע ולא נודע למתאנה לעולם
מההונאח ,האם עבר על לא תונו דהונאת
דברים ,דלכאו׳ חילוק יש בין הונאת ממון
להונאת דברים ,דבממון הוי מלתא דגזל,
דעצם לקיחת הממון אינו כדיו ,ואילו בהונאת
קרקע שחידשו חאוה״ח ודעימיה דאף שלא
ניתן לחשבון מ״מ לא גרע מהונאת דברים

והרי נתבאר לעיל דיסוד הונאת דברים הוא
״המצער״ חבירו וכלשון רבינ^ן־נה הנ״ל ,והרי
כאן לא נצטער מעולם .ואולי כל דבריהם
אד ורק כשנודע לבסוף למתאנה ,דבזח אף
שאין ניתן לחשבן מ״מ כיון שבחונאתו גרם
לקונה צער לא גרע מהונאת דברים ,אך אם
כלל לא נצטער יש להסתפק אם הוי בכלל
הונאת דברים .וצ״ע].

*"©רק 3׳
יבואר כמה הפליגו חז״ל בחומר אונאת
דברים ביחס לאיסורים ומצוות אחרות
נוח לו לאדם שישיל עצפו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים

ו .הנה בב״מ נ״ט( .וכ״ח בסוטה י׳ :ובכתובות
ס״ז :וברכות מ״גס אמר רבי יוחנן
משום רשב״י נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .מנ״ל מתמר
דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.
(פירש״י אע״פ שהיו מוציאין אותה לשריפה לא
אמרה להם ליהודה נבעלתי ,אלא שלחה לו למי
שאלה לו אנכי היה ואם יודה הוא מעצמו יודה)

♦

רשימות מהועד (כולל מכתב מאלי

וכידוע נחלקו הראשונים אי כוונת הגט׳
לפסוק כן לדיג א דחו״ל יהרג ואל יעבור ,דיש
להוכיח מד׳ תוס׳ בסוטה י׳ :שהק׳ מ״ט לא
כללוהו חז״ל בהדי ג׳ דברים שיחרג ואל יעבור.
ותי׳ דכיון שאינו עבירה המפורשת בתורה
ולא נקט רק עבירות המפורשות בתורה ע״כ.
ומבואר בדבריהם שמדינא הכי הוא שמחוייב
לחחרג אלא דלא מנוהו דאינו מפורש בתורה.

וכן דעת רבינו יונה בשע״ת וב קלט) דאבק
הרציחה היא הלבנת פנים כי יחורו פניו
ונס מראה האדום ודומה אל הרציחה וכן
אמרו חז״ל1 .ב״מ נ״ה;) והשנית ,כי צער
החלבנח מר ממות .ע״כ אמרו ז״ל לעולם יפיל
אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו
ברבים ,ולא אמרו כן בשאר עבירות החמורות,
אכן דימו אבק הרציחה אל הרציחה וכו׳
עיי״ש .הרי שלמד שזהו מדינא כדין רציחה.
אכן מסתימת הרמב״ם בפ״ו מחלב׳ דעות לא
משמע שאיסור הלבנת פנים כדין רציחה אלא
הוי עוון חמור בעלמא ,ועיין לשון חמאירי
(סוטה י׳ס דרך הערה אמרו נוח לו לאדם וגו׳
ויל״ע בכוונתו ואכמ״ל.
ביאור טעטא דיהרג ואל ילבין אף דההלבנה
היא לא יותר טטתה לזמן

ז[ .והנה שמעתי שיש מן האחרונים שתמהו
טובא האיד אפש״ל שעפ״י הלכה
אכן מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חבירו ברבים ,הא כל הטעם דיחרג
ואל יעבור משום דמאי חזית דדמא דידך
סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק
טפי( ,כמבואר בסנהדרין ע״ד ).והא חכא
הלבנת פניו היא רק לשעה ואילו שזה שיפיל
עצמו לכבשן האש הוא מיתה גמורה וא״כ
ודאי דדמא דעצמו עדיף שהוא לא רק מיתה
לשעה אלא מיתה גמורה.
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הונאת דברים והלבצת פנים
ואולי יש ליישב ,רכל סברת הש״ס זהי רק
גילוי דחומר עוון הרציחה חמור עד
כדי שיהרג ואל יעבור ,וא״כ כל עוון שמשקלו
כרציחה הוי בכלל הך דינא דיהרג ואל יעבור,
וכדאשכחן דילפי׳ עריות מרציחה מקרא דכי
כאשר יקום איש על רעהו כן הדבר חזה צעקה
הנערה וגו׳ .ואף דשם ל״ש חך סברא מ״מ זה
“ כבר הלכה.

וא״ב ה״נ מאחר דהלבנת פנים הוי בכלל
איסור רציחה (או אביזרייהו דרציחה
כמש״כ בשע״ת חנ״ל) .א״כ הוי נמי בכל האי
דינא דיהרג ואל יעבור ,ואף אי לא שייך ביה
חך סברא דמאי חזית .ודו״ק([ .ואין להקשות
ע״ז מהא דנקטי׳ דאם יפילוהו על תינוק דאין
מחוייב למסור עצמו .דשם מעיקרא אינו בכלל
האי דינא ,דרק בקום ועשה נאמר ההלכה
שמוטב שיהרג ואל יעבור .ודו״ק)].
מעשה דמר עוקבא

ח .איתא בכתובות ס״ז :מר עוקבא הוה
עניא בשיבבותיה דהיה רגיל כל
יומא דשדי ליה בצינורא דדשא (חור שבמפתן
וציר הדלת סובב בו .רש״י 1יומא חד אמר (פי׳
הענק איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא
טיבותא ,ההוא יומא (אותו היום שנתן העני
לבו לדעת מי נותנם לו 1נגהא ליה למר עוקבא
לבי מדרשא ,אתיא דביתהו בהדיא ,כיון
דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא ,נפק בתרייהו
רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דחוה
גרופא נורא ,הוה מיקליין כרעיה דמר עוקבא,
אמרה ליה דביתהו שקול כרעד אותיב אכרעי,
חלש דעתיה ,אמרח ליח אנא שכיחא בגויה
דביתא (ועניים מוצאין אותי לפיכך זכותי גדול.
רש״י) ומקרבא אהנייתי (הנאתי מזומנת ,שאני
מחלקת לחם ובשר ומלת ,אבל אתה נותן מעות
לעניים והם טורחים ונותנים סעודה .רש״י1
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ומקשה הגמי ,ומאי כולי האי( ,למה להם
לברוח ולהכנס לתנור) דאמר מר
זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר
רב הונא בר ביזנא אמר ר״ש חסידא ואמרי
לח אמר ריו״ח משום רשב״י נוח לו לאדם
שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין
פני חבירו ברבים .מנ״ל מתמר וגו׳ עכי׳ד הגמי.
נתחדש בטעשה זה דאף בכה״ג חשיב "ברבים"
אף דגרע ממעשה דתמר

ט .ויש להתבונן ולהתעורר בזה המעשה,
^י^¥לכאו׳ יש כאן חידושים גדולים
טפי ממעשה דתמר .ראשית ,דגבי תמר היה
ממש הלבנת פנים ברבים ,שהרי יהודה היה
איש מפורסם מאד והיה ראש הסהנדרין ,ואם
יודע שהוא החוטא יהיה לו בזיון גדול מאד,
מלבד החרפה הנוראה על גופו של מעשה (אף
שלא היה אשם ,וכמו שאמרו חז״ל ממני יצאו
כבושים ,אך אם היתה היא המפרסמת לא יהיה
ידוע שהיה נקי מעוון) ולא עוד אלא שהוא בא
כביכול להורגה על מעשה רע שלו .ואילו כאן
לא היה כ״כ ברבים .ובהכרח צ״ל דגם לענין
זה חשבינן דמיעוט רבים שנים להחשב מלבין
פני חבירו ברבים ואפי׳ שהשנים הם המלבנים
בעצמם סו״ס נכלם ברבים .ודוי׳ק.
עוד יש להתבונן ,דהא לכאו׳ הוא גרם לעצמו
הבזיון

י .עוד יש להתבונן ,שהרי כאן ההוא עניא
הוא בא לגרום לעצמו חבזיון בזח
שרדף אחריהם לראות מי המיטיב לו,
ולהכניס עצמו לבזיון ,וגרע טפי ממעשה
דיהודח אף דגם שם יהודה היה כביכול אשם,
אך לעניו גוף הבזיון לא הוא גרם לעצמו,
אלא חיה מתבזה על ידה אם תגלה שהוא
בא עליה (כלומר שלענין גוף הבזיון לא הוא
הביא ע״ע ,משא״כ ההוא עניא דהוא רדף
אחריהם לראותם) .ואולי צ״ל ששיערו מר
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רשימות מהועד

עוקבא ואשתו דההוא עניא יתבזה מאד בזה^״טי״־פהלשוו יפיל עצמו משמע דאפי׳ בידים וצ״ע.
שיראה שהנותן הוא לא סתם בן אדם אלא
ויש לפלפל בזה.
מר עוקבא ,דבזיון כזה לא העלה על דעתו,
נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל
דהוא חשב שזה סתם בן אדם ורצה להוקיר
ילבין פני חבירו ברבים
לו טובה ואינו כ״כ בזיון שקיבל מבנ״א מחמת
דוחקו ,אך אם יראה שזה מר עוקבא יגרם
לו עוגמת נפש ובושה גדולה ,וביחס לבושה
זו לא היה אשם דלא חשב שמכניס עצמו
לבושה כ״כ גדולה .ודו״ק.
צ״ב האיך הותר להם לעשות מעשה בידים
להכניס לתנור הא נימא מאי חזית ובו׳

יא .עוד יש להתבונן ,דלכאו׳ צ״ב האיד
באמת הותר להם להכנס לתנור
(עד כמה שאכן חיה בזה חשש פיקו״ג שישרפס
הא אפי׳ אי נקטי׳ דחומר הלבנת פנים שוה
לרציחה ,הא אף ברציחה עצמה ,לכאו׳ ליכא
היתר לההרג דהא מקור הך הלכתא דרציחה
יהרג ואל יעבור ילפינן לה (סהנדרין ע״ד).
מסברא דמי יימר דדמא דידך סומק טפי
דילמא דמא דההוא גברא סמיק טפי ,וא״כ
לכאו׳ זהו סברא רק לעניו "דשב ואל תעשה"
וכההיא דאיירי בסהנדרין שם דההוא גברא
שאל את רבא דשר העיר א״ל קטלא לפלוני
ואי לאו קטלינא לך .אך במקו׳ שאינו עושה
שום מעשה לכאו׳ אין לו למסור נפשו .וא״כ
צ״ע האיד הותר למר עוקבא להכנס לתנור
הא השתא י״ל לאידך גיסא מי יימר דדמא
דחברך סומך טפי .וצ״ע( .ובלשון הש״ס דילפי׳
מתמר יש שינויי לשון דבברכות מ״ג :וסוטה י׳:
ובב״ט נ״ט :אמרי׳ נוח לו לאדם שיפיל עצמו
לכבשן האש ואל ילבין וכוי .וא״כ ה״נ צ״ב
כנ״ל .אכן בכתובות (ס״זס הלשון נוח לו לאדם
שימסור עצמו לתוך כבשן האש .ובזה היה
מקו׳ לפרש דאין הכונה שיעשה מעשה בידיו
אלא שימסר בידי אחרים שהם יכניסוהו .אך

יב .עוד אשכחן בב״מ נ״ט .דאמר רבב״ח
אמר רבי יוחנן נוח לו לאדם שיבא

על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו
ברבים וילפי׳ האי דינא מדוד דכשבאו
להכלים את פניו ושאלוהו הבא על א״א
מיתתו במה וענה להכדמתתו בחנק ויש לו

חלק לעוה״ב אבל המלבין פני חבירו ברבים
אין לו חלק לעוה״ב( .עיי״ש ברש״י ובתוס׳
דבאמת דהמע״ה לא עבר על איסור ומ״מ היה
נראה כספק א״א)
מעשה דשטואל הקטן ור״ג ורבי ורי׳ט ולמדו
מלמעלה מהם שמוטב לגלגל הפזיון על עצמם
כדי שלא יתבזה היחיד אפי׳ ע״ח ביטול תורה

יג .עוד חזינן שאפי׳ על חשבון ביטול תורו;
גדול ויתרו ,ואפי׳ נטלו הבושה על

עצמם ,ובלבד שלא יגרם הלבנת פנים לאחר.
דאיתא בסהנדרין יא .מעשה ברבן גמליאל

שאמר השכימו לי שבעה לעליה( ,דהיינו
שישכימו ז׳ דיינים למחר לעליה לצורך עיבור
השנה דבעי׳ דיינים מזומנים דוקא) השכים

ומצא שמונה ,אמר מי הוא שעלה שלא ברשות
ירד ,עמד שמואל הקטן ואמר אני הוא
שעליתי שלא ברשות ,ולא לעבר השנה עליתי
אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי ,אמר לו

שב בני שב ראויות כל השנים כולן להתעבר
על ידך אלא אמרו חכמים אין מעברין את
השנה אלא במזומנים לה .ולא שמואל הקטן
הוה אלא איניש אחרינא ,ומחמת כיסופא

הוא דעבד( .שלא יכירו מי היה העולה שלא
ברשות וילבינו פניו .רש״י)
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הונאת דברים והלבנת פנים
כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח שום,
אמר מי שאכל שום יצא ,עמד רבי חייא
ויצא ,עמדו כולם ויצאו .בשחר מצאו רבי
שמעון בר רבי לרבי חייא ,אמר לו אתה הוא
שציערת לאבא (שאכלת השום ונדף הריח.
רש״י) אמר לו לא תהא כזאת בישראל.
(ופירש״י דענה לו דחס ושלום שאוכל השום
בבואו לבית מדרשו ,אלא כדי שלא להלבין פניו
של אוכל השום יצאתי ,כדי שיצאו כולם ולא
יבינו מי הוא .עכ״ל רש״ין

ורבי חייא מחיכא גמיר לה ,מרבי מאיר.
דתניא מעשה באשה אחת שבאתה
לבית מדרשו של ר״מ אמר לו רבי אחד מכם
קדשני בביאה ,עמד ר״מ וכתב לה ספר
כריתות ונתן לה ,עמדו כולם ונתנו לה.

ור״ם מהיכא נמיר ליה ,משמואל הקטן.
(היינו המעשה הנ״ל שעלה לעליה לעיבור
השנה וכוי) ושמואל הקטן מהיכא נמיר לח,
משכניה בן יחיאל .דכתיב ויען שכניה בן
יחיאל עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו
באלוקינו ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ
ועתה יש מקוה לישראל על זאת( .ופירש״י
דכוונתו דאף שהוא עצמו לא נשא אשח נכרית
מ״מ כלל עצמו בהדי כולם).

ושכניה בן יחיאל מהיכא דמר לה ,מיהושע.
דכתיב ויאמר ה׳ אל יהושע חטא
ישראל ,אמר לפניו רבש״ע מי חטא א״ל וכי
דליטור אני לך הטל גורלות( .ופירש״י ,דיליף
ממעשה דיחושע שלא רצה הקב״ה לגלות לו מי
הוא החוטא והכניס את כולן בכלל שנאמר
חטא ישראל במעשה עכו) .ואי בעית אימא
ממשה דכתיב עד אנה מאנתם (ופירש״י כולם
בכלל והרי כולן לא יצאו ללקוט אלא מקצת
דכתיב יצאו מן העם ללקוט .עכ״ל)
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[ויעויין שם במהרש״א מה שהרחיב מדוע
כ״א הוצרך ללמוד מדור שלפניו,
ומהגה״צ רבי יעקב גוטרמן שליט״א משגיח
ביש״ק פוניבז׳ שמעתי בהיותי ביש״ק דחרבה
פעמים בעניני הנהגות טובות אין לנו ללמוד
מדורות קודמים ואף ששמענו שנהגו כך ,אולי
בזמנינו לפי דרגתינו ולפי דרגת חדור אין
הנהגה זו ראויה ,לכן יש ללמוד רק מדור
סמוך יותר לזמנינו .וכעי״ז ראיתי עתה בעיון
יעקב על העין יעקב בסהנדרין (שם) דבי׳
דנראח דכיון שכל חדורות מתמעטין והולכין
עד דאמרי׳ אם ראשונים כמלאכים וכו׳ ואפי׳
כחמורו של רבי פנחס בן יאיר וכו' ,א״כ אין
ללמוד עניני הבושה מדור ראשון לדור אחרון
רק שנמשך כל דור אחר דור הקודם .עוד
יעויי״ש במחרש״א שבי׳ דטענת ר״ש ברבי
לרבי חייא אינו מחמת שחשב שאכל שום
(וכדמשמע ברש״י) אלא ע״ז גופא שיצא וגרם
3׳'5'8'-לביטול תורה דרבים ,וע״ז ענה לו רבי חייא
דאמנם ביטול תורה דרבים הוא עוון חמור,
אך לבייש אחד מישראל לא תהא כזאת
עבירה גדולה בישראל זשזב לבשל תזרח
מלבייש ישראל( .ואף לפירש״י מוכח כן דאף
ע״ח ביטול תורה דרבים עשה כן ,אלא דלא
פירש שזה הק׳ לו ר״ש ברבי .דו״ק).
ושפת סכין בלועך אם בעל נ6ש אתה

יד .ובחולין דף ו .דרשינן לקרא (דמשלי כג1
"כי תשב ללחום את מושל בין
תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם
בעל נפש אתה" .ומפרשי׳ לה בתלמיד היושב
לפני רבו ,אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר
לו טעם בין (שאל ,רש״י) ואם לאו תבין את
אשר לפניך פרוש הימנו (ופירש״י ,ואם לאו
תבין את אשר לפניך ,מעצמך ,ואל תשאל
ותביישנו ,ושמת סכין בלועך בתריה דהאי קרא
כתיב כלומר התחזק עצמך ועצור פיך מלשאול.
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ואם־בעל נפש אתה ,ומתאות לשאול ולעמוד
על העיקר ,מאי תקנתיח פרוש הימנו .עכ״ל
רש״י).
ושם דרך אראנו בישע אלוקים

טו .וכמו״ב אשכחן במו״ק דף ח׳ .דדרשי׳
קרא (תחלים נ׳) ושם דרך
אראנו בישע אלוקים רבי ינאי הו״ל ההוא
תלמידא דכל יומא חוח מקשי ליה ,בשבתא
דרגילא לא חוח מקשי ליה (משום דאתו בולי
עלמא לפירקא ואי מקשי ליה ולא הוח מצי
לפרוקי הוח מכסיף) קרי עליה ושם דרך אראנו
בישע אלוקים (שמחשב בשעות אי זה מחן
להקשות ואי זה מהן שלא להקשות .רש״י) הרי
דעדיף שיפסיד לימוד התורה לקבל תשובות
לשאלותיו ובלבד שלא יכלים את רבו( .ועיין
עוד בתענית דף ט׳ מעשה נורא מהעונש ע״ז
ואי״ה יבואר להלן)

(ברמב״ם פ״ו מהלכי דעות ה״ח) וז״ל הרמב״ם
המוכיח את חבירו תחילה לא ידבר לו קשות
עד שיכלימנו ,שנאמר ולא תשא עליו חטא.כן
אמרו חכמים יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות
ת״ל ולא תשא עליו חטא .מכאן שאסור לאדם
להכלים את ישראל וכ״ש ברבים .אע״פ
שהמכלים את חבירו אינו לוקח עליו עון גדול
הוא .כן אמרו חכמים המלבין פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעוה״ב לפיכך צריך אדם
להזחר שלא לבייש חבירו ברבים בין קטן
ובין גדול .ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו,
ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ,במה
דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו,
אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר
מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו
ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללים אותו
עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים
בישראל ,עכ״ל.

מוטב דלא יהבת מהשתא ריהבת ליה ונספחיה

ובחגיגה ח׳ .אשכחן חומרת הנותן צדקח
ולא שם ליבו שלא יכלם העני
דבכת״ג עדיף שלא היה נותן כלל ,דדרשי׳
לקרא (קהלת יב 1כי את כל מעשה האלוקים
יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע.
מאי אם טוב ואם רע ,אמרי דבי רבי ינאי
זח הנותן צדקה לעני בפרהסיא .כי הא דרבי
ינאי חזייה לההוא גברא דקא יהיה זוזי לעני
בפרהסיא ,א״ל מוטב דלא יהבת ליה מהשתא
דיהבת ליה וכספתיה.
אפי׳ בטקו׳ מצות תובחה הזהירה התורה ולא
תשא עליו חטא בייש בסתם

הרי למדנו שאפי׳ במקום מצות תוכחה
הזהירה התורה שלא יכלימנו( .אא״כ
עומד במרדו ולא חזר בו) כ״ש וכ״ש בסתמא
שלא במקום מצות תוכחה שצריך מאד להזהר
שלא לאונות חבירו ולא לביישו.
הא דאיצטריך קרא דלא תונו וקרא דלא תשא
עליו חטא

יז .ובאמת דיש לעיין מ״ט הוצרכה התורה
לכפול אותו איסור ב׳ פעמיים.
א .לאו של אונאה מקרא דלא תונו איש את
עמיתו הנ״ל דדרשו חז״ל (ב״מ נ״ה ):דקאי על
אונאת דברים .3 .מקרא דלא תשא עליו
חטא.

טז .ומקרא מלא דיבר הכתוב אפי׳ במקום
קיום מצות תוכחה ,כמו שנאמר
(ויקרא יט,יז" 1לא תשנא את אחיך בלבבך,
הוכיח תוכיח את עמיתך ,ולא תשא עליו
חטא” .וכמו שלמדונו חז״ל (ערכין ט״ז ):וכ״ה
רשימות מהועד (כולל מכתב מאלי*
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ונראה לבאר דבכל חד מנייתו יש תוספת
חידוש .דבקרא דלא תונו נתבאר
לעיל דנכלל בזה "כל סוגי הצער" שמצער
חבירו ,ולא דוקא "בושה" .וכמו שהוכחנו

הונאת דברים והלבנת פנים
בראשית דברינו מרבינו יונח ,ומסיגיא דבב׳׳מ
הנ״ל ,בגון מהא דלא יתלה עיניו במקח והוא
אינו רוצה לקנות וכיוצ״ב .ואילו קרא דלא
תשא עליו חטא איירי רק באיסור ביוש
והכלמת פני חבירו .ומאידך קרא דלא תשא
עליו חטא חידש לן דאפי׳ במקום מצות
תוכחה נמי יש להשמר שלא להכלימו (עד
כמה ששייך וכמו שביאר הרמב״ם הנ״ל דאם
לא חוזר למוטב מכלימין ומקללין אותו וכו׳)
דהאי ענינא לא אשכחן מקרא דלא תונו
דאיירי על צער בעלמא .כנלע״ד( .מלבד מה
שיש בחז״ל עוד דרשות מקרא דלא תשא עליו
חטא דקאי על איסור נטירה ועיין)

פרק ג׳

יבואר עד במה חמור עוון הונאת דברים
והלבנת פנים
יח .ובחומרת העוו של הונאת דברים
והלבנת פנים אשכחן בד׳
חז״ל הרבה דברים נוראים בחומר עוון זה
אשר ההתבוננות אפי׳ במקצתן די בכוחה
להרתיע אותנו לחזהר ולהשמר מאד פן נכשל
אפי׳ בשוגג בהונאת דברים והלבנת פנים ח״ו,
ונביא חלקם כפי קוצר דעתינו.
הטור יותר מאונאת שטון דכתיב ביה ויראת
ואינו נותן להשבון ובגופו הוא

יט .ב״ט נ״ת אריו״ח משום רשב״י גדול
הונאת דברים מהונאת ממון ,שזה
נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו
ויראת מאלוקיך[ .ומשמעות דבריו דבא
להוסיף דלא סגי בהא דאמרי׳ שם לעיל דכיון
שזה מסור ללב ויכול לומר שאין כוונתו לרעה
לכן כתוב בהו ויראת מאלוקיך עיי״ש בגמ׳
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לעייל מיניה וברש״י ,אלא בא להוסיף דעצם
מה שנאמר כאן ויראת מאלוקיך זה מראה
על חומר העוון],

ור״א אמר זה בגופו (אונאת דברים 1וזה
בממונו (אונאת ממון) .רבי שמואל בר
נחמני אמר אמר זה ניתן להשבון (הונאת
ממון) וזה (הונאת דברים) לא ניתן להשבון
באילו שופך דטים ,וצער ההלבנה טר טטות

כ .תני תנא קמיה דר״נ בר יצחק כל המלבין
פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים.
א״ל שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא
ואתי חוורא (וכי התוס׳ ומה שמאדים בתחילה
מפני שהדמים־מתאספים לברוח)
וע״ע בשע״ת לרבינו יונה (שער ג' ,קל״ט)
שכתב והנה אבק הרציחה הלבנת פנים.
כי פניו יחורו ונס מראה האדום .והשנית כי
צער ההלבנה מר ממות .וגו׳ .וכ״כ בספר
חסידים (סי׳ נ״ד) ומשמעת ד׳ ספר חסידים
דהכונה דהאדם היה מעדיף למות ולא לספוג
הבושה ,וכפיה״ג שחלק זה היא בבושה גדולה
מאד.
הבל יורדין לנהינום ופולים חוץ מג׳ וחד טנייהו
המלבין פני חבירו ברבים

בא .עוד אמרו שם ,אמר ליה אביי לרב דמי
במערבא במאי זהירי ,א״ל
באחוורי אפי .דאמר רבי חנינא הכל יורדין
לגיחנום חוץ משלשה שיורדין ואין עולין .ואלו
הן הבא על אשת איש והמלבין פני חבירו
ברבים והמכנה שם לחבירו .מכנה חיינו
מלבין ,אע״ג דדש ביה בשמא( .ופירש״י כבר
הורגל בכך שמכנים אותו כן ואין פניו מתלבנות
ומ״מ זה להכלימו נתכוין) ועיי״ש בתוס׳ דאין
הכונה שאין עולין לעולם אלא שמשתהים
שם יותר עיי״ש ואכ״מ.
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המלבין פני חבית ברבים חפור מבא מל ספק
א״א דאין לו חלק לעוה״ב

כב .עוד שם ,אמר רבב״ח אריו״ח נוח לו
לאדם שיבא על ספק אשת איש
ואל ילבין פני חבירו ברבים ,נמ״ל ממדרש
רבא דדרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו
ונאספו קרעו ולא דמו .אמר דוד לפני הקב״ה
רבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים
את בשרי לא היה דמי שותת לארץ .ולא עוד
אלא אפי׳ בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות
אומרים-לי דוד הבא על אשת איש מתתו
במה ,ואני אומר להם מתתו בחנק ויש לו
חלק לעוח״ב אבל המלבין פני חבירו ברבים
אין לו חלק לעוה״ג (היינו דומי׳ דחמור יותר
המלבין פני חבירו מאיסור אשת איש דלהחוא
יש חלק לעוה״ב ולמלבין לא) .ועיי״ש ברש״י
בתוס׳ מחו ספק אשת איש ואכמ״ל.
בי׳ רבינו יוגה מ״ט חמיו־ מרוצח עצמו דאינו
מביר בחטאו

כג .ועיין בשע״ת (ש״ג ,קמ״א) שביאר מדוע
דוקא על מלבין פני חבירו אמרו
שאין לו חלק לעוה״ב ולא אמרו כן על הרוצח
שאין לו חלק לעוה״ב .כי המלבין פני חבירו
איננו מכיר גודל חטאו ,ואין נפשו מרה לו
על עוונו כמו הרוצח ,ע״כ הוא "רחוק מן
התשובה" ,עכ״ל( .ובי׳ העניו מבואר כן בכמה
מקומות בשע״ת דכל שהוא רחוק מן התשובה
מפני שאינו מחשיב המעשה כחטא חמור כ״כ,
זה מגדיל מאד את חומרת העונש .כן בי׳ השע״ת
(ש״ג ,אות ו׳) ג״כ גבי העובר על דברי חכמים
מדוע חייב מתה ,ומדוע החמירו כ״כ בעונשו,
מפני שאינו מחשיבו ג״כ לחטא והוא רחוק
מן התשובה .וכיוצ״ב ביאר ושע״ג אות ר״ח)
גבי עוון לשון הרע מדוע החמירו בו יותר מג׳
עבירות חמורות ,כיון שהעוון קל בעיניו הוא
רחוק מין התשובה .והדברים עתיקין ואכמ״ל).

נוח לו טיפיל עצמו לכבטן האט ואל ילבין פני
חבירו ברבים

כד .עוד שם ,אריו״ח משום רשב״י נוח לו
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
־"־ואל ילבין פני חבירו ברבים מנ״ל מתמר
והרחבנו בזח בס״ד בפרק ב׳ וכבר אמרו בעלי
המוסר שלא בכדי הוציאו חז״ל בלשון "נוח"
לו לאדם ,דמלבד החיוב שבזה ,גילו לנו כיצד
צריכה להיות ההרגשה של בן אדם "שנוח"
לו יותר להפיל עצמו על כבשן האש מאשר
שיגרום להלבנת פני חבירו ברבים.
חוטר אונאת אטתו

כה .עוד שם ,אמר רב לעולם יהא זהיר
בהונאת אשתו שמתוך שדמעתה
מצויה אונאתה קרובה .ופירש״י דהכוונה
דפורענות ממהרת לבוא[ .וטעם הדבר מבואר
עפי״מ שאמרו בסמוך ששערי דמעה ושערי
אונאה לא ננעלו וכיון שהיא מתאנית מיד
דומעת ומתפללת ותפילתח מתקבלת מיד
ונפרעים ממנו מיד רח״ל]
טערי דמעה וטערי אונאה לא נגעלו

בו .עוד שם ,אמר רב אבהו ג׳ אין הפרגוד
ננעל בפניהם אונאה וגזל וע״ז
עוד שם ,אמר רבי אלעזר מיום שנחרב בית
המקדש ננעלו שערי תפילה
שנאמר וגו׳ ואע״פ ששערי תפילה ננעלו שערי
דמעות לא ננעלו( .וחיינו שלכן צריך יותר
להזהר באונאה אשתו דדמעתח מצויה)
עוד שם ,אמר רב חסדא כל השערים ננעלו
חוץ משערי אונאה שנאמר (עמוס ז׳1
הנה ה׳ נצב על חומת אנך ובידו אנך[ .ופירש״י
דכל השערים של תפילה ננעלו חוץ משערי
אונאה דהצועק על אונאתו אין השער ננעל
בפניו!
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הונאת דברים והלבנת פנים
הקב״ה נפרע בעצמו

בז .עוד שם ,א״ר אלעזר הכל נפרע בידי
שליח ופי׳ נפרעים על כל העבירות
ע״י שליח .רש״י) חוץ מאונאה שנאמר ושם)
ובידו אנך ופי׳ דחוא בידו לחפרע ולא ע״י שליח

רש״י[ 1וכפי חנראת דמה שנפרע ע״י עצמו

מראה על חומרת תדבר וקפידתו ,וכדאשכחן
כעי״ז במכת בכורות דדרש״י ועברתי בארץ
מצרים אני ולא מלאך אני ולא שרף וכו׳ ןושם
יש לבאר בעוד אופן משום חביבותן של ישראל,
ואולי ג״כ חכא יש עניו זה שדורש בעצמו עלבון

בניו)
וכדוגמת הדבר מצאני לעניו תשלום שכר
דאיתא בב״מ דף (פ״וס אמר רב

יחודח אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי
השרת בעצמו עשה הקב״ח לבניו בעצמו ,וכל
מה שעשה אברהם ע״י שליח ,עשה חקב״ה
לבניו ע״י שליח .עיי״ש שפירשה הגמי כל
הפרטים שעשה אאע״ח בעצמו בהכנסת
המלאכים ,ומה שעשה ע״י שליח .וכן לעניו
תשלום השכר ואכמ״ל .עכ״פ חזי׳ דכשם
שלענין השכר יש חשיבות וחביבות ומעלה
שעושה הקב״ה בעצמו ,ה״נ החפץ רח״ל לענין
העונש ויש הרבה להתבונן בזה דחזי׳ עד כמה

תמורה האונאה יותר מכל שאר העבירות.
בא וראה כמה נתלה כוחה של בושה ובר

כה .ועתה בוא וראה כמה חמורה הבושה
שמבייש את חבירו ,שחורבן
ביהמ״ק נסתובב ע״י בושה וכדאמרי׳ בגיטין
נ״ה - :נו .במעשה דקמצא ובר קמצא ולאחר
שהרחיבה הגט׳ בכל סיפור המעשה ובכל
השתלשלות ביאתו של הקיסר ושל
נבוכדנצאר וכו׳ סיימה חגמי (נ״ז ).תניא אמר

רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כוחה של
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בושה שחרי סייע הקב״ה את בר קמצא
והחריב את ביתו ושרף את היכלו.
ואכחיד את נ׳ הרועים בירח אחד

כט .ובתענית (ט׳ ).רב חונא בר מנוח ורב
שמואל בר אידי ורבי חייא
מווסתניא חוו שכיחי קמיה דרבא ,כי נח
נפשיח דרבא ,אתו לקמיה דרב פפא ,כל אימת
דחוה אמר לחו שמעתא ולא חיה מסתברא
לחו חוו מרמזי אהדדי ,חלש דעתיה ,אקרויה
בחלמיח מכריה אי) ואכחיד את שלושת
הרועים בירח אחד (פי׳ שרוצים לעונשן מן
השמים משום דמכספי ליה .רש״י) למחר כי
הוו מפטרי מיניה אמר לחו ליזלו רבנן
בשלמא .וחיינו שנגזר עליהם מתח ע״ז רח״ל.

רב שימי בר אשי היה שכיח קמיה דרב ספא
היו מקשי ליה טובא ,יומא חד חזייה
דנפל על אפיח ,שמעיה דאמר רחמנא ליצלן
מכיסופא דשימי קיבל עליה שתיקותא ותו
לא אקשי .הרי חזי׳ כמה חמור עונשם של
המכלימים (אכן יתכן דהתם חיה נוסף ענין
החמור של מבזה ת״ח שזו סיבה בפנ״ע כבר
לפורענות גדולה)
חומר ענשה של בליטה אפשר ללמוד מעונשה
הנורא של פנינה אף שנתבונה לש״ש

ל .בא וראה כמה חמורה ענשה של כלימה
אפי׳ כשכונתו אך ורק לש״ש ,שחרי
העידו לנו חז״ל הק׳ (ב״ב ט״ז ).אמר רב לוי
שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו שטן וגו׳
פנינה דכתיב וכעסתה צרתה גם כעס בעבור
הרעימה( .ופירש״י בעבור הרעימה שתתרעם על
שהיא עקרה ותתפלל) ואפי״ח מה חיה גדול
עונשה כמבואר במקראות (שמואל ב' ,ח׳) עד
עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה.
(ופירש״י שם ,ובעוד שהעקדה יולדת שבעה
בנים ,רבת בנים אומללה וקוברת בניה ,חנה
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יולדת שבעה שנאמר וגו׳ וכשחנה יולדת אחד
פנינה קוברת שנים ,ועשרה בנים חיו לה שנאמר
וגו׳ וכשילדה חנה ארבעה קברה פנינה שמונה
וכשנתעברה וילדה ולד חמישי נשתטחח פנינה
לרגליה ובקשה רחמים וחיו ונקראו על שמה
אלו דברי רבי נחמיה ר״י אומר בני בנים כבנים
-וי״א שבעה בגמטריה כמנין שמואל עכ״ל רש״י).

לו שיוכל להנקם ,ולא יטור לו ,אלא ישכח
הכל ויסיר מליבו כאילו לא היה חזק ואמיץ
הוא ,והוא קל רק למלאכי חשרת שאין
ביניהם חמדות חללו ,לא אלו שוכני בתי חומר
אשר בעפר יסודם ,וגו׳ עכ״ל .הרי מבואר
בדבריו עד כמה פוגע באדם כאשר מכלימים
אותו ופוגעים בכבודו.

והדברים מבהילים על אף שהעידו לנו חז״ל
מדיוק המקרא שכל כוונתה של
פנינה לא _ היה אלא לש״ש בלבד כדי
שתתעורר להתפלל ועי״ז תזכה אף חנה ,מ׳׳מ
לא היה צריך וראוי לעשות זאת נענשה עד
כדי כך שמתו שמונה מילדיה ,עד שנשתטחה
וביקשה ממנה רחמים ורק אז נפסקה מדת
הדין לכלות בה ,ובניה נקראו ע״ש חנה כיון
שבלעדי מחילתה חיו צריכין ג״כ למות רח״ל.

וע״ע במס״י שם בהמשך הפרק בדברו בענין
הכבוד ,כתב בזה״ל יתירה עליה ועל
תאות הממון) חמדת הכבוד ,כי כבר היה אפשר
שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר
ההנאות ,אך הכבוד הוא הדוחק כי אי אפשר
לו לסבול לראות את עצמו פחות מחבירו וגו׳

פרק ד׳

מעט התבוננות במה חשוב הכבוד לאדם
וכמה עמוקה הלבנת פניו
לא .ובשנתבונן מעט בדבר נבין מדוע כ״כ
חמור עונשו של המלבין
פני חבירו ברבים ,דהדבר שהכי חשוב לבן

אדם זהו "הכבוד" ,וכמש״כ המסילת ישרים
פי״ט בעניו הזהירות מנקימה ונטירה וז״ל גם
השנאה והנקימה קשה מאד לשימלט ממנה
לב הוחל אשר לבני אדם ,כי האדם מרגיש
מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול
והנקמה מתוקה לו מדבש כי היא מנוחתו
לבדה ,ע׳׳כ לכשיהיה בכוחו לעצור מה שטבעו
מכריח אותו ויעבור על מדותיו ,ולא ישנא מי
שהעיר בו השנאה ולא יקום ממנו בהזדמן
רשימות מהועד (כולל מכתב מאלי!

ובהמשך דבריו שם כתב ,כללו של דבר
הכבוד הוא הדוחק את לב האדם
יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם ,ולולי
זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל,
וללבוש מה שיכסה ערותו ולשכון בבית
שיסתירהו מן הפגעים ,וחיה פרנסתו קלח עליו
ולא היה צריך להתיגע ולהעשיר כלל ,אלא
שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מריעיו
מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת ,ואין קץ
לכל עמלו .עיי״ש עוד כל דבריו הנוראים.
ואפי׳ כשבא המס״י ובפרק ד׳) לעורר לב
כתב
השי״ת,
לעבודת
האדם
דלהפחותים משלימי הדעת תחיה ההערה לפי
עניו הכבוד אשר הם מתאוים לו .והרחיב
שלעת״ל לא כל המדרגות יהיו שוות והאיך
יוכל לראות שבני אדם יהיו למעלה מהם
ובפרט בנ״א שפה בעוה״ז נחשבין כפחותים
מהן עיי״ש כ״ד המלהיבים .ובתו״ד כתב
בזה״ל כי עינינו הרואות כל עמל האדם,
להנשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין
הרמים יותר כי היא קנאת איש מרעהו ,ואם
יראה חבירו מתרומם והוא נשאר שפל ,ודאי
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שיסבול הוא מה שיוכרח לסובלו כי לא יוכל

כתב בס׳ אורחות צדיקים בשער התשובה

למנוע מזה ולבבו יתרושש בקרבו וגו׳ עיי״ש
מה שלמד מזה לענינו העבודה כמה זה צריך

וז״ל המכה חבירו וציערו בין בממון בין
באונאת דברים ,אין לו כפרה אם לא ירצה

לעורר וכו׳ .עכ״פ למדנו מדבריו כמה ענין

את חבירו ,ואין יוה׳׳כ מכפר אלא על עבירות
שבינו וביו מקום ,אבל שבינו ובין חבירו צריך

בעניו הכבוד וכו.

לפייסו (יומא פ׳׳ח 1:המלבין פני חבירו יתענה
ארבעים יום או יותר וילקה בכל יום
ויתורה כל ימי חייו .המכנה שם לחברו יבקש
ממנו מחילה בפני רבים ויתענה מ׳ יום ויתודה
בצנעה כל יום וגו׳ עיי״ש עוד .הרי חזי׳ כמה
קשה דרך התשובה לעוון חמור זה .ומזה נלמד
כמה להשמר שלא להגיע ח״ו לעון זה אלא
אדרבה ניתן אל ליבנו לראות מעלת חברינו
ולשמחם ולעודדם.

הכבוד הוא חשוב לאדם אשר עיקר עמלו

ומעתה נבין כמה חמור הוא המכלים פני

חבירו ,ולא בכדי הטביע הקב״ה

דאזיל סימקא ואתי חיורא כדי שנשקיף
מהפעולה החיצונית על המבט הפנימי והנפשי
שאכן כאשר מכלים פני חבירו ברבים יש
כאן בחינה של רציחה בעצם שהרי נוטל כל

כבודו ממנו.

ובספר חסידים סי׳ נ״ד וכו ברבינו יונה

ומאידך כתב החינוך (מצוה של״ח 1דהנשמר

הנ״ל מבואר דצער הכלימה מר
ממות ובטעם הדבר משמעות הס׳ חסידים
דפעמים האדם מעדיף אני׳ למות ולא לקבל
כזה עלבון .והסבל של העלבון מר לו ממות.
והענין מבואר עפי״ט שנתבאר כמה ענין
הכבוד הוא מרכזי ומהותי בנפש האדם.

שלא להכלים אפי׳ בניו הקטנים
שלא לצורך חינוכם ,ימצא חיים ברכה וכבוד.

ומאידך גיסא בהתבוננות בזה עד כמה

יכולה הכלמתו לפגוע בכל רגשותיו
של חבירו וכמה צער יהיה לו מזה יהיה לאדם
נקל יותר לחדול מלצער ולהכלים את חבירו

כאשר יצייר לעצמו כמה יכול חבירו להפגע
מזה וכו׳ מלבד ההתבוננות בעונשיו הנוראים
ובחומרה תרבה שהחמירו חז״ל בעבירות אלו.
תשובה הנכשל ח״ו בהלבנת סנים הכוה הניצל
טזה

לב .ומי שכבר נכשל רח״ל בעוון דאונאה

והלבנת פני חבירו כיצד תשובתו,

ובס׳ מנורת המאור ונר ב׳ כלל ה' ,עמי ק״ל
מדפה״ס! כתב ,בזה״ל ואם יזכה להנצל
כל ימיו מחטא זה ,האל יתברך יצילהו מכל
_צרה ויצאו ממנו בנים הגונים ,כמו שמצינו
שאירע לתמר כי בזכות שהיתח מפלת עצמה
לשריפה כדי שלא תלבין פני יהודה ,זכתה
ויצאו ממנה מלכים ונביאים.

ויהי רצון שנזכה להזהר ולהשמר כל ימינו
שלא לגרום ח״ו צער או הלבנת פנים
לשום א׳ מישראל ואף שלא יגרם אפי׳
בעקיפין שום צער לאף א׳ מישראל ,לעשות
נחת רוח להשי״ת בראותו בניו שמחים
ומכבדים ואוהבים זה את זח ויחיש קץ
גאולתינו לשמחינו מכל עונינו וגלותינו בב״א
אכי״ר.
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!הי־ י״ט] שגה כן הק׳ על תנהג העילה שאין משליכין
טריפה לכלב עיי״ש מה שהאריך .ועי׳ בדר״ת יור״ד
[קי׳ כ״ט ס״ק ב׳) שציין לעוד כמה שו״ת שפלפלו בזה
וציין לק׳ יקוד מורא לראא״ע דק״ל דהוי רק רשות
ועיי״ש שציין להרמ״א ביור״ד קי׳ קי״ז שכ׳ דבנזדמן לו
טריפה בביתו מותר למוכרו לעכו״ס משמע דאין חיוב

נהגו להשליך לכלב ירון שהרמ׳־א כ׳ בייר״ד (ק־״ז)
דמותר למכור טריפה לנכרי הכי נקטינן דאין חיוב
להשליך טריפה לכלב אלא הוי רשות.
העולה להלכה :דאין חיוב להשליך טריפות לכלב

להשליכו לכלב.
ועי׳ ברמב״ם הל׳ מ״א [פ"ד ה״ז] שכ׳ דקרא
לכלב ההליכון אותו איצטריך עד שיעשה אותה בשר
הראוי לכלב ,משמע ג״כ דלא אתא קרא דמצוה להשליך

לכלב ,ועי׳ בב״ח יור״ד [שי׳ כ״ט] שהק׳ ע״ז דהא
איצטריך לגופי׳ להשליך לכלב ,משמע דק״ל להב״ח דהיי
מצוה ,ועי׳ בלב ארי׳ חולין דף מ״ב שהאריך לימן טעה
דלדיק אין חיוב להשליך טריפה לכלב עיי״ש .ועי׳ בבאר
יהודא על החרדיה (בדף ק־״ג) שהביא הלב ארי׳
דמה״ט מקילין לא לימן טריפה לכלב ,עיי״ש.

הקהתי

רנט

סימן שס״א
שאלה :אי מחויב למכור נפשו כדי שלא יבייש את
ך* *•*•י*
תשובה :א> זה מחלוקת גדול ,דהחוס׳ בשוטה [י׳
ע״ב] הקשה דאמאי לא חשוב אישור הלבנת פנים בהדי
ג׳ עבירות דמחויב למסור נפש עליו שהרי אתז״ל ב״מ
[נ׳׳ט ע״א] דמוטב ליפול במוך האש ואל ילבין פני
חבירו ,ומי׳ החוש׳ דלא תשוב אלא הני דאיכא אישיר
בתורה בפירוש.

והנה המקור ליתן טריפה לכלב היא במכילתא

ובהגהות הפר״ח על הרמב״ס הל׳ יקיה״ת פיסק
להלכה כהתיס׳ ,אבל עיי״ש במאירי בשיטה שם דאין
מחויב למסור נפשו וכן אי׳ שם בשפ״א יעי׳ בר־ יינה

מ״ע אלא רשות ,דהכי אי׳ התה דלכלב תשליכון איתי
אתי להתיר כל מיני הנאות ,ימקשה דלמא שאר הנאות
חקור וקרת אתי דדוקא לכלב מותר להשליך דזה לא
מיקרי הכאה [יעיי״ש במרכבת המשנה] וע״ז קאמר מ״ל
לא מאכלו כל נבילה וגו׳ לגר יינו׳ ,והלא דבריה ק״ו מה
נבילה שמטמא במשא מיתר בהנאה ק״ו לטריפה
שמותרת בהנאה ימה ת״ל לכלב תשליכון אוחו ללמדך
שאין הקב״ה מקפח שכר כל ברי׳ וכו׳ עיי״ש וא״כ
אדרבה משמע מהמכילתא דאין מצוה לימן לכלב דאי היי
מצוה א״כ מאי מקשה מה ת״ל לכלב הא איצטריך קרא
לגופי׳ דהוי מצוה אלא ע״כ משמע דס״ל להמכילמא
דלא הוי מציה אלא רשות ,ומדר התורה שיכול להשליך
לכלב חזינן שאין הקב״ה מקפח שכר כל ברי׳ ,והיינו כמי
שהבאתי לעיל מהאב״ע.

אבית [פ׳׳ג י״אז דס״ל דהוי תולדה דרציתה יעי׳ בפנ״י

משפטיה (פרשה כ׳> משוה דאין הקב״ה מקפח שכר של
כל ברי׳ ,.והנה כי דייקת שפיר במכילתא משמע דליכא

ב> וקצת צ״ע ברש״י בפסחים [כ״ב ע״א] בד״ה אותו
שר דלכלב תשליכון אותו אתי למצותיו ומשמע קצת
דש״ל דהוי מצוה ואח״כ משיים רש״י שאין הקב״ה
מקפח שכר ,ורש״י בחומש משפטים עה״ס לכלב
תשליכון אותו ר רק דאין הקב״ה מקפח שכר כל ברי׳,
וצ״ע.
וכיון דהבאתי ראי׳ מהמכילתא דאדרבה דאין מצוה
אלא רשות ,וכן ס״ל רוב האחרונים אלא שתמהו למה נא

ב״מ [נ״ט כ״א] ,ובשו״ת בנין ציון [ח״ת קי׳ קע״ה
וקע״ג] ועי׳ בס׳ מתן שכרן של מצות מהפרמ״ג

ובשו״ת אור דוד [שי׳ י״ד ס״ק א ]:ועי׳ במי׳ מהרא״ך
על הרמב״ס (פ״ה) מהל׳ יסוה״ת ,ועי׳ בשי״ת מבלים

יריעית
בנעימים [ח״א שוגיא י״ב שק״ו] ,ועי׳
שלמה [שי׳ מ״א] ועי׳ בפקקי משובה [סי׳ ע״ג] ,יעי׳
בס׳ אהל מועד מהראשונים דגם כן ס״ל בקוף ת״א
דהלבנת פנים הוי תולדה דרציחה ויהרג ואל יעבור
עיי״ש ,ועי׳ בספרי על הרמב״ס [פ״ה מהל׳ יסוה״ת],
דמש״ה א״א לחייבו למסור נפשו דאין אדם מתבייש מכל
אדם ובכל מקום ובכל זמן עיי״ש ועי׳ בשו״ת זכר יהוקף
בתהלוכות האגדות [פי״ג־! בד״ה אמנס התיש׳ [ועי׳

בס״ח סי׳ [ד״ן] שהאריך מאוד באישור הלבנת פני
הבירו ועיי״ש שכ׳ איך נותנים תשובה למי שמתחרט על

שבייש את חבירו].

והסי ימן אל לבו ליזהר מאוד לבלתי לבייש את
חבירו הנברא בצלם אלקיס כמו שפי׳ האלשיך הק׳ בפ׳

נח [ט־ה] עה״פ שופך דם האדם באדם דמו ישפך דקאי
על הלבנת פנים דשופך־דמו בקרבו ,דמו ישפך ,וחל
תתמה איך יתחייב את ראשו מי שלא הוציא נפש ממש,
כי הלא בצלם אלקיס שעל הפנים עשה את האדם שבלעדי
זה נמשל כבהמה ועל כן בהלבין הפנים אשר שם צלם

שבט

ענינים שונים

חלקים חייב מיתה כי פגם כמקום צלם אלקיס עכל״ק.
ועי' בפהמ״ש להרמב״ם סנהדרין (בפ״י) ד״ה ועתה,
בסוה״ד טעם שהמלכין פני תכירו כרכים אין לו חלק
לעוה״ב אע״פ שהם עבירות קלות כפי מהשבת החושב
לפי שנא יעשה מעשה מאלה אלא בעל נפש גרועה שאין

בה שלימות ואינה ראויה לעוה״ב עכל״ק.

ב) ועי׳ ג״כ בכד הקמח לרבינו בחיי באות הלבנת פנים
שהאריך במוסר איך יש ליזהר בהלבנת פני תכירו והביא
מחכם א׳ דהלבנה הוא מיתה קטנה ולכסוף הביא מס׳
מעשה תורה הנעשה ע״י רבינו הקדוש וז״ל ימות ולא
ילבין פני חבירו ברבים עיי״ש .ועי׳ בס׳ עמק המלך
בשער תיקיני התשובה (פ״ח) וז״ל המלבין פני חבירו
ברבים יתענה מ׳ יוס וילקה בכל יום ויתודה כל ימיו
וצריך נבקש ממ*ו מחילה •ברבים ויתגלגל בחרולים ערוס
שקורי• בל״א ברען נעסלין שנאמר כסו פניו תרוליס כי
אזיל סימקא ואתי תוורא ויכוין כי חרולים בגמט׳ רצ״ח
עם ה כילל שהוא עולה אלקים דמילוי ההי״ן עכ״ל.
יכם׳ תקוני התשובה בסוף ס׳ מצות השם אי׳
דיתענה מ״ד יום כמנין דם ששפך עיי״ש וזה רק אפילו
הלכי; פני חבירו רק פ׳׳א וק״ו מי שרגיל להלבין פני
תביר• כרבים תמיד שצריך לענות נפשו הרבה כדי שיהי׳
לו תיקון .ימשמע דלא סגי במה שחבירו מתל לו אלא
ציריך נעשית ג״כ מקוני המשובה שהרי כ׳ דצריך לבקש
ממני מהילה ולבד זה צריך לעשות כמה מיני סיגופים,
והייני משים שביזה הצלם אלקיס שיש על פני איש
הישראלי וע״כ לא שגי במחילת חבירו.

יעי׳ בס׳ ממן שכרן של מצות להפרמ״ג שהביא
דבפני ג׳ אנשים הוה רבים לפנין זה עיי״ש ,פי׳ אע״ג
דאהי־ להלבין פני חבירו אפילו בינו לבינך כמו שדרשו
חז״ל עה׳־פ ולא תשא עליו חטא מ״מ חומר הדבר דאין
לו הלק לעוה״ב ר״ל ,הוי בפני רבים.
יעי׳ בפרמ״ג כא״א (סי׳ קנ״ו) וז״ל ודע דהמלבין
פניה אפילו בינו לבין עצמו עובר בלאו ולא תשא עליו
מטח יהביח כן מהרמב״ם שכ׳ דאסור להכלים ישראל

וכ״ש ברבים .ועי׳ ג״כ בש״ע רש״ז שס (סי׳ קנ״ו ס״ח)
דאע״ג דרש״י פי׳ 3פ׳ קדושים ולא 'תשא עליו חטא לא
תלבין פניו ברבים ,הנה הסמ״ג והרמב״ם פי׳ שלא
יוכיחנו אפילו בינו לבינו עיי״ש ועי׳ ג"כ בתו״כ דאי׳ רק
שלא תלבין פניו ולא כ׳ ברבים.
ועי׳ בתיה׳ ערכין ןט״ז ע״א] ד״ה הא דאהני
דבגז־י כהונה מכפרים על רציחה היינו בהנבין פני חבירו

הההתי

כרכים דהוה כאילו שיפך דמים יע״ז בנדי כהינה מכפר
עיי "ש.
ג) ועי׳ כפרמ״ג במשכ״ז [הי׳ רפ״ד ס״ק ב׳] שב׳
דמש״ה נודרין צדקה בעד המתים ביו״ט דברוצח כ׳
כקן לעמך ישראל אפר פדית ודרשו כספרי אשר פדית
קחי אמתיס ובעו״ה דשכיחי מלבינים פני הבירו ברבים
דהוי כאילו שופך דמים לכן ראוי לפייס וליתן צדקה
ולהתפלל עליהם עכ״י.

[ועי׳ בשו״ח שבות יעקב (ח״א הי׳ קס״ד)
דעכו״ס אינו נהרג על הלבנת פנים דאינו ממש כשפיכת

דמים עיי״ש].

העולה להלכה :להלבין פני מבירו הוא דבר חמור
מאוד .ויש■ הרבה פושקים דה״ל דיהרג ועל ילבין פני
מבירו אבל כיון דיש פוסקים דס״ל דאין היוב למסור
גופו על כן אין מחויב למסור נפשו דהוה ספק ועי׳
בש״ך יור״ד (קנ״ז ס״ק א׳) שדן אי מחויב למסור נפשו
בספק ועי׳ בתיבת גימה להפרמ״ג ריש וישב יעי׳
בשד״ח (ח״ג ה״ה ע״ב) עכ״פ כיו; דאיכא ספק לפנינו
אי מחויב למסור נפם על ספק תו אמר־נן ספק נפשות

שימן שם״ב
שאלה :כאם אדם ־.יאה איך שהכירו רוצה לאכול
דכר הכאוס ואינו ־—ע שהכד זה הוא מאום האם
כהויכ להפירוש ולהודיעו כזה ,וצדדי הספק הוא
די״ל כאהד שהכירו איני יודע שדכר זה הוא כאוס,
א״כ ליכא אצלו איסור דכל תשקצו אעפ״י שאילו היה
•ודע שהוא כאוס לא היה אוכלו ,אמנם מכיון •כאינו
•ודע מזה שוס אינו מואס כאכילתו ואזלינן כתר
האדם ואין כחוייכ להודיעו ולהעמידו על כך ,כפני
דכך הוא דרך האדם כשאינו יודע אינו מואס עצמו
וא״כ ליכא איסור דכ״ת אצלו ,או דלכא דהאיסור
דכל תשקצו אזלינן כתר הדכר הכאוס ומכיון שהוא
כאוס כעצם ,שוכ איכא איסור דכ״ת אעפ״י שאינו
יודע כזה וא״כ הייכ אדם להודיעו ולהפרישו מאיסור
זה.
תשובה :א) לכאורה יש לפשוט ספק זה מהא דאיתא
בחולין [ע״א ע״א] גבי טומאה בלועה דבלע נבילה דחזי
הנבילה לגר כשהקיאו שלא בפניו אע״ג דהוא דבר מאוס

עיי״ש ,ובב״י [שם טור יו״ד ד״ה ואסור] כתב דאפשר
דאסור מן התורה לאכול דברים מאוסים עיי״ש[ .ועי׳

תתקעח

שיטות קמאי

דף נ״דו ע״ב

בבא מציעא

(דבר אחר) לא תונו [ויקרא כ״ה] .אזהרה לאונאת דברים.

אונאת דברים ,מפורשות הן לקמץ .זכור נא מי הוא נקי

שלא להקניט העשיר את העני (ו)השואל ממנו ולירא

אבד ,אלא ודאי רשעת ופשעת על כץ מצאוך כל עוונותיך.

מהקב״ה .כיצד אם עני שואל ממנו לא יאמר לו לית את לעי

[רבינו יהונתן מלוניל].

וגנים ,פי׳ למה אין אתה טורח ואוכל .חמי שקיך כמי כרעך

חמי קופדין .פי׳ ראה כמה שוקים וכרעים שלך גסים ובעל

בשר ,קופיד לשון בשר ,כלומר אתה יכול לטרוח במלאכה

ולהשתכר ולא תצטרך לפרוטה שלי .ועליו אומר הכתוב
(קהלת ה׳ י״ג) ואבד העושר ההוא בענין רע .פי׳ בשביל

מענה רע שמשיב לעני ,זהו שאמר הכתוב (ויקרא כ״ו מ״ג)

יען וביען ,יען לשון מענה ,וביען אותיות ובעני .כדאמר
(ויק״ר ל״ד ח׳) גדול חסד שעני עושה לעשיר מן החסד

שעשיר עושה עם עני ,שנאמר (רות ב׳ י״ט) שם האיש אשר
עשיתי עמו היום בועז ,אשר עשה עמי לא כתיב [אלא אשר

עשיתי עמו] .זהו שאמר הכתוב (משלי כ״ב ב׳) עשיר ורש
בפגשו עושה שניך< ד׳ ,שאם לא נתן לעני הקב״ה מחליף
1 .לגל שנאמר (דברים ט״ו י׳) בגלל קרי ביה בגלגל[ .פסקי

רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת בהר].
אל תונו איש את אחיו [ויקרא כ״ה] .זו אונאת ממון.

יכול זו אונאת דברים כשה״א לא תונו איש את עמיתו הרי

***

ת״ר .בסיפרא פרשת בהר סיני .ולא תונו איש את עמיתו

ויראת מאלהיך וגו׳ באונאת דברים הכתוב מדבר וכו׳ עד רבי

יהודה אומר אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים
שהרי דבר מסור ללב הוא וכל דבר המסור ללב נאמר בו

ויראת מאלהיך .פירוש כשתולה עיניו במקח חושב בעל מקח

שלוקחו ,וכיון שאין לו דמים אינו לוקחו ,ומצטער בעל
המקח ,שהרי מסר הדבר ללבו ,וכל דבר המסור לצער הלב
נאמר בו ויראת מאלקיך .דהא כל אותן דברים דבן גרים
וכיוצא בהן אין בהן אלא צער הלב ,דדבריו אין בהם שום
חובה ,דאלמא בתר צער הלב אזלינן .א״ר יוחנן משום ר״ש בן

יוחאי גדול אונאת דברים וכו׳ .פירוש דאזיל סומקא ואתי
חיורא כי על כן נקרא ביוש הלבנת פנים כי כשמביישין אדם
ישתנה זיוו ויסור נוגה פניו .וכן עושה ההורג ,שכיון שהורגו

משנה דמותו .ואפילו כנוי ,שאדם רגיל בו ,כיון דאית ביה
גנאי הקפדה ,אסיר לאדכורי ביה[ .רבינו ברוך ב״ר שמואל
ספרדי מארץ יון].

אונאת דברים אמור .הא מה אני מקיים אל תונו איש את

יראת השם .כתוב בפרשת ואתחנן את ה׳ אלהיך תירא פי׳

אחיו [זו] אונאת ממון[ .ספר "והזהיר" מיוחס למר חפץ

של יראת ה׳ שלא להזכיר אדם שם שמים לבטלה דאמרינן

אלוף  -פר׳ בהר].

בתמורה פ״א [ד׳ א׳] אזהרה למוציא ש״ש לבטלה דכתיב את

אל תונו [ויקרא כ״ה] .זו אונאת ממון ולא תונו זו אונאת
דברים[ .בתו״ב] [בהר פרשתא ג׳] ובגמרא כמה אונאה ד׳

ה׳ אלהיך תירא ומזה המקרא למדנו שיהא אדם (מערער)

[מתעורר] בהגיעו לדבר מצוה שבמחשבת הלב היא היראה

כסף א׳ מכ״ד שתות למקח ,ועד אימת מותר לחזור עד

דתניא [ב״מ נ״ח ב׳] ויראת מאלהיך דבר המסור ללב נאמר

שיראה לתגר או לקרובו .אל תונו איש .אין לי אלא איש

בו ויראת וגדולה היא יראת ה׳ שהרי אדם יכול לקיימה אלף

אשה מניין תלמוד לומר את אחיו מכל מקום( .ר׳ יוחנן אמר)

פעמים ביום שבכל שעה ורגע זוכר אדם את המצוה וחרד

ואין לי אלא תגר לתגר] תגר להדיוט והדיוט לתגר והדיוט

לבו עליה לקיים את ה׳ אלהיך תירא[ .יראים סימן ת״ה].

.ריוט מניין תלמוד לומר את אחיו מכל מקום ,ר׳ (יוחנן)

אמר ר׳ יוחנן משו׳ ר׳ שמע׳ בן יוחי גדולה אונאת דברים

[יהודה אומר] תגר להדיוט יש לו אונאה ,הדיוט לתגר אין

מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וזה [לא] נאמר

לו אונאה[ .פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות

ויראת מאלהיך ,ר׳ אלעזר אומר זה בגופו וזה בממונו ,ר׳

פרשת בהר].

שמואל בר נחמני אמ׳ זה ניתן להישבון וזה לא ניתן

דין למחרף ומגדף את חבירו .תניא אם היה בן גרים ,לא
יאמר לו זכור מעשי(ך הראשונים) [אבותיך] שנאמר וגר לא

תונה .וכן ישראל המקלל את חבירו או עבד משוחרר או גר,
ואמר לו בן הזונה חייב מלקות[ .הפרדס לרש״י ליקוטים].

להישבון ,תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני

חברו ברבים כאילו שופך דמים ,אמ׳ ליה שפיר קאמרת

דחזינא ליה דאזיל סומק א ואתו חיורא ,א״ר חנינה כל היורדין
לגיהנם יורדין ועולין חוץ משלשה שיורדין ואינן עולין ואילו

הן הבא על אשת [איש] ,והמכנה שם לחברו ,והמלבין פני
פירוש גר .וגר לא תונה [שמות כ״ב] .בהונאת דברים ,שלא
תאמר לגר הפה הוגה בתורה ואתמול היה נושק ע״ז ,היום

ילמוד תורה ואתמול היה נושרין [מבין] אפיו שקצים נבילות

וטריפות[ .פסקי רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות
פרשת משפטים].

ושלא ליקה גביע או תועבה או בגדים צואים או ספר
תפלת תועבה ומשמשיה[ .כל בו הלב׳ תקנות וגזרת קדמונים

סימן קט״ז].

חברו ברבים הינו מכנה הינו מלבין ,דאע״ג דדש ביה בשמיה.

[פסקי הרי״ד].
בשלשה דברים גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה

ניתן להשבון וזה לא ניתן להשבון זה בממונו וזה בגופו וזה
לא נאמר בו ויראת וזה נאמר בו ויראת וכל הצועק מאונאת
דברים נענה מיד שנאמר כי אני ה׳ (ע״פ רמב״ם מכירה פי״ד
הל׳ י״ח) ,ואמר רב חסדא כל השערים ננעלו חוץ משערי

אונאה[ .סמ״ג לאוין סימן קע״א].
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יח

נ";

ע״ב

תתקקט

בבא מציעא

ויהיו עסקיו באמונה .וירחק מדבר שקר ומחברת אנשים

שלא להלבין פני אדם מישראל שנאמר (ויקרא י״ט י״ז)

רעים וממושב לצים .ואם יצטרך לשבת עמהם פן ילעיגו עליו

הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא (רמב״ם ל״ת

ויראה כעושה עצמו חשוב ,אל יכנס תוך דבריהם ואל ישיב

ש״ג) ,כלומר לא תוכיחנו בדברים קשים עד שיהיו פניו

להם כי אם בקוצר ,ויקום מיד שיוכל .ויזהר שלא להונות את

משתנות כדדרשינן בפרק יש בערכין (ערכין ט״ז ב׳) ,ואם
הקפידה תורה [כך] שלא לבייש אדם במקום תוכחה ק״ו

להשבון .ואף עסקו עם הגוי יהיה באמונה פן יתחלל שם שמים

שלא במקום תוכחה ,ואמרינן בפרק הזהב (ב״מ נ״ט א׳) כל

ותורת ישראל תתבזה על ידו .ואם ישמע מוציאי דבה על איש

המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא .וכן לא

לא יאמין להם כי שמא הם שונאים אותו אלא יעשה עצמו

יכנה אדם שם לחבירו שהוא בוש ממנו ,בד״א בדברים שבין

כמאמין ולא מאמין .ואם יקללהו אדם או יחרפהו אל ישיב לו

אדם לחבירו אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מלבינים

מאומה אלא יהא נעלב ולא עולב ,ואל יצא לריב מהר .ואל

אותו ברבים ומפרסמין חטאו בפניו ומחרפין ומקללין אותו

יבא אצל בני אדם מתלחשים יחד .ואל יוציא דכה על שום

עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים לישראל (ע״פ

אדם אף אם הוא שונאו ,ואל ישנא בלבבו כי אם את אשר

רמב״ם דעות פ״ו הל׳ ח׳ ע״ש)[ .סמ״ג לאוין סימן ו׳].

חבןרו^בדברים קל וחומר כי ענשן חמור מפני שלא ניתן

המקום שונא .וכל עניניו ועסקיו יהיו לשם שמים .ובשובו
מעסקיו לביתו אל ישב בטל כי מה הוה לאדם להיות יושב

ובטל ,הלא הבטלה מביאה לידי שעמום ולידי הרהורים רעים
אף כי תלמוד תורה אין לה שיעור[ .ספר היראה לרבינו יונה].

אם תוכיח את חברך ,אל תוכיחנו ויתביש (ערכין טז ב),

אבל תוכיחנו בסתר .ואפילו מאה פעמים .אל תלבין פני חברך

ברבים ,כי המלבין פני חברו ,דם יחשב לו דם שפך .תחי
דאזיל סמקא ואתי חורא ,ואין לו חלק לעולם הבא .ונוח

לד

שלא להונות את ^בירבןכתיב (ויקרא כ״ה) ולא תונו איש

לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו

את עמיתו ודרשו רבותינו (ת״כ פ׳ בהר) באונאת דברים

ברבים .אך אם הוכח הוכחת אדם בסתר כמה פעמים ולא

הכתוב מדבר וגדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזה בגופו

קבל ,מותר לביישו ולהלבין פניו ולשנאתו ולרדפו עד

וזה בממונו[ .סמ״ק סימן קכ״ב].

שיקבל .וכל מי שיש בידו להוכיח ואינו מוכיח אדם עובר,

זה בגופו וזה בממונו .והא דאמרינן בהגחל (קמא) [בתרא
ב״ק קי״ט ע״א] הגוזל מחבירו שוה פרוטה כאילו גוזל
נשמתו ,היינו משום דפעמים הוא רעב ורוצה לקנות בזה לחם,

אבל יש הרבה דאינם הסירים בכך[ .תוספות רבינו פרץ].

העברה בראשו .ואם הוכיח ,אז נפשו הציל[ .ספר היראה

לרבינו יונה].

שלא לבייש אחד מישראל וזה העון יקראו רבותינו זכרונם
לברכה מלבין פני חבירו ברבים ,והלאו הבא על זה הוא מה

ראובן שטען לשמעון אוננתני בדברים והביא עדים שאינה

שכתוב [ויקרא י״ט] הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו

אותו ,דין זה פסוק ממתני׳ כשם שיש אונאה במקח וממכר

חטא .ואמרו בסיפרא ,מניין שאם הוכחתו אפילו ארבעה או

כך יש אונאה בדברים ,ות״ר לא תונו איש את עמיתו באונאת

חמשה פעמים חזור והוכח ,שנאמר הוכח תוכיח .יכול אפילו

דברים הכתב מדבר עד אונאת ממון ניתן להשבון שאם גזלו

פניו משתנות ,תלמוד לומר ולא תשא עליו חטא .שורש

ישיב הגזילה ופטור דלאו שניתק לעשה הוא דכתב והשיב

המצוה ידוע ,לפי שהבושת צער גדול לבריות אין גדול ממו•

את הגזילה ,אונאת דברים לא ניתן להישבון הילכך מלקין

ועל כן מנענו האל מלצער בריותיו כל כך,

אותו שהרי עבר על לאו גמור[ .ראב״ן].

ביחוד ולא יתבייש החוטא כל כך .מדיני המצוה מה שאמרו

כי אפשר להוכיח3ד

והמצוה הש״ג היא שהזהירנו שלא לבייש קצתנו לקצתנו.

זכרונם לברכה שלא בכל הדברים הוזהרנו בכך אלא בדברים

וזה העון אשר יקראו אותו (אבות פ״ג מי״א ,ב״מ נ״ח ,:נ״ט.

שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא חזר מן

וש״נ) מלבין פני חבירו ברבים .והאזהרה שבאה בזה הוא

התוכחה שבסתר מצוה להכלימו ברבים ולפרסם חטאו

אמרו (קדושים י״ט ,מ״ע ר״ה) הוכח תוכיח את עמיתך ולא

ולבזותו ולקללו עד שיחזור למוטב ,כדרך שעשו הנביאים

תשא עליו חטא .ובספרא מנין אם הוכחתו ארבעה וחמשה

לישראל .ומה שאמרו זכרונם לברכה [ברכות מ"ג ע״ב] על

פעמים יחזור ויוכיח תלמוד לומר הוכח תוכיח יכול אפילו

דרך אזהרה בענין זה נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש

את מוכיחו ופניו משתנות תלמוד לומר לא תשא עליו חטא.

ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנא לן מתמר ,שלא רצתה

אמנם הפשט מהפסוק הוא שהזהיר שלא תחשוב לו עון

להלבין פני חמיה לאמר בפרסום שממנה היא הרה ,ולולי

בנפשך ותזכרהו[ .ספר המצות לרמב״ם  -לאוין ש״ג].
כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים ,שהרי

שמצאה העדכון והודיעו הדבר ברמז היתה נידונת בשריפה
ולא תלבין פניו .ושאר פרטי המצוה במקומות מהתלמוד

מפני הבושה נעקר דמו לפי שעה ,ונוח לו לאדם שיפיל עצמו

בפיזור ובמדרשות .ונוהגת בכל מקום ובכל זמן .ועובר עליה

לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבי׳ שהרי נאמר בתמר

והלבין פני חבירו ברבים במזיד שלא מחמת עבירה על הענין

[בראשית ל״א] היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה ,אע״פ

שאמרנו עבר על מצות מלך אבל אינו לוקה לפי שאין בו

שהיו מוציאין אותה לשריפה לא רצתה להכלימו ברבים.

מעשה ,וכמה שלוחים למקום להפרע מעוברי רצונו[ .ספר

[פסקי ריא״ז].

החינוך מצוה ר״מ].
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תתקפ

דף נ״ח ע״ב

האזהרה ש״ג לר״ם [סהמ״צ ל״ת ש״ג ,דעות פ״ו ה״ח]

הוזהרנו מלבייש קצתנו את קצתנו ,וחטא זה הוא הנקרא
[אבות פ״ג מט״ו] מלבין פני חברו ברבים .והאזהרה שבאה

בזה [ויקרא י״ט י״ז] הוכיח תוכיח את עמיתך יכול אף
מוכיחו ופניו משתנות ת״ל ולא תשא עליו חטא .ובסיפרא

בבא מציעא

לחשבונו ,שהביישן מתפחד כבושת גנב כי ימצא[ .כפתור
ופרח לרבינו אשתורי הפרחי פ״י].
דאזיל סומקא ואתי חיורא .דמה שמאדים תחלה יותר,
היינו מפני שהדם מתאסף לצאת[ .תוספות רבינו פרץ].

[תו״כ קדושים פ״ד ה״ח] מניין אם הוכחתו אפילו ד׳ וה׳

לא תרצח [שמות כ׳] .סתם כתיב .מיכן פסק זו אזהרה

פעמים חוזר ומוכיחו ,ת״ל הוכח תוכיח .יכול אף מוכיחו

שלא ילבין פני חבירו כרבים ונעשה כאילו רצחו[ ,דחזינא

ופניו משתנות ,ת״ל ולא תשא עליו חטא .ע״כ .וכונת אזהרה

ליה] דדמא סומקא אזלא ואתיא חיוורא[ .פסקי רבינו אביגדור

זו לשתי סבות ,האחת כדי שיקבל הנוכח דברי התוכחת כי

צרפתי מבעלי התוספות פרשת יתרו].

כאשר יוכיחנו בדברים טובים ימשך לבבו וישמע אליו ויקבל
תוכחתו ,ואם יביישנו וילבין פניו יקוץ בתוכחתו וישנאהו,

זה מלבין פני חברו ברבים יביאהו גם כן לפעמים לידי חולי
אן_3ות .ומפני שזו תכונה רעה בנפש אמרו [ב״מ נ״ט ע״א,

אבות פ״ג מי״א] המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק
^עולם הבא .ובכלל המלבין פני חברו הוא שיקראהו בשם
^זוא בוש ממנו [רמב״ם שם] .ופשט הכתוב כבר בארו

אמרו חכמים כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג׳ שיורדין
ואינן עולין אלא נידונין בה יותר משאר הרשעים ,ואילו הן

הבא על אשת איש ,והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכנה שם

לחבירו ,אע״פ שאין בו הלבנת פנים שכבר הורגל באותו

הכינוי ,הואיל ומקפיד עליו הרי זה כמו המלבין .לעולם יהא
אדם זהיר כאונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה

קרובה להתקבל[ .פסקי ריא״ז].

הר״ם .והמבואר אצלי גם כן ואם אפשר שהכל כונה אחת

שבכלל ולא תשא עליו חטא שאם ראה בו דבר מגונה חייב

להוכיחו ולא יניחנו בחטאו .או אם חטא לו חברו יוכיחנו

ולא ישא עליו חטא שלא יוכיחנו ויעביר פשעו ממנו .וכבר

הרחבנו בזה במצות הוכח תוכיח [מצות עשה ר״ו] .ומה
שכתבנו במלבין פני חברו כתב הר״ם [דיעות שם ה״ח

וה״ט] בד״א בדברים שבין אדם לחברו אבל בדברי שמים

אם לא חזר בו בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו
ומחרפין אותו בפניו כמו שעשו כל הנביאים לישראל .ומי

שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום

"מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דעתו משובשת

ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חשיבות
לא הקפידה תורה אלא על המשטמה[ .הבתים  -ספר
©,צוה].
המבזה חבירו והמלבין פניו אף בינו לבין עצמו קשה לו

במותו וכ״ש ברבים ובמה יש לו תשובה אם לא שיבקש
מלפניו שימחול לו וצריך לו להשתטח תחת כפות רגליו.

בל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג׳ שיורדין ואינן עולין ואלו

הן הבא על א״א .וא״ת ,והא אמרינן לקמן [נ״ט ע״א] הבא
על א״א יש לו חלק לעולם הבא .וי״ל ,דה״פ כל היורדין

לגיהנם עולין מיד ,דאין אור של גיהנם שולטת בהם ,כדאמר
פרק עושין פסין [ערובין י״ט ע״א] ק״ו ממזבח הזהב ,חוץ
מג׳ שאינן עולין מיד ,אלא יש מהם נדונין לעולם ,כגון
המלבין פני חבירו ברבים ,דקאמר בסמוך דאין לו חלק
לעולם הבא ,ויש שעולין אחר י״ב חדשים כגון הבא על א״א,
דמשפט רשעי ישראל י״ב חדש בגיהנם [עדיות פ״ב מ״ט].

ואי נמי מלבין פני חבירו ברבים ,דנהי דאין לו חלק ,מ״מ
אינו נידון יותר מי״ב חדשים ,ולאחר י״ב חדשים אינו נידן
בגיהנם ,דאינו בא בגן עדן ושרוי בלא צער ובלא טובה .וניח׳
השתא דלא חשיב המינין והמסורת דאותן [נדונין] לדורי

דורות ,כדאמרי׳ פר״ק דר״ה [י״ז ע״א] גיהנם דאינם כלים.

וכלהו כשלא עשה תשובה ,אבל אם עשה תשובה מועלת

היא לכל דבר[ .תוספות רבינו פרץ].

המבזה את חבירו קשה לו מן המכהו .המקפח פרנסתו קשה

מטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים ,זה הרודה צבור

לו מגזילתו .המונע מלתת צדקה קשה מגונב לו ממונו.

בחזקה והם יראים ופוחדים ממנו הרבה ,וכונתו לכבוד עצמו

הגוזל פרוטה לעני קשה מגוזל ממון לעשיר .המדבר עליו

ולכל חפציו ולא לכבוד שמים כגון מלכי גוים .כל אחד ואחד

כזבים קשה מכלן .המחטיא קשה מכלן המלעיג קשה מכלן

מעשרים וארבע אלו שמנינו ,אע״פ שהם ישראל ,אין להם

קשה

חלק לעולם הבא .ויש עברות קלות מאלו ,ואעפ״כ אמרו

ליקוטים

חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא ,כדי להתרחק

המתלוצץ

קשה

עבירה

בעצמו

מחבלו.

[ארחות

מעובר

מהמכהו המאנס קשה

המקניט
חיים

מספר הכפרות סימן כ״ד].
מסבת בבא מציקא פרק הזהב תני תנא קמיה דרב נחמן

בר יצחק ,בל המלבין פני חברו כאלו שופך דמים .אמר ליה
שפיר קאמרת ,דחזינא דאזיל סומקא ואתי חיורא .אמר
אביי לרב דימי ,במערבא במאי זהירי ,א״ל באחוורי אנפי.

מהם ולהזהר מהם ,ואלו הם ,המכנה את חברו וקורא לחברו
בכנוייו והמלבין פני חברו ברבים והמתכבד בקלון חברר

והמבזה תלמידי חכמים ,והמבזה את רבותיו ,והמבזה את
המועדות והמחלל את הקדשים ,לר״ם[ .הבתים  -שערי

תשובה שער שלישי].

גם בזו טעה ארסטוטאליס שאמר בספר המאמרות שלו

שלשה אפילו עושין תשובה אין להם מחילה .הבא על

דאזיל חיורא ואתי סומקא .ודברי חכמינו ז״ל הם אמת אף

אשת איש .המתכבד בקלון חברו .והמכנה שם לחברו .ויש
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דף נ״ט ע״א

אומרי׳ אף המלבין פני חברו ברבים ואפילו בדבר הלכה.

[כל בו סימן קי״ח].

שבעה יורדין לגיהנם .הכותים והמלשינים והמסורות

והמתכבד בקלון חבירו והמכנה שם לחבירו והמלבין פני
חבירו ברבים והבא על אשת איש[ .כל בו סימן קי״ח].
בל היורדים לגיהנם עולין ,חוץ משלשה יורדים ואינם עולין,

הבא על אשת איש ,והמכנה שם לחבירו ,ומלבין פני חבירו

ברבי׳ ,היינו מכנה היינו מלבין אף על גב דדש בה בשמי׳ .יש

מפרשים רוקא כשהכינוי לשם גנאי[ .האגודה].
אל תקרא שום אדם בבנויו ,אפילו שלא בפניו ,ואפילו
לומר לאדם כדי שיכירנו ,אך דחוק עצמך לומר פלוני בן
פלוני או מעיר פלונית עד שיכירנו ואל תקרא לשום בר
ישראל בשום דבר בזיון ואפילו לקטן לקרותו מאוס דרך

שחוק כי כולם נקיים וקדושים[ .ספר היראה לרבינו יונה].

בבא מציעא

תתקפא

נ״ט ע״א .שבעה דברים נוח לו לאדם שלא נברא משנבר׳
[מי שאין לו בנים ,ומי שיש לו בנים רעים] ימות ואל יראה

אותם ימות ואל ימותו בניו בחייו ימות ואל יתענה ימות ואל

ימסר ביד בשר ודם ימות ואל ילבין פני חבירו ברבים ימות

ואל יבא על אשת איש[ .כל בו סימן קי״ח].
נוח לאדם שיבא לספק אשת איש ,ואל ילבין פני חבירו.
פירש בקונטרס היוצא למלחמת בית דוד כתב גט על תנאי,

וקשה דהא אמר פרק מי שאחזו [ע״ג ע״א] מה היא באותן

הימים רבי יהודה אומר כאשת איש רבי יוסי אומר מגורשת
ואינה מגורשת .ופירש רבינו תם היוצא למלחמת בית דוד היו

מגרשים בלא תנאי בצינעה היו מגרשים[ .האגודה].

וזהו שאמר שיזהר מן הזנות שנ׳ [משלי ה׳] הרחק מעליה
דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה .וי״ד אותה על המינות שיזהר

מלדקדק ביחוד הש׳ ית׳ יותר מדאי שאינו יכול להשיג
שמתוך כך השטן מקטריג ומטעהו שמפסיד הזה והבא ,אל^

ישראל הבא על הגויה מכל האומות דרך אישות או

תמים תהיה עם ה׳ אלקיך [דברים י״ח] ,כמו שאמר דוד

ישראלית שנבעלה לגוי דרך אישות הרי אלו לוקין מן התורה.

המלך [תהלים ט״ז] מכתם לדוד ,י״א שנולד מהול .ע״א

ולא אסרה תורה אלא דרך חתנות אבל הבא על הגויה דרך

תמים תהיה אע״פ שאדם רמאי יעשה עצמו תם מלרמאות

זנות מכין אותו מכת מרדות מדרבנן .ואם ייחדה לו בזנות

העולם כמו שמצינו בדוד המלך שהיה עוסק בנגעים ואהלות

חייב עליה משום נשג״ז [פירש נדה שפחה גויה זונה] ואם לא

היו באים ושואלי׳ לו לקנטרו הבא על אשת איש מיתתו במה

ייחדה אלא נקרה (נקרה) [מקרה] אינו חייב אלא משום גויה

והיה משיבו בחנק ,אבל יש לו חלק לעולם הבא ,אבל

וכל חיובין אלו מדרבנן .בד״א כשהיה הבא עליה ישראל

המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,לכך תהיה

אבל כהן הבא על הגויה לוקה מן התורה משום גויה ומשום

תמים .ואין בן דוד בא עד שישראל נדכאי׳ לפני האומות שנ׳

זונה .אחד זונה גויה ואחד זונה ישראלית ובבעולה בלבד

להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים[ .דרשות מהר״ח

לוקה שהרי אינה בת קדושין .וישראל הבא על הגויה הולד

כמוה .וגוי הבא על הישראלית הולד כמוה וכשר .ופי׳ היוצא
מן הטמא טמא ומן הטהור טהור .נמצא שהבטן מטמא או
מטהר .וכתב הרמב״ן ז״ל ישראל הבא על הגויה כיון שהוא

מחייבי מיתות שהרי קנאין יכולין לפגוע בו הרי הוא בכלל ג׳

או״ז פר׳ בראשית סימן כ״ז].

הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב.

פי׳ אם עשה תשובה ,ומאי דאמרן לעיל יורדין לגיהנם

ואינן עולין ,כשלא עשה תשובה[ .תוספות רי״ד  -מהדורא

תליתאה].

עבירות .ואפילו הגויה מתכוונת להנאתה יהרג ואל יעבור.
ונ״ל דהא דאמר (על) [אל יעבור] היינו דוקא כשבא עליה

בפרהסיא אע״ג דההיא דרב פפא [קדושין מ׳ ע׳׳א] דתבעתיה
ההיא מטרוניתא ונפל מאיגרא הוה בצנעה בא ללמד שחייב

אדם להביא ייסורין עליו או לאחוז צדדין לומר לגויה שלא
יוכל לבא עליה .ואם לא יכול לקחת שום צד לינצל מידה

המלבין פני חברו כרבים ולא עשה תשובה ,אין לו חלק
לעולם הבא (ב״מ נ״ט .).ואין תשובתו תשובה ,עד שירצה

את חברו[ .אגרת התשובה לרבינו יונה].

שלא להלבין פני חבירו ברבים אפילו דרך תוכחה דכתיב
(ויקרא י״ט) ולא תשא עליו חטא[ .סמ״ק סימן קכ״ו].

מוטב שיעבור ואל יהרג אם היה בצינעה .ואם לא יפגעו בו

ונוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן של אש ואל ילבין פני

קנאים [ולא הלקוהו ב״ד] הוא בקללת מלאכי דכתיב יכרת

חבירו ברבים .שהנה תמר היתה מוצאת לשריפה ולא רצת

י״י לאיש אשר יעשנה ער ועונה (ב)[מ]אהלי יעקב וגו׳ .אם

להלבין פני יהודה ברבים אלא שלחה לו בסוד .ויש מפרש

ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים ראם

[שבועות ל״ח ע״ב] מוצאת מלשון [קידושין י״א ע״ב] ריצת

כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה לי״י .ובצנעה יש בו

אש .פירוש אנך .מלשון אונאה .פירוש פרגוד ,מחיצה שבין

משום נשג״ז "נדה "שפחה "גויה "זונה וכשיורדין לגיהנם

השכינה לצבא עליונים[ .רבינו ברוך ב״ר שמואל ספרדי

כולן עולין והוא אינו עולה דמשכא (עמתיה) [ערלתיה] ולא

מאתן יון].

מבשקרי ליה[ .ארחות חיים הלב׳ ביאות אסורות סימן ח׳].

אט׳ ר׳ יוחנן משום ר׳ שמע׳ חסידא נוח לו לאדם שיפיל

ואע״ג דדש ביה בשמיה ,שרגילין בני אדם לקרותו בשם זה

עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים ,מנלן מתמר

ואינו מתבייש מזה כל כך אפילו הכי מיחייב דאי איפשר שלא

דכת׳ [בראשית ל״ח] היא מוצאת וגו׳ ,אמ׳ רב חנינה בריה

נתבייש[ .תבינו יהונתן מלוניל].

דרב אידי מאי דכת׳ [ויקרא כ״ה] לא תונו איש את עמיתו
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תתקפב
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בבא מציעא

עם שאתך אל תונהו ראם׳ רב לעולם יהא אדם זהיר

מכתו ועל קללתו דהא עושה מעשה עמך קרינא ביה דהכי תנן

באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.

בהחובל [ב״ק צ״א ע״א] רקק והגיע בו הרוק ,ובגמרא אמר

[פסקי הריי״ד].

רב פפא לא שנו אלא בו אבל בבגדו פטור ופרכינץ ונהוי כי

אל תקרי "מוצאת" (בראשית ל״ח ,כ״ה) אלא "מוצת".

בייש בדברים אמרו במערבא משמיה דר׳ יוסי בר אבין זאת

[הערוך ערך צת] .איתתך גוצא גחין ותלחוש לה — פי׳ קצרה.

אומרת ביישו בדברים פטור מכלום מיהו דינו מסור לשמים

[הערוך ערך גץ ג] .שלשה אין הפרגוד ננעל לפניהם — פי׳

שעבר על לאו דלא תונו ,ומשמע נמי שאם אינה באונאת

וילון שיש לפני כילת חתנים ולפני פתחי המלאכים[ .הערוך

דברים את מי שאינו עושה מעשה עמך שאין כאן איסור לאו

במשלם שערי מן כדא נקיש ואתי תיגרא — פי׳

מדתנן [ב״מ נ״ח ע״ב] אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור

בהפנות התבואה מן הכלי ,כלומר נשאר הבית ריקן מן

מעשיך הראשונים ודוקא לבעל תשובה שהיה תוהא וחוזר בו

המזון — דופקת המריבה ובאה[ .הערוך ערך קש א].

ממעשיו הראשונים הוא דעובר אבל כל זמן שעומד במרדו

ערך פךגד.א].

מנא לן מתמר דבתיב [בראשית ל״ח] היא מוצאת וגו/

כלומר כבר היו מוציאיץ אותה לשריפה ולא רצתה לבייש פני
יהודה אלא אמרה אם רוצה להודות מעצמו יודה ואם לאו
מוטב שאשרף באש ולא אלבין פניו[ .רבינו יהונתן מלוניל].
^הוציאוה ותשרך [בראשית ל״ח] .אמר אפרים מקשאה

תלמידו של ר׳ מאיר בתו של שם הייתה והוא היה כהן ,לכך
דנוה בשריפה דכתיב (ויקרא כ״א ט׳) ובת איש כהן וגו׳.
וק״ק למה לא אמר הוציאוה ותשרף באש כמו (ויקרא כ״א

ט׳) אביה היא מחללת באש תשרף[ .וי״ל שלא היה שריפת
מיתה כי אם שריפת סימן בלחיים] כמו שעושין לגנבים .אבל

ההלכה לא משמע כן ודו״ק[ .פסקי רבינו אביגדור צרפתי
מבעלי התוספות פרשת וישב].
אוצרהחכמה'

לא שהרי דומיא דקללה דכתיב בעמך לא תאור בעושה מעשה
עמך אבל אין עושה מעשה עמך מילט לייטינן ליה דהא

אפילו החוזר בו ממקח וממכר אמרו חכמים דעומד במי

שפרע ומפרש רבא בגמרא [שם מ״ח ע״ב] דמילט לייטינן ליה
משום דהאי לאו עושה מעשה עמך הוא .וראיתי כת׳
בתוספת׳ לר׳ יוחנן דאמר [ב״מ צ׳ ע״ב] חסמה בקול והנהגה
בקול דהוה מעשה ולקי ה״ה נמי אם עובר על לא תונו לוקה.

ואין נר׳ כלל דא״כ המאנה את הגר ילקה ל״ג מלקיות או
מ״ח .ותו גר׳ בפ״ג דמם׳ שבועות [כ״א ע״א] ועיקרה בפ״א

דתמורה [ג׳ ע״א] אמ׳ רב אידי בר אבין אמ׳ רב עמרם א״ר
יצחק א״ר יוח׳ מש״ר יוסי הגלילי כל לא תעשה שבתורה לאו

שיש בו מעשה לוקין עליו שאין בו מעשה אין לוקין עליו חוץ
מנשבע ומימר ומקלל חבירו בשם ר׳ יוסי בר חנינא אמר אף

עם שאתך בתורה ובמצות ,כלומר או במצוות'אע״פ

המקדים תרומה לביכורים ואילו לאו דאונאה לא קחשיב,

שאינו חכם אל תונהו כיון דמבני ישראל הוא[ .רבינו יהונתן

דהא דא״ר יוחנן דקול הוה מעשה היינו דוקא בקול שהוא

מלוניל].

גורם מעשה כגון חסמה דה״ג בהשוכר את הפועלים [ב״מ צ׳

גר׳ בפ׳ הזהב בגמרא כשם שאונאה במקח וממכר כך

ע״ב] ועיקרה תניא בתוספתא דכלאים [פ״ה] ובתוספ׳ דמכות

אונאה בדברים [ב״מ נ״ט ע״א] ,אמר רב חננא בריה דרב אידי

[פ״ד] המזווג בכלאים והחוסם פי פרה פטור ואינו חייב אלא

מאי דכתיב [ו]לא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה

הדש בחסימה והמנהיג בכלאים הילכך כה״ג הוה מעשה אבל

ייי״׳״מצות אל תונהו ומשמע דאף עבדים בכלל .ואין לפרש כאן

באונאה כלל כלל לא הוה מעשה .והא דגרס׳ בפ״א דכריתות

עמיתך כההיא דשבועות בהל׳ ראשונה דפ׳ שבועת העדות [ל׳

[ד׳ ע״א] ובסנהדרין פ״ד מיתות [ס״ה ע״א] דפרכינן התם
אפלוגתא דר׳ יוחנן ורשב״ל דפליגי באוב וידעוני דפרכינן

ובמצות השתדל לדונו יפה ומסקנא על צורבא מרבנן למישרא

ולר׳ יוחנן מאי שנא כפיפת קומתו לרבנן דהוה מעשה ומאי

ליה תיגריה אי נמי לשודא דדייני דהתם משום דדרשינן הכי

שנא הקשת שפתיו דמגדף דלא הוה מעשה אמר רבא שאני

דקרא אחריני כתיב כקטן כגדול תשמעון בין איש ובין אחיו

מגדף הואיל וישנו בקול .ופרכי׳ וקול לר׳ יוחנן לא הוה

ובין גרו שבדינין הכל שוין לעניין לדון דין אמת לאמתו לעם

מעשה והא איתמר חסמה בקול והנהגה בקול ר׳ יוח׳ אמ׳

הארץ כתלמיד חכם אבל לעניין אונאה עמיתך דכתיב לרבות

חייב אלמא דמדמי קול דמגדף לקול חסמה והנהגה אע״ג

עבדים הוא דאתא ואפילו לר׳ יהוד׳ דאמר בפ׳ החובל [ב״ק

דלית ביה מעשה כלל ונ״ל הסודר דלא גרע מגדף לר׳ יוחנן

פ״ז ע״א] אין לעבדים בשת ,דוקא לעניין תשלומין אמרו

מחסמה והנהגה דבדיבורו רמגדף היינו מברך השם להאי תנא

ופליג אדרבנן דאמרו החובל בעבד כנעני חייב בכולן לשלם

כמעשה דמי משום דבדיבורו דאמר יכה את יוסה כעניין

וקאמר ר׳ יהוד׳ דפטור מדמי בשת מגזירת הכתוב [שם פ״ח

מעשה הוא כמו כפיפת קומתו לרבנן דמעשה כל דהו מעשה

ע״א] דכתיב כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו במי שיש לו

לעניין מיתה הקשת שפתיו נמי נהוי מעשה כיון דלעניין

אחוה כלומר חייס יצאו עבדים ,ורבנן דרשי אחיו הוא במצות

חסמה והנהגה הוי מעשה משום דבדיבורו עשה מעשה והוי
כמעשה גמור לעניין ע״ז נמי כיון דמעשה כל דהו כגון כפיפת

אפילו על העבדים מידי דהוה אישראל מעליא דהיכא דביישו

קומה הוי כמעשה גדול א״כ הקשת שפתיו נמי ונימ׳ דמעש׳

בדברים פטור מממון מיהו איסור בל תונו איכא הכי נמי גבי

דכתב גבי כריתות אשר לא תעשינה מעשה כל דהו הוי מעשה

עבדים דאם העבד כשר נראה דחייבי ישראל לבד מרבו על

אפי׳ בהקשת שפתיו כיון דבעלמ׳ נמי דכתי׳ לעשות דהיינו

ע״א] ,תני רב יוסף בצדק תשפוט עמיתך עם שאתך בתורה

מיהו לעניין איסור אונאה שמצערו ומלבין פניו בדברים עובר
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בימורת בפומבי על מחדל רפואי
בס״ד שבט תש״ס

לבבוד הרב  ...שליט״א

אני אחות בבירה ומיילדת ותיקה בבית חולים ,...מנהל בית החולים מינה
אותי ל״מבקרת" ,כדי לסייע בהגברת העירנות של צוות המיילדות והאחיות,
”ובשיפור תיפקודן.
לשם כך ,דורש ממני המנהל לקיים אחת לחדש דיון משותף לכל האחיות
והמיילדות בנוכחות מנהל המחלקה .כדי שהדיון יהיה עניני ומועיל ,אני
חייבת לעבור על בל התיקים ,וכשאני מגלה ליקויים אני צריבה להציג את
התיק ולדון בו בפומבי ,ולהבהיר היכן ובמה שגתה או טעתה האחות
המיילדת .כמובן שהמיילדת עליה יסוב הדיון תתבייש מאד ,ויולבנו פניה
ברבים .האם מותר לי לעשות זאת באשר המטרה היא לתועלת ,או שמא
חייבת אני לסרב ,ואפילו להתפטר ,ולא להלבין את פני המיילדת ברבים.
והרי דוגמאות מתיקים בהם גיליתי ליקויים :להלן שלושה מקרים של ליקוים
שנמצאו בבדיקת רשומות רפואיות ,ושהוצגו או יוצגו לפני צוות המיילדות
ללא אזכרת שמותיהן ,על מנת לא לעבור על איסור לשון הרע והלבנת פנים.

א .ישנה בדיקה במיילדות שנקרא .7.ס 0.שבאה לבדוק את חיוניות העובר
בזמן צירי לידה .במהלך הבדיקה ניתן לאשה (ליולדת) חומר בטיפטוף איטי
הגורם לצירים .קרה ומיילדת נתנה את החומר ומיד נקראה לטפל ביולדת
אחרת בחדר הסמוך ,ומאחר וראשה היה נתון ליולדת השניה (קבלת־לידה)
שכחה לרגע מהיולדת הראשונה .כשנזכרה חשכו עיניה ,הדופק העוברי היה
נמוך מאוד עד בדי חשש בבד לחייו ,מיד הובהלה האשה לחדר ניתוח ,וחולץ
תינוק חי.
ב .בהגעת יולדת לחדר לידה ,נעשה מוניטור עוברי למשך מחצית השעה ,על
מנת לוודא את חיוניות העובר ,ורק לאחר "עדות" זו ,ניתנת ליולדת רשות
להסתובב פרק זמן של בין שעה לשעתיים .קרה ומצאתי ברשומה הרפואית
מוניטור באורך  7-6דקות בלבד עם רישום לא ברור ,ונתברר שהיולדת
הורשתה להסתובב בשעה לאחר מכן .כעבור שעה חזרה ותוך  7-6דקות ילדה,
וזו מציאות לא סבירה ולא אחראית.
ג .במחלה שנקרא "טוקסמיה" ישנן מספר תופעות ,ובמידה והן מופיעות יש
לתת טיפול תרופתי .מילדת לא זיהתה את התופעות והיולדת לא טופלה
כנדרש ,דבר שסיכן אותה.
המיילדת...
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תשובה
נאמר במסכת סוטה (דף י ע״ב) אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי,
איסור הלבנת
פנים נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ,ואל ילבין פני חבירו ברבים.
ובתוספות (שם ד״ה נוח לו) הקשו מדוע לא מנו חז״ל את איסור הלבנת פנים,
בין העבירות שנאמר עליהן ׳יהרג ואל יעבור׳? ותירץ רבנו יונה בשערי
 תשובה (שער ג אות קלט) דהלבנת פנים הוא אביזרייהו דשפיכות דמים [סעיףשל שפיכות דמים] ,וא״כ כלול הוא במה שאמרו חז״ל לגבי שפיכות דמים,
יהרג ואל יעבור ,יעו״ש[ .עיין עוד בזה בשו״ת בנין ציון (ח״א סימן קעב) וכן
כתב הנצי״ב במרומי שדה (סוטה שם) .ולכאורה לפי זה היה מהראוי לאסור
את מעשה הלבנת פנים הנ״ל .פרט למיילדות שעדיין לא התקבלו לעבודה,
שעמהן ניתן להתנות מראש בשעת הקבלה ,שעל דעת כן מתקבלות לעבודה
בבית החולים.1
אך אם בית החולים עומד בתוקף להעביר ביקורת זו גם על מיילדות
והמכשלה
הזאוזתיחדך ותיקות ,יש מקום להקל בזה על סמך המבואר בגיטין (דף מג ע״א) :הדר אוקים
רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש :׳והמכשלה הזאת תחת ידך׳  -אין אדם
עומד על דברי תורה ,אא״כ נכשל בהן .ופרש״י :אין אדם עומד על אמיתתן
של תורה עד שיכשל בהם להורות טעות ויכלימוהו ,והוא נותן לב ומבין
וכו׳ ,אף אני נכשלתי בהוראתי וחוזרני בי ,עכ״ד .וכן הוא בנידון דידן הכרוך
בפיקוח נפש ,שאי אפשר לעמוד על האמת אא״כ נכשל ויכלימוהו.

בנוסף לזה מבואר בסוטה (דף לב ע״ב) שבחטאת דעבודת כוכבים ,לא חסו
הבושה היא
כ3יה על בושתו של החוטא כי היכי דנכפר ליה ע״י הבושת ,יעו״ש .ואף בנידון
דידן יתכן שיש לומר שאם טעתה המיילדת בדבר הכרוך בפיקוח נפש ,אותה
בושה שתהא לה בפני חברותיה בשעת ביקורת ,תהא לה לכפרה.
עוד מצינו במסכת מדות <פ״א מ״ב) :איש הר הבית היה מחזר על כל משמר
ביוש אנשי
מש^ ומשמר ,וכל משמר שאינו עומד ,ואומר לו איש הר הבית שלום עליך׳ ניכר
שהוא ישן ,חובטו במקלו ,ורשות היה לו לשרוף את כסותו ,והם אומרים מה
קול בעזרה ,קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרתו ,עיי״ש.
הרי מבואר דרשאים לבייש בן לוי שאינו עומד על משמרתו ,והכי נמי יש
ללמוד לנידון דידן ,ובפרט שבעניני פיקוח נפש הן עוסקות.

.1

ואינו דומה למה שהבאנו להלן בסימן מו בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א דאי
אפשר למחול על צער הגוף ,משום שבנדונינו המחילה היא לצורך יעול העבודה ,משא״ב

בנדון שם שהצער הוא שלא לצורך ,דהרי אין כל תועלת בחשיפת המידע.
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ומיהו אין הדברים מוכרחים .די״ל שדוקא שם בבן לוי דנחשב לפושע
שישן על משמרתו[ ,פרט למקרים בודדים שישן מחמת מחלה וכדו׳] ,לכן
הותר בזיונו ,אבל כאן שמדובר בטעות שלא נחשבת כפשיעה אלא חוסר
זהירותך־יתכן שאין לנו היתר לביישה.
וגם מצינו שחכמי דורנו לא התירו ניתוחים שאחר המות ,כדי לערוך
ביקורת על המתים בשביל לייעל את רופאי בית החולים ,ואמנם אין זה מחייב
לנידון דידן ,דהתם סייג עשו משום פריצת גדר.2

ניתוחי מתים

עכ״פ נראה לדינא שיש לעשות את הביקורת בלא להזכיר את שם
המיילדת ,ואף אם יוודע לאחר מכן במי המדובר לית לץ בה .ואם בית החולים
^עומד על דעתו להזכיר במפורש את שם המיילדת בביקורת ,מותר לאחות
המבקרת לציית לבית החולים ,כי אין זה דרך ביוש ,אלא דרך לימוד ואינה
מחוייבת להתפטר מעבודתה ,כשמטרת הביקורת היא הגברת המודעות
לחשיבות חיי אדם.

ביקורת נדרך
לימוד ,מותרת

והנה נאמר בתורה (ויקרא יא ,ל>" :והאנקה והכח והלטאה והחמט
והתנשמת ...אלה הטמאים לכם כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב".
ותמה הרבינו בחיי מפני מה אין הנחש [שהוא מקור הטומאה] ,בכלל שמונה
שרצים לטמא במותו? והשיב ,שירדה תורה לסוף דעתו של אדם .כיון
שהנחש והעקרב מסוכנים לבני אדם ,אם יהיו מטמאים במותם ,יימנעו
הבריות מלהורגם לבל יטמאו בהם ,לפיכך גזרה התורה שלא תהיה בהם
—טומאה ,כדי שלא יחששו הבריות מלהורגם ובכך ימנעו סכנה ,יעו״ש[ .יש
גם להוסיף על כך את דברי החת״ס (תורת משה ויקרא י ,טז> שכתב לבאר
מדוע וי״ו ד׳גחון׳ הוא חצי ספר התורה באותיות ,וז״ל" :אחז״ל (סנהדרין
דף נט ע״ב) חבל על שמש גדול (היינו הנחש) שנתקלקל ,וכוונתם ,שאילו לא
נתקלקל העולם היו צרכיהם נעשים ע״י ס״מ וכת דיליה והנחש ,כשמעון
אחי עזריה ,כזבולון ויששכר ,והיינו חציו של תורה וכו׳ ,יעו״ש בדבריו
הנפלאים].

לנחש אין
טומאת שרץ
כדי שלא
ימנעו להורגו

עכ״פ רואים מכאן כמה חשוב הדירבון לפיקוח נפש.

ססס

.2

עיין נושא דה בהרחבה להלן סימן קנא.
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קבלנו בעניץ מכתב מאת הרב יצחק זאב כהן שליט״א ,וזה תוכנו:
כיהודה ועוד לקרא ,באתי לקיים את פסקו של המרא דאתרא שליט״א
בתוספת במה טעמים ובשינוי מועט ,והנני מציע את דברי לפני המרא דאתרא
לשמוע את דעתו בזה.

ראשית יש לנו לדון עגין זה בגדר פיקוח נפש גמור ,אשר כידוע טבעו של
אדם שמתרגל בעבודה ,ואינו מזדעזע כדבעי מכל חולה מסוכן אשר בא לפניו.
ובודאי בלא לחץ כבד מצד הנהלת בית החולים יכולים להיות כשלונות רבים
ואף שידוע שאין מקיימים את חובת ההשתדלות במסירת הדברים לרופא
בלבד ,ועל כן בודאי שמוטל עלינו לעשות כל שבידינו להגביר הלחץ על
העוסקים בדבר שלא יבשלו במעשיהם.
ולכן אף שיש לנו להמנע מלהלבין פניו של אדם ,מ״מ כאן ,אם נמנע מהלבנת
פנים זו ,אנו נכנס לחשש של סכנת נפשות של חולים רבים אחרים ,ועל כגון
דא נאמר מוטב שיתחלל שבת אחת ואל יתהללו שבתות הרבה .ומטעם זה
היה עדיפות אפילו לכתחילה להזכיר שם המיילדת ,דבודאי ע״י זה יגבר
הלחץ על הרופאים והאחיות לדקדק במעשיהם ,שלא תצא תקלה תחת ידם,
ומה שבידינו לעשות הרי הוא מחובת ההשתדלות ,ולא נחשב עשיית
השתדלות ע״י מעשה עבירה ,כי הלא המחלל שבת עבור פיקוח נפש ,לאו
עבירה קעביד אלא מצוה קעביד.

ובנוסף לזה יש ג״כ תועלת לאותה מיילדת אשר אנו מלבינים פניה ,כי הלא
ע״י זה בודאי תזהר בעתיד יותר במעשיה כדי שלא ישנה מעשה זה ,וא״ב
אנו מצילים אותה מלהכשל בעבירות של חשש פיקוח נפש וכמו שמותר
להוכיח את חבירו בכדי להצילו מחטא.
ונהי דהתם איכא תנאי שלא תשא עליו חטא ,מכל מקום כבר כתב הרמב״ם
(פ״ו מהלכות דעות הי״ב) שבדברי שמים אם לא חזר בו רשאי להכלימו ברבים
ולבזותו וכר ,עד שיחזור למוטב .ובנידון דידן שכידוע רק בדרך זו יהיו הדברים
נשמעים ,הרי שמקיימים בזה גם מצות תוכחה להציל את אותה מיילדת
בפעמים הבאות.

ועוד בה שלישיה ,דהנה בסוף ספר חפץ חיים ,העתיק תשובת חוות יאיר
שתמה במה שמצינו בש״ס לשונות קינטור וזלזול שאמרו אחד על חבירו ,וכגון
ההיא דאמר רבי ללוי כמדומה אני שאין לו מוח בדקדקו ,והשיב החוות יאיר
שמבואר בסוף פרק ראשון דסנהדרין (דף יז ע״ב) שלוי היה תלמידו של רבי,
וא״כ מותר לרב להוכיח לתלמידיו בדברים קשים כדי לזרזם שיעיינו וישגיחו
וישמרו מן הטעות והשגיאה ,יעו״ש בארוכה.
והנה אם הוקבעו הדברים בש״ס ,א״כ כל שכן שלא נמנע רבי מלומר ביטוי
זה בפנל חבריו של לוי ,הגם שבודאי היה בוש בדבר זה ,ועל כרחף דכך הוא
הדרך ,שהרב מעמיד את תלמידו על טעותו ,והיינו שעי״ז ישגיח יותר וידייק
טפי בכדי שלא יבויש שנית בפני חבריו.
שיעורי תורה לרופאים  -א :זילברשטיין ,יצחק בן דוד יוסף ( }28{ )15עמוד מס 406הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

<
ז

שמירת הלשון  /לשון הרע_ ____________________________________

415

ומעתה אף בנידון דידן ,יש לנו להחשיב את הדברים בהוכחת הרב לתלמידו,
כי מנהל המחלקה בית החולים עליו מוטלת האחריות ,שצוות הרופאים יעשו
מלאכתם נאמנה ,ואם רואה כשלון וטעות אצל אחד ,עליו להעמידו על טעותו,
ורשאי לגעור בו בפני שאר צוות הרופאים ,כדין הרב הגוער בתלמידו בפני
שאר התלמידים .ואף די״ל דהיתר הרב לגעור על תלמידו הוא במילי דשמיא
ולא באומנות בעלמא ,מ״מ נידון דידן אשר הוא כרוך בפיקוח נפש בודאי מילי
דשמיא הוא נחשב ,ועל הרב מוטל להעמיד התלמיד על טעותו ורשאי לגעור
בו בפני שאר חביריו ככל דין רב הגוער על תלמידו.

יצחק זאב כהן

והנה מסתברים הדברים שכתב הרה״ג יצחק זאב כהן ,ובפרט מה שהעיר
דטבע האדם הוא שמתרגל בעבודתו ואינו מזדעזע מכל חולה מסוכן .ומסיבה
סזו נמנעו רבים מחכמי ישראל לקבל עליהם את"עול ההוראה ,כי חששו
שיתרגלו ולא יזדעזעו מחומרת הנושאים שיצטרכו לדון.

אולם למעשה נראה ,דאעפ״כ יש להעדיף ולעשות את הענין
הזכרת שמות ,וזאת על פי מה שכתב החפץ חיים הלכות לשון
באר מים חיים אות יא) ,ובהלכות רכילות (כלל ט ,באר מים חיים אות לה) דגם באופן
"־שהותר לדבר לשון הרע ,בכל זאת כשאפשר ברמז ,עדיף מאשר לומר
במפורש .גם בענייננו במקום צער והלבנת פנים ,הואיל ומסתמא הדבר
יתפרסם בין כתלי בית החולים ,וא״כ התועלת תהיה כמעט שוה ,עדיף לא
לפרסם השם.

ברמז ,בלי עדיף לבקר
ברמז בלא
הרע (כלל י
להזכיר שמות

גם שמענו ממורים בבית ספר לרפואה ,האומרים כי תועלת רבה תהיה
בדיון במקרה מבלי להזכיר את המקרה וגם את השם ,משום שבצורה כזו
יקל על הטועה להפנים את המידע ולשפר לעתיד את המעשים ,מאחר ופגיעה
ישירה בשם האחות ,תגרום לתוצאות הפוכות ,לריכוז העלבון ,ולהתמרמרות
כלפי המוכיח.

מטרת התוכחה
להביא
לביקורת
עצמית

סיכום
במקום הצורך ,מותר לבקר את המיילדת ברבים ,למרות שהיא תבוייש
מחמת כך ,אך עדיף לא להזכיר את שמה ,ולא לפגוע בכבודה ,כי צריך לזכור
גם את הטובות והמעשים הטובים בהצלת נפשות שעשתה ,וטוב תעשה
המיילדת המבקרת אם תזכר גם במעלותיה ותציין בד בבד גם את כישוריה
ומסירותה ליולדות ולתינוקות.

ססס
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חלה ב

אסיפת דינים
מערכות לפי סדר הא־ב
תשובות בהלכה ,אסיפת דינים,

וכללים בש״ם ובפוסקים ,ומאמרים
על דרך הלימוד והפסיקה ההלכתית

אותיות :ד-ה
חיברתיו וערכתיו בחסד ה׳ עלי ובס״ד

יצחק יוסף
ראש ישיבת הוון עובדיה
ובן להגאון מק רבנו עובדיה יוסף שליט״א

שנת תש״ע לפ״ק

הוצאת ״א״ש פיתוחים״ רה׳ פינס  0508829878 4ירושלים
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מערכת ה׳  -אסיפת דינים

שלחן המערכת

תקלז

דינים ומנהגים
אוצקהחכמה!

המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול ,בין איש בין

על פי שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו ,עוון גדול

אשה ,דרך בציון [אנשים נצים] ,הרי זה עובר בלא תעשה,

הוא ,אמרו חכמים המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם

שנאמר ארבעים יכנו לא יוסיף ,ומה אם הזהירה התורה

הבא ,לפיכך אדם צריך ליזהר שלא לבייש את חבירו

מלהוסיף על הכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק.

ברבים ,בין קטן בין גדול ,ולא יקרא לו בשם שהוא בוש

וע״ע בפירוש רש״י ב״ק (פז ):שכתב :שאין אדם רשאי

ממנו ,ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו ,במה

להכות ולחבול״בבתו ,שהרי ישראלית היא ,ועובר על מה

דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי

שכתוב בתורה לא יוסיף ,ונאמר פן יוסיף להכותו וכו׳.

שמים אם לא חזר בסתר מכלימין אותו ברבים ומפרסמין

וע״ע בסי׳ רש״י כתובות (לג ,).ובסנהדרין (פה ).ובסמ״ע

חטאו ומחרפין אותו בפניו ,ומבזין ומקללין אותו עד

אוז״ח :1234547

(חו״מ ד״ס תב).

ולכן אסור להכות ילד קטן ,שלא למטרת

חינוך ,אלא דרך כעס ונקמה ,כי ה׳ יריב ריבו ,ואפילו אם

שיחזור למוטב ,כמו שעשו כל הנביאים בישראל .ע״כ.

וכיוצא

בכוונתו לחנכו ,לא יכנו בשוט או במקל ,ולא מכת אויב

ואכזרי ,אלא ברצועה קטנה ,וכמבואר ברמב״ם

(פ״ב מהל׳

*■<מוד תורה ה״ב) .ע״ש[ .ע״כ מדברי מק אאמו״ר שליט״א].

אם מותר לרב לבייש את תלמידיו,

תשבר גרם ,ואם גם לשון רכה והסברה נאותה

בלשון חלקלקות אינה מועילה ,מותר לגעור בתלמיד
ולהוכיחו .וכמו שאמרו בגמ׳ כתובות

שהמדבר באמצע החזרה גוערין בו שגדול עונו

מנשוא ,והיינו גוערין בו בשעת מעשה ,אף שמסתמא יש
כאן עלבון .וראה במה שכתבנו בזה בילקוט יוסף תפלה

ובזמנינו לשון רכה

(קג,):

בזה מצינו בהלכות חזרת הש״צ ,בסימן קכד,

כרך ב׳ ,מהדורת תשס״ד ,סימן קכד .ולעיל מערכת ד׳
ערך דברים בטלים בבית הכנסת .עש״ב.

ובגט׳

נהוג נשיאותך

ב״מ (לא ).הוכח תוכיח את עמיתך ,אין לי אלא הרב
לתלמיד ,תלמיד לרב מנין ,תלמוד לומר הוכח

ברמה ,זרוק מרה בתלמידים ,איני והא כתיב ואת יראי ה׳

תוכיח

יכבד ,ואמר מר זה יהושפט מלך יהודה כשהיה רואה

הרמב״ם שהשמיט בהלכות דעות

תלמיד חכם היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו

תוכחה דין זה של הוכחת תלמיד לרב ,ולכאורה היא

רבי רבי מרי מרי ,לא קשיא הא בצינעא הא בפרהסיא.

סוגיא מפורשת בב״מ שריבו דין זה מתוכיח .ובלחם

עליהם.

משנה שם כתב ,דכיון שבגמרא ערכין (טז ):למדנו דין

בצינעא ,מכבד כל אחד ואחד .ועם כל החומר באיסור

התוכחה אפי׳ מאה פעמים מתיבת תוכיח ,ממילא א״א

הלבנת פנים ,מצינו שמותר לרב לגעור בתלמידיו ,וכמו

ללמוד מתיבת תוכיח גם להוכחת תלמיד לרב ,והסוגיות

שאם רואה הרב

חלוקות ,ולסוגיא בערכין אין ריבוי לגבי הוכחת תלמיד

לתלמידים מתרשלים בדברי תורה ומתרפין עליהם,

לרב .אולם מהמבואר בסוגיא בערכין יוצא ,דאף שמן

!לפיכך לא הבינו היטב ,חייב לרגוז עליהם "ולהכלימם"

התורה לא למדנו הוכחת תלמיד לרב ,מדברי קבלה

(כתובות

למדנו מהוכחת יהונתן לשאול .ולכן הרמב״ם לא הביא

ופרש״י,

מרה,

זרוק

שכתב הרמב״ם

אימה,

שתהא

(פ״ד מהל׳ תלמוד תורה ה״ה),

אימתך

בדברים כדי לחדדם ולזרזם ,ועל זה אמרו חכמים
קג):

זרוק מרה בתלמידים .ע״כ.

ובפשטות

לזרוק מרה בתלמידים ,למען ישמעו וייראו,
אין לחוש בזה משום מה שאמרו נוח לו לאדם שיפיל

עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .ובפרט
(בפרק ו׳ מהלכות דעות הלכה ז־ח):

ח״ל:

הרואה את חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה,

מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו
במעשיו

הרעים,

שנאמר

הוכח

תוכיח

את

עמיתך.

המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר עמו קשות עד

שיכלימנו וכו׳ ,שנאמר ולא תשא עליו חטא .וכך אמרו
חכמים (ערכין טז :מועד קטן טז ).יכול אתה מוכיחו ופניו

משתנות ,תלמוד לומר

ולא תשא

(פרק ו׳ הלכה ז)

לגבי דיני

דין זה כאן אלא בהלכות תלמוד תורה ,להורות שדבר זה

אף שמכלימן בפני חבריהם ,כיון שכוונתו

למה שכתב הרמב״ם

מכל מקום.

וכבר עמדו המפרשים

על דברי

עליו חטא .מכאן

שאסור לאדם להכלים את ישראל ,וכל שכן ברבים .אף

אינו מה״ת מהוכח תוכיח ,כי פסוק זה בא לרבות הוכחת
חבר אפי׳ מאה פעמים .וכ״כ בשער אפרים

(סי׳ סה).

אך

במרכבת המשנה העיר ע״ז ,שהרי כאן רבא הוא שדרש

מתוכיח להוכחת תלמיד לרב .ושם בערכין זו ברייתא,
וא״כ היאך רבא יכול לחלוק על ברייתא .ועוד ,שהרי
הרמב״ם בהלכות גזילה ואבידה (פי״א הלכה ט״ז> פסק

כהברייתא שתשיבם לגינתו ולחורבתו ,ומוכרח על כרחך
שהוא סובר שגם הוכח לחוד משמע אפי׳ מאה פעמים.
וראה מ״ש בזה המגיה במשנה למלך

ובמהר״ם שיק (מצרה

וגם

1מ).

(פ״ו מהל׳ דעות ה״ז).

ואכמ״ל.

מצינו שמנדין ומכלימין בפרהסיא ,כמו שכתב בים

של שלמה

(פ״ז דב״ק סי׳

מא) ,דמי שמחמיר בפני רבים

בדבר שהותר ,ואיכא למיחש ליוהרא ,מנדין אותו .ואם
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תקלח

מערכת ה׳  -אסיפת דינים

שלחן המערכת

עושה לש״ש אין מנדין אותו .ואם מחמיר בפני רבו,

ולפ״ז

דינים ומנהגים

גם לתלמידים שכבר הם בני י״ג וי״ד ,ששייך

ורבו מיקל ,מנדיץ אותו אפי׳ עושה לש״ש .ע״ש .והו״ד

שהמלמד יכה אותם ,אסור לאיים עליהם לעונשם

אלמא האפילו בכהאי גוונא

לאחר זמן ,אלא יענשם תיכף .ומ״מ אין האיסור אלא

בס׳ בית הרואה

(הנד״ט ,עט׳ קמג).

שמחמיר על עצמו לשם שמים שרי לנדותו ולהכלימו ברבים.

ובספר

תנועת המוסר חלק א׳ (עמוד שלח) מסופר על הגאון

רבי

ישראל

מסלנט,

שקרה

מקרה

אצל

התלמידים של בית המדרש שהתרשלו מללמוד ,ועמד
רבי ישראל וצעק עליהם בדברי תוכחות ברוגז ובכעס,

אך באמצע דבריו היה שותק ומיסב פניו אל הקיר,
ולוחש לעצמו כמה מלים .תלמיד אחד התחבא סמוך

לבמה לשמוע מה שלוחש רבי ישראל לעצמו ,ושמע

שאמר :לא לכעוס בלב ,אלא רק למראה הפנים ,כי כל

כשלא אמר לו במה יענשהו .ראם אמר שיענישהו בדבר

שאין בזה פחד מיתה ,או יסורים גדולים ,לא הוה לן
לאסור .רק כדי שלא יתרגלו לאיים בעונשין ,צריכים

לומר שהתלמיד שיעבור ויעשה דבר זה ,יענש בשילוחין
מחדר זה ,ויצטרך אביו לבקש בעדו מקום אחר ,או שאם
יעבור יענש בג׳ או ד׳ הכאות ברצועה ,שהוא רק ידיעת

חומר האיסור .וכדאי לומר לתלמיד כשעבר פעם ראשון
שאם יבטיח לרב שלא יעשה יותר ,הוא מוחל לו.

ואותם

הכועס כאילו עובד ע״ז .ושוב חזר לדברי תוכחתו ,אבל

בלב שקט ושליו.

אותם על הלחי ,וכדומה ,ולמרות כל מה שהה?

עושה ומפר את דברי אביו ,אינם מכים אותו כלל,

דזד

<פרק ב׳

טוב עושים ,שמרגילים את בניהם שלא לירא מהם ,וגדול

הלכות ד ,ו׳) שנינו ,מעשה בבנו של גורנוס בלוד

כח ההרגל .ולכן ימנעו מלאיים עליו אם אינם מבצעים

מבית הספר ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא

זאת .ובאמת שפעמים יש לקיים בבן חושך שבטו שונא

איום על בן או תלמיד
שברח

בני אדם שמפחידים את בניהם הקטנים שיכו

"-והנה במסכת שמחות

אך ראשית

לדבר בנחת ובשפה

מאביו והלך ואיבד עצמו בבור ,ובאו ושאלו את רבי

בנו,

טרפון ואמר ,אין מונעין הימנו כל דבר[ .שמתעסקין

ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ,ובפרט בדורינו

בקבורתו ומתאבלין עליו ,ולא חשיב מאבד עצמו לדעת].

זה שיש למעט מהכאת הקטנים עד כמה שאפשר.

מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששבר צלוחית בשבת,

ואם מותר למלמד לבקש מתלמידיו לספר לו מי עשה
דבר גנאי הידוע להם ,בגמרא ערכין (טז ,):אמר רבי

והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא מאביו והלך ואיבד עצמו

בבור ,ושאלו את רבי עקיבא ואמר ,אין מונעין הימנו כל
דבר .מכאן אמרו חכמים אל יראה אדם לתינוק באזנו,

אלא מלקהו מיד ,או ישתוק ,ולא יאמר לו כלום.
שהקטן סבור שיקבל עונש חמור שקשה ממיתה].

[והיינו

והוא גם ברב

המאיים על התלמיד ,ובכל מי שהוא מסור בידו .והיינו,

שלא יפחידהו שיכהו כדרך שמושכין את התינוקות
באוזניהם .והובא בהגהות רבי עקיבא איגר כאן .וכ״כ

בקצור שלחן ערוך
ד׳

(יו״ד סימן ל)

(סי׳ קסח ס״ז).

ובשו״ת אגרות משה חלק

דייק שהתינוק היה כבר יותר מבן י״ג

שנים ,דאי נימא שהיה קטן ממש ועדיין פטור ממצוות,
מאי קמ״ל רבי עקיבא שאין מונעין ממנו דבר ,הא אף

שאיבד עצמו לדעת ממש ,אין מונעין ממנו כל דבר,
מאחר דאינו מחוייב בעונשין ,דקטן שהרג נפש במזיד
פטור ,כמו שפטור מכל עונשי התורה .וכמו כן ליכא

עליו עונש זה דאיכא על מאבד עצמו לדעת ,שאין

חכמה

ברורה

יוחנן בן נורי ,מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים
לקה עקיבא

על ידי,

שהייתי

קובל עליו לפני רבן

גמליאל .ע״ש .ולכאורה משמע שמותר לספר הדבר לפני

רבו ,אף שילקה על ידו .וכן מבואר עוד שם ,רב הוו",

וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל ,אמר ליה חייא מ*
רב ,חזי מר דקא מצער לי ,קביל עליה דתו לא מצער

ליה .בתר דנפיק ,אמר ליה ,הכי והכי קא עביד ,אמר

ליה ,אמאי לא אמרת ליה באנפיה ,אמר ליה ,חס לי

דליכסוף זרעיה דרב על ידאי .ע״כ .ומבואר דאף שלא
רצה לומר בפניו ,אחר שהלך קבל עליו בפני שמואל.
ולפ״ז לכאורה יש ללמוד מכאן שמותר לתלמיד לגלות

לרב דברים שלא כהוגן שעשו חבריו .וכן יש ללמוד
ממה שכתב הח״ח באיסורי לה״ר

(כלל ד׳ סעיף ו׳)

שמותר

לספר לאנשים שדבריהם נשמעים לו כשיוכיחוהו .ע״ש.

אולם

כל זה שייך דוקא כשמתעורר מעצמו לספר להרב

מתעסקין עמו ,אלא מתעסקין עמו כמו במת ונהרג

(ש״ע

סי׳ שמ״ה ס״ג ,קטן המאבד עצמו לדעת חשוב כשלא לדעת).

וע״כ

כדי שיוכיחו ,אבל לא מצינו שיוכל הרב לגזור על

שהיה חייב במצוות ,ומ״מ כיון שאיבד עצמו בשביל

תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה על אחד .ואם

האיום ,תלינן דעדיין אין בו דעת להבין מה יענישוהו,

חושש שאם לא יגלו לא ידעו לענשו ,ואפשר שלא

ותולין להקל לענין התעסקות במת ,וגם מחמת שיש

יחושו מלעבור עוד על דבר הגנאי ,מ׳׳מ הרי כשמצווה

להעמידו על חזקת כשרות.

להם לגלות הרי הוא כמיקל להו איסור לה״ר החמור
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שלחן המערכת

ח״ו ,הכיר לו טובה ולכן הציל את יוסף מיד האחים.

ובספר

תוכחת חיים (פרשת

כתב,

הנה

תולדות עמוד קח)

שמעתי

בהדיא מפני שאין הדבר מפורש בתורה כמו עבודה זרה

למהר״ח פלאג׳י

מכמה

אנשים

דינים ומנהגים

ריקים

ופוחזים ,שלא היו מקיימים מצות כיבוד אב ואם ,בטענה

כוזבת ,שזאת המצוה נאמרה רק כלפי אב ואם שהם
נוחים ומראים חבה לבניהם ,ולא לגבי אב ואם שהם

גילוי עריות ושפיכות דמים .וכמו שכתבו כן התוס׳
בסוטה (י ,):ולא נקט אלא עבירות המפורשות .ע״כ.

ומשמע דסבירא להו להתוס׳ דאין הכי נמי עבירת הלבנת

פנים היא בכלל העבירות שיהרג ואל יעבור.

ובן

משמע מדברי רבינו יונה בשערי תשובה (שער

ג׳ סימן

קפדנים ,ומכניסים עצמם בכל דבר ,ועושים מריבה עם

קלט) שכתב וז״ל :והנה אבק רציחה הוא הלבנת

בניהם ,ומכבידים עליהם .וכל דבריהם הבל וריק .שאילו

פנים ,כי פניו יחוורו ונס מראה האודם ,ודומה לרציחה,

כן לא היתה התורה צריכה להזהיר על כיבוד אב ואם ,כי

ולכן אמרו רז״ל ,לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש

האכילוהו

ואל ילבין פני חבירו ברבים .ולא אמרו כן בשאר עבירות

והשקוהו והלבישוהו עד כי גדל ונעשה חי הנושא את

חמורות ,וכן דימו אבק הרציחה

וכמו

עצמו .ואפילו אם היו אנשים זרים היה חייב להחזיק

שאמרו יהרג ואל ירצח .ולמדו זאת מתמר וכו׳ .ע״כ.

להם טובה ולכבדם כל ימי חייו ,משום הכרת הטוב אשר
*לו לו בימי נעוריו .וכבר אמרו חז״ל שכל הכופר

ומבואר שגם הוא הבין שהדברים הם כפשוטם ,והלבנת

מאחר

שהם

הביאוהו

וגידלוהו

לעולם

בטובתו של 1ז^ירו ,כאילו כופר בטובתו של המקום.
ובכל כרחך שהוצרך הכתוב להשמיענו שאפילו אב ואם

קשוחים

שהם

וקפדנים,

וקשים

במידותיהם,

וכל

שכן

נגדם

שלא להתריס

ולצערם.

וכבר

פנים היא בכלל עבירות שיהרג ואל יעבור.

וכן

מבואר עוד מדבריו בפירוש המשניות למסכת אבות
(ג ,יא)

וזר

מעשיהם ,אע״פ כן צריך לכבדם ולירא מהם יראת כבוד.
אמרו

בזוה״ק שרחל אמנו נענשה שמתה בלידתה ולא זכתה

לגדל את בנימין ,מפני שציערה את אביה לבן בגניבת
התרפים ,אע״פ שכוונתה היתה לשם שמים כדי להפרישו
מעבודה זרה .וכן נפסק בש״ע (סי׳ ו־מ ס״ג)" :עד היכן
מורא אב ואם ,הרי שהיה הבן לבוש חמודות ,ויושב

בראש הקהל ,ובאו אביו ואמו ,וקרעו לו את בגדיו והכוהו

על ראשו וירקו בפניו ,לא יכלימם ,אלא ישתוק ויירא

■^>לך מלכי המלכים הקב״ה שציוהו על כך .עכת״ד.

אל הרציחה,

וז״ל :המלבין פני חבירו ברבים זהו מתולדת

הדברים שיהרג בהם ולא יעבור ,והאבות הם שלשה,

עבודה זרה ,גלוי עריות ,שפיכות דמים ,תולדת עבודה
זרה וכו׳ ,ותולדת שפיכות דמים המלבין פני חבירו

ברבים ,שדמו בורח

מפני הבושת ,וכדאמרינן חזינן

דאזיל סומקא ואתא חיורא ,ועל זה אין לו חלק לעולם

הבא .ע״כ .והובאו חלק מהדברים בשו״ת יביע אומר
חלק ו׳ (חלק יורה דעה סימן יג) ,וכתב שם ,שכן פסק הפרי

חדש במים חיים על הרמב״ם

(פרק ה׳ מהלכות יסודי התורה

הלכה ב׳) .וכן כתב בשו״ת בנין ציון

(סימן קעא־קעב),

דג׳

עבירות הן ,עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים,
יהרג ואל יעבור ,ואחר דקיימא לן המלבין פני חבירו

ריא .הכשר כלים ,בדין כלי שבלע רק פעם

אחת חמץ ,אם צריך להכשירו לפסח,

ראה לעיל

(עמוד שז ,מערכת ה׳ ,ערך הגעלת כלים ,אות סא).

כאילו שופך דמים ,אם כן לכאורה גם בזה יהרג ואל

יעבור .וכן משמע מהשערי תשובה (שער ג׳) דבכלל אבק
רציחה הוא ,ומשום הכי לא מנאוהו בלחוד .ועיין בס׳

זכר שמחה

(סימן קנג>

שדן בראיותיו של הבנין ציון .וע״ע

במרומי שדה (סוטה י!) ובהעמק שאלה סימן מב .ע״ש.

ריב .הלבנת פנים ,אם יש דין יהרג ואל יעבור
בהלבנת פני חבירו,

והנה

בגמ׳ סנהדרין יא .אמרו ,כי הא דיתיב רבי וקא

בגמרא כתובות (סז ,):ובברכות

דריש ,והריח ריח שום ,אמר ,מי שאכל שום יצא.

(מג ):נוח לו לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין

עמד רבי חייא ויצא .עמדו כולן ויצאו .בשחר מצאו רבי

פני חבירו ברבים ,ויש לחקור אם הוא לדינא דיפיל עצמו

שמעון ברבי לרבי חייא ,אמר ליה ,אתה הוא שציערת

בכבשן האש ממש ,ולא ילבין פני חבירו ברבים ,או

לאבא ,אמר לו ,לא תהא כזאת בישראל .ופרש״י שם ,חס

ואל יהרג .ולכאורה כיון

ושלום שאוכל שום בבואי לבית המדרש ,אלא כדי שלא

שהלבנת פנים היא בכלל רציחה ,גם בזה נימא דין יהרג

להלבין פניו של אוכל השום יצאתי ,כדי שיצאו כולם

ואל יעבור ,ומה שאמרו בכתובות (יט ).אין לך שום מצוה

ולא יבינו מי הוא .ע״כ .וכתב שם המהרש״א ,דודאי

העומדת בפני פיקוח נפש אלא עבודה זרה גילוי עריות

ידעו כולם גם ר״ש שהוא לא היה האוכל ,ולכך יצאו

ושפיכות דמים .כלול בזה הלבנת פנים .ולא מנו זאת

כולם .וה״ק אתה שציערת את אבא במה שיצאת מבית

שילבין

פני חבירו ברבים
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המדרש ויצאו כולם אחריך ,וציערת את אבא על ביטול

ב.

תמסה

דינים ומנהגים

וכן משמע עוד מדבריו בברכות (מג ).שכתב וזה לשונו:

תורה ,שלא היה לך לצאת ,רק האוכלו היה לו לצאת

לעולם יזהר אדם שלא ילבין פני חבירו ברבים,

לבדו ,וא״ל לא תהא כזאת בישראל ,דודאי ביטול תורה

"דרך צחות" אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו בכבשן

הוא עוץ וחטא ,אבל לבייש אחד מישראל לא תהא כזאת

האש וכו׳ .ע״ש.

עבירה גדולה בישראל ,וטוב לבטל תורה מלבייש בן

ג.

ישראל .ע״כ.

ומכאן

גם בחידושיו לסנהדרין (יא ).מבואר כן ,שכתב שם:
מדרכי המוסר שלא יבייש אדם את פני חבירו

מוסר השכל על מדות שבין אדם לחבירו ,כי טוב

ברבים ,וכשהוא צריך להוכיח ברבים יוכיח דרך כלל ולא

לבטל תורה דרבים ,למרות כל החשיבות של תורה

דרך פרט ,ודרך סלסול אם הוא מוכיח על דבר שצריך

והעיקר שלא לבייש אדם מישראל.

דרבים

(עיין ברכות מז.):

והנה

בגמ׳ ברכות כח :אמרו ,רב אויא חלש ולא^אתא

תיקון לשעתו עד שיודע מתוך כך וכו׳ .ע״כ.

ד.

וכן משמע עוד מדבריו בסנהדרין (צב ).שכתב ח״ל:

לפרקא דרב יוסף ,למחר כי אתא ,בעא אביי

אמר רבי אליעזר כל המחליף בדיבורו כאילו עובד

לאנוחי דעתיה דרב יוסף ,אמר ליה ,מאי טעמא לא אתא

עבודה זרה ,ולעולם יהא אדם בעל מידות ,ומשאו ומתנו

מר לפרקא וכו׳ .ובפשטות שאלו כן לפני התלמידים

בנחת ,ודיבורו קיים ,והן שלו צדק" ,דרך הערה" אמ^ן

אמאי לא היה אתמול בשיעור ,וראיתי מי שהקשה

כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה.

דהיאך שאלו בפני התלמידים ולא חשש שיתבייש .אולם

ה.

אין זו קושיא דמלבד די״ל שהכיר בו שמסתמא טעמו
ונימוקו עמו ,ובודאי יתן טעם לכך ,ולא יגרום לו שום

בושהד״״לכן שאלו בפני כולם.

בכתובות קג :זרוק
בפירוש המשניות

מר עוקבא שהיה נותן בכל יום סלע לעני אחד

שהיה שכנו ,וכשהרגיש פעם אחת שהעני היה מחזר

א"נ הרי כבר אמרו

לידע מי הוא הנותן ,ברח לו כדי שלא יתבייש ממנו,

וכתב הרמב״ם

"ודרך הערה" אמרו נוח לו לאדם להפיל עצמו בכבשן

מרה בתלמידים,

(אבות פרק ה>,

וכן מבואר עוד מדבריו בכתובות

(סז :ד״ה הצדקה) ,גבי

ואמרו שלא יתקיים מן

האש וכו׳ .ע״כ.

החכמה אלא מה שנלמד בעמל ויגיעה ויראה מן המלמד,

אבל לימוד השעשוע והנחת ,לא יתקיים ,ולא יקבל בו

ועיין בשו״ת מנחת שלמה חלק א׳

(סימן ז׳)

שהביא דברי

"אף חכמתי עמדה

התוס׳ בסוטה הנ״ל דהלבנת פנים היא בכלל

ולפיכך יצוו

העבירות שאמרו עליהם יהרג ואל יעבור ,ואף שהמאירי

המלמד להטיל מורא על התלמידים ,ואמרו" ,זרוק מרה

כתב דרך צחות ,וכנראה סובר שהן דברי אגדה ואין

(הלכות תלמוד תורה פרק

למדין מן האגדה[ ,ומצינו כעין זה בשלהי מסכת ב״ק

תועלת .ואמרו בפירוש בקהלת

<ב .ט>

לי" "חכמה שלמדתי באף עמדה לי".
בתלמידים" .ע״כ .וכן הוא ברמב״ם

ד הלכה ה) שאם ניכר לרב שהם מתרשלין בדברי תורה

דאמר רבי יוחנן כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאי^

ומתרפין עליהן ,ולפיכך לא הבינו ,חייב לרגוז עליהן

נוטל נשמתו ממנו .ואפילו הכי מותר להציל עצמו בממונם

ולהכלימן בדברים ,כדי לחדדם ולזרזם .ע״ש .וכן הוא

של אחרים ואין רואין אותו כהורג את הרבים להצלת

בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמו) :אבל אם ניכר לרב שהם

נפשו] .אולם דבריו הם דלא כדעת התום׳ בסוטה .ע״ש.

מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם ,ולפיכך לא

הבינו,

חייב לכעוס

עליהם

ולהכלימם

בדברים

כדי

לחדדן ,ועל זה אמרו :זרוק מרה בתלמידים.

אולם

וראיתי בספר אורחות החיים והשלום (עמוד עד) שכתב
לפרש בדברי המאירי ,דאין הכרח שסובר דלא

כשיטת התוס׳ ורבינו יונה הנ״ל ,ומה שכתב על דרך

מדברי המאירי בכמה מקומות משמע לפום ריהטא

הערה ,או על דרך צחות ,מצינו בכמה מקומות שהמאירי

שאין זה ממש כשפיכות דמים .וכתב כן בה׳

משתמש בלשון זו אפילו שיש בו הכרח ,וכגון בסוטה

מקומות:

שם שאמרו ,חמשה נבראו מעין דוגמא שלמעלה וכו׳,

ח״ל בחידושיו לסוטה (י :):לעולם יזהר אדם שלא

והוא דבר שהיה ,וכן על דרך הערה אמרו מפני מה נענש

להלבין פני חבירו ברבים" ,דרך הערה" אמרו ,נוח

אסא וכו׳ ,ושם נענש ,והוא דבר הכרח ,וממילא אפושי

לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני

פלוגתא לא מפשינן ,ובפרט דכבר מוסכם הוא בפוסקים

חבירו ברבים ,מנלן מתמר ,שנא׳ היא מוצאת .ע״כ.

כנ״ל ,שלא יכול להחמיר במקום שאין בו יהרג ואל

ולשון "דרך הערה" משמע שאינו ממש כרציחה ,אלא

יעבור .גם בשו״ת אדרת תפארת חלק ב׳ (סימן א) דחק

כאילו שופך דמים.

בדברי המאירי כיעו״ש.

א.
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תקסו
אולם

מערכת ה׳  -אסיפת דינים

שלחן המערכת

דינים ומנהגים

במחילה אין דבריהם נכונים ,דמה שמצינו בלשון

דברי התוס׳ בזה ,שהרי אין ללמוד מדבריו כלום ,אחר

המאירי דרך הערה ,והוא דבר שהיה ,זהו דוקא

שבלאו הכי לדעתו רשאי להחמיר בכל העבירות כולן

בעניני אגדה ,אבל אילו הוה סבירא ליה להמאירי שהדין

ליהרג עליהם ,ולפיכך כתב דרך הערה ,לרמוז שאין זה

הוא שצריך ליהרג ולא להלבין פני חבירו ברבים ,לא

חיוב גמור כמו ג׳ עבירות שחייב ליהרג עליהם ,אלא

היה כותב בלשון דרך הערה או דרך צחות ,כי אין ענין

כאן זה דרך רשות ,ולטעמיה אזיל.

שבאגדה

על

מה

שהיה.

ובפרט

שהמאירי

חזר

על

הדברים בכמה מקומות ,ולמה להידחק בדברי המאירי
ולהוציאם מדי פשוטם בחנם.

ועיין

נמצא

ליהרג על הלבנת פנים ,ורק מה שמצינו הוא
בדברי המאירי שרשאי ליהרג אך אינו חייב .אבל איסור

בתורה תמימה (בראשית לח ,כה) שכתב ,דלולי דברי

התוס׳ היה נראה דלא שייך לחשוב זה בין אלה

הדברים שיהרג ואל יעבור ,דהלשון נוח משמע שאינו

ליהרג בודאי שאין כאן .וגם בדברי הרמב״ם אין הדברים
ברורים ,כמו שנברר להלן.

והנה

מעצם הדין ,רק מדרך המרות והמוסר האנושי ,ומי

עאינו עושה כן אינו נקרא רשע ,רק שאינו בעל מדות

0

נות ,מה שאין כן אלה השלשה דברים שיהרג ואל

יעבור עליהם הם מן הדין ממש ,והעובר עליהם הוא

רשע גמור כעובר על עיקרי הדת .ע״ש .והנה תנא
דמסייע ליה הם דברי המאירי הנד ,במה שכתב "דרך

הערה" .שוב ראיתי מה שכתב מרן אאמו״ר שליט״א
בספרו ענף עץ אבות

(עמוד קצז)

להעיר על הרב תורה

תמימה ,איך לא נתץ אל לבו ליישב הדבר על פי דעת
הרמב״ם ,שכל שעל פי הדין יעבור ואל יהרג ,אם נהרג

ולא עבר מתחייב בנפשו ,וא״כ איך יתכן שאין זה מעצם

הדין ,אלא מדה טובה היא ליהרג ולא יעבור .ע״ש.

ועיין

במלא הרועים

שלא מצינו איזה ראשון שיכתוב להדיא שאסור

(מערכת בי״ת אות יד>

שכתב ,רבן נח

בשו״ת יביע אומר הנ״ל ,ציין לדברי התוס׳ ורבינו

יונה הנ״ל ,שהבינו בפשיטות שגם גבי הלבנת

פנים אמרינן יהרג ואל יעבור .וע״ש שהביא דברי העיון
יעקב (בבא

מציעא נט,).

שאול ויוסף דעת

והפני יהושע (שם) ,והגאון בעל דברי

(על יורה דעה סימן

שמה) והנחל אשכול

חלק ב׳ (עמוד קיזז) ,שהבינו דמה שאמרו חז״ל נוח לו
לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו

ברבים ,אין זה מהדין אלא דרך רשות .והשיג עליהם

שנעלם מהם מה שכתבו התום׳ ורבינו יונה דדינא הוי,
ולא דרך רשות .וכמו שכתבו בפרי חדש ובשו״ת בנין
ציון הנ״ל ,וכן כתבו בספר בנין שלמה (דף

צד ע״ד),

ובשו״ת אבן יקרה חלק א׳ (סימן נו) .וע״ש בהשמטות

שבסוף הספר

(צמח־

יעקב חלק א׳

(סימן

שנט) שהביא מה שכתב בשו״ת שבות

קסד) שאף על פי שאמרו שהמלבין פני

אינו מצווה על הלבנת פנים .ואף על גב דאמרו

חבירו דינו כרוצח ,לאו דוקא הוא ,והעיר עליו ,שלפי

חז״ל דהמלבין פנים הוי כאילו שופך דמים ,מכל מקום

דברי התוס׳ ורבינו יונה מוכח דחשיב שפיכות דמים

הוי שופך דמים ממש לחייב בן נח .ע״ש .וסיוע

ממש .וכן העיר בזה על מה שכתב בשו״ת זכר שמחה

לדבריו מדברי המאירי הנד .וראה מה שכתב בזה בשו״ת

(סימן קנח) .ע"ש.

חזון עובדיה חלק א׳ כרך ב׳ (עמוד שצא והלאה) .ע״ש.

ובכתבי

אולם

האדר״ת מובא ,ששאלו את המהרי״ל דיסקין אם

אין ראיה מדברי המאירי הנ״ל ,שהרי נודע מה

צריך למסור נפש כדי שלא להלבין פני חבירו

שכתב המאירי במגן אבות (ענין יט) דבקידוש ה׳ אין

ברבים ,והשיב שלא ,ודברי הגמ׳ נח לו לאדם ליפול

איסור בעשייה לפנים משורת הדין ,אף שאינו מחוייב.

בכבשן האש וכו׳ ,הם חסידות בעלמא .והראוהו דברי

והובא בשו״ת יביע אומר הנ״ל (סוף אות ג׳) .ולפי זה גם

התום׳ ןהנ״לן ואישתומם כחדא שעה ,והוצר לו שנעלם

בהלבנת פנים אם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג לדעת

ממנו דברי התוס׳ ,ואמר דמ״מ אינו חוזר בו כי דבריהם

המאירי רשאי ,אף שאינו מחוייב בזה .ולדעתו גם בשאר

תמוהים ,דהיאך יתכן שיהרג כאשר חבירו שהלבינו את

עבירות אם רוצה ליהרג ולא לעבור רשאי ,ולכן אף גבי

פניו ישאר חי וקיים ,וממילא לא שייך כאן הסברא דמאי

הלבנת פנים בדרך חומרא רשאי להחמיר ,אבל אינו

חזית דדמך סמיק טפי מדמא דחברך[ .ואפשר להוסיף,

ממש בכלל הדין שיהרג ואל יעבור .ומטעם זה כתב

דהתוס׳ פרשנים הם ולא פסקנים ,וכמו שכתבנו בעין יצחק

בלשון "דרך הערה" אמרו וכו׳ .אחר שאינו חיוב אלא

חלק א׳ כללי התום׳].

רשאי .וכ״כ בדעת המאירי בספר יניב פירות (סי׳ ב׳) .ע״ש.

ומעתה

ואמנם,

אתי שפיר למה בשו״ת יביע אומר חלק ו׳ הנ״ל

לא הביא דברי המאירי הנד .להורות דפליג על

עם כל החומר באיסור הלבנת פנים ,מצינו

שמותר לרב לגעור

לעיל.
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בתלמידיו,

וכמו שנתבאר

מערכת ה׳  -אסיפת רעים

שלחן המערכת

וראיתי

בקובץ חידושי תורה "תורת האדם לאדם"

(כרך ב׳,

עמו׳  87במאמרו של הרה״ג אהק בוארון ,בוגר ישיבותינו,
ישיבת חזון עובדיה)

שהעיר על דברי היביע אומר הנ״ל

תקסז

דינים ומנהגים

אבל לא כתב הלשון "שיפיל עצמו בכבשן האש" .ח״ל

בהלכות דעות
או

שהלך

(פרק ו׳ הלכה ז־ח):

בדרך

לא

טובה,

הרואה את חבירו שחטא
מצוה

להחזירו למוטב

מדברי המאירי הנד ,ולהאמור אין הוכחה כל כך מדברי

ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים ,שנאמר

המאירי הנד .וע״ש שהוסיף להוכיח עוד מדברי הר״א

הוכח תוכיח את עמיתך .המוכיח את חבירו תחילה לא

ממיץ בספר היראים (סימן קעה> שכתב ,תולדות הרציחה

ידבר לו קשות עד שיכלימנו ,שנאמר ולא תשא עליו

(כו).

חטא .וכך אמרו חכמים (ערכק טז :מו״ק טז ).יכול אתה

ולא

מוכיחו ופניו משתנות ,תלמוד לומר ולא תשא עליו

מורידין .ע״כ .ואם תימצי לומר דסבירא ליה כרבינו יונה

חטא .מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל ,וכל שכן

למה כתב שתולדת הרציחה שלא להרוג עכו״ם ,דפשיטא

ברבים .אף על פי שהמכלים את חבירו אינו לוקה עליו,

דלכולי עלמא אסור למסור נפש עבורו ,במכל שכן דלא

עוון גדול הוא ,אמרו חכמים המלבין פני חבירו אין לו

מעלין ,הוה ליה לכתוב שתולדת הרציחה היא הלבנת

חלק לעוה״ב ,לפיכך אדם צריך ליזהר שלא לבייש את

פנים ונהרגין עליה ,אלא על כרחך דסבירא ליה שאין

חבירו ברבים ,בין קטן בין גדול ,ולא יקרא לו בשם

למסור נפש על הלבנת פנים .ע״כ.

שהוא בוש ממנו ,ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממז

שלא להרוג את העובד כוכבים ,כדתנן בעבודה זרה
כוכבים

העובדי

ורועי

בהמה

לא

דקה

מעלין

במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל

אולם

אין הכרח כל כך מדברי היראים דנימא דפליג על

בדברי שמים אם לא חזר בסתר מכלימין אותו ברבים

התוס׳ ,דאפשר לומר דהיראים תפס דוגמא אחת

ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו בפניו ומבזין ומקללין

לתולדה דרוצח ,ואין הכי נמי יכל לתפוס חידוש גדול

אותו עד

יותר גבי הלבנת פנים .ומדברי הראשונים קשה לדייק

בישראל .ע״כ.

שיחזור למוטב,

כמו שעשו כל

הנביאים

ממה שלא תפסו חידוש גדול יותר דנימא "דרך הכרח"
שאין בזה איסור רציחה .שוב ראיתי מה שכתב בזה מרץ

אאמו״ר במאור ישראל

(פסחים כה.):

^מה שאמרו חז״ל נוח לו לאדם שיפיל עצמו

ע״ש.

דעת הרמב״ם אם יש דין יהרג ואל יעבור בהלבנת
פנים ,ולכאורה מדברי הרמב״ם (פרק ג׳ מהלכות
תשובה הלכה

י״ס יש לדייק דסבירא ליה שלא כדעת התוס׳

הנ״ל ,שכתב ,כל אחד ומעשרים וארבע אנשים אלו
שמנינו ,אף על וצ_שז^ מישראל ,אין להם חלק לעולם

הבא .ויש עבירות קלות מאלו ,ואף על פי כן אמרו
חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא ,וכדאי הן

להתרחק

מהן,

ואלו הן:

המכנה

שם

לחבירו וכד,

והמלבין פני חבירו ברבים וכד .ע״כ .ועיין בלחם משנה

שם שכתב ,דאף על פי דלגבי קטלא פוסק הרמב״ם,
המתכוין להרוג את זה והרג את זה ,פטור ממיתת בית

דין .מכל מקום הוא אינו מדמה בושת לקטלא .ע״כ.

ומשמע שהרמב״ם לא מחשיב בושה לרציחה ממש ,ולכן
מתכוין לבייש קטן ובייש את הגדול ,נותן לגדול דמי

בושתו של קטן .וממילא לדעת הרמב״ם כל מה שאמרו
בחומר הלבנת פנים היינו לחומר האיסור ,אבל לא שכך

הדין שיהרג ואל יעבור .ויש עוד לדון בזה.

[ודאה בליקוטי

תורה מהרב בעל שלחן ערוך הרב ,בד״ה שובה ישראל].

וכפי

והנה

עם כל מה שהזהיר בענין הלבנת פנים ,לא כתב

בכבשן האש וכד ,ומשמע דסבירא ליה שהוא על דרך
המוסר ,ואינו חיוב מהדין להפיל עצמו בכבשן האש.
ח״ל הרמב״ם

(פרק ה׳ מהלכות יסודי התורה הלכה ו׳):

כענין

שאמרו באונסין כך אמרו בחלאים ,כיצד מי שחלה ונטה

למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין
שבתורה ,עושין .ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במק^
סכנה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים,

שאפילו במקום סכנה אין מתרפאין בהם .ובהלכה ט׳ שם
כתב עוד :מי שנתן עינו באשה וחלה ונטה למות ואמרו

הרופאים שאין לו רפואה עד שתבעל לו ,ימות ואל

תבעל לו ,אפילו היתה פנויה .ואפילו לדבר עמה מאחורי

הגדר אין מוריץ לו בכך ,וימות ולא יורו לדבר עמה
מאחורי הגדר ,שלא יהיו בנות ישראל הפקר ,ויבואו
בדברים אלו לפרוץ עריות .ע״כ .והנה הרמב״ם ביאר

דנהרגין לא רק על איסור עריות ,אלא גם על אביזרייהו

דגילוי עריות .ואי נימא דסבירא ליה להרמב״ם דהלבנת

פנים היא בכלל אביזרייהו דשפיכות דמים ממש ,ויהרג
ואל יעבור ,למה לא הזכיר דין הלבנת פנים כדרך שפירש
באביזרייהו דגילוי עריות .ומשמע דס״ל שאינו מן הדין

הנראה מטעם זה הרמב״ם בחיבורו השמיט המאמר

אלא דרך מוסר .וכן מוכח ממה שהתיר לחרף ולהכלים

הנז׳ "נוח לו לאדם שיפיל עצמו בכבשן האש

מי שהוא רשע ,בדברי שמים ,ואטו הותרה רציחה זו בלי

וכד" ,ואמנם מצינו שכתב איסור זה להלבין פני חבירו,

עדים והתראה .וע״כ דאינו ממש כשופך דמים.
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תמסח

מערכת ה׳  -אסיפת דנים

שלחן המערכת

ובספר

שערי קידוש ה׳ (עמוד קסז) כתב ,שכפי הנראה

אלא

דינים ומנהגים

דמה שכתב גבי תמר שהחמירה על עצמה ,כבר

מקור דברי הרמב״ם משום דאצל תמר לא אנסוה

כתבו באחרונים לדחות זאת ,דאי נימא דאין זה

להלבין את פניו של יהודה ,והיא מנעה עצמה ולא

בכלל יהרג ואל יעבור ,לא היתה רשאית להחמיר על

הלבינה את פניו ,והיתה מוכנה למסור את נפשה לכך,

עצמה

משום שהרי אמרו בפסחים (כה ).בכל מתרפאיץ חוץ

מעוברת

מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים ,ותמר לא

לכאורה היאך החמירה על עצמה ולא חששה למות ב׳

רצתה להתרפאות בהלבנת פנים לפי שאין זו רפואה

בניה ,ע״כ צריך לומר ,דכיון שכך הוא הדין ליהרג ואל

להתרפא

יעבור היא צריכה לעשות מה שהתורה מצווה עליה ,ומה

מהלבנת פנים ,אף שמעיקר הדין מותר .והוי כמו מי

בכך שגם הבנים שברחמה ימותו .אך אי נימא דהחמירה

שרוצה להתרפאות על ידי קוסמים ומכשפים דאף למי

על עצמה ולא מצד הדין עשתה כן ,קשה דהיאך לא

שמתיר להתרפאות מהם ,מכל מקום מודה דאין חיוב

חששה למות ב׳ בניה ,והיאך היתה רשאית להחמיר כלפי

להתרפאות מהם ,לפי שאין זו רפואה מעלייתא ,ובזה

ב׳ בניה.

מעלייתא,

ועדיף

שלא

להתרפאות

מאשר

וליהרג,

לשיטת הרמב״ם.

והיו ברחמה

תאומים,

ועוד שתמר היתה
פרץ

וזרח,

ואם

כן

[ואמרו עוד בגמרא שם ,שיצאה בת קול ואמרה שבזה שיהודה

עדיף שיבטח בה׳ .ואם כן הוא הדין דסבירא ליה
^׳דמב״ם במה שאמר רבי יוחנן נוח לו לאדם שיפיל

התורה שם .ויש שרצו לומר דבגמ׳ מה שהביאו ילפותא

עצמו בכבשן האש וכו׳ דהיינו שאין זו רפואה מעליא,

מתמר ,היינו אסמכתא בעלמא ,כי אין למדים מתמר שיש

אף שמעיקר הדין מותר .ולכן הרמב״ם לא פסק זה־"

"לה דין בני נח .אך יש שדחו זאת ,שהרי תמר היתה בתו

להלכה ,משום דסבירא ליה דמעיקר הדין מותר .ע״ש.

של שם בן נח ,ולא היה לה דין של בן נח .ועיין

אלא שצ״ב דאם תמר היתה אומרת שנתעברה מיהודה,

להרמב״ן (בפרשת אמור) גבי מגדף ,שכתב ,שהיה לו דין

רפואה

ישראל ,שמזמן שבא אברהם אבינו בברית בין הבתרים

לא

היו

מוציאים

אותה

להישרף,

וזו

היתה

היה לו דין ישראל .והביא ראיה ממה שאמרו בעשו,

מעלייתא לצורך הענין .וראה עוד בזה להלן.

שוב

ראיתי בשו״ת רביד הזהב חלק א׳ (עמוד רכג> שציין

להגאון רבי משה כלפון הכהן בספרו ברית אבות
חלק ב׳ (עמוד קסו> שדקדק כן מדברי הרמב״ם הנ״ל

בהלכות תשובה ,שלא כתב דחשיב כשופך דמים .וגם
בביאור נחל אשכול על ספר האשכול חלק ב׳

(עמוד קיח)

כתב ,דהרמב״ם השמיט דין זה מההלכה ,כיון שתמר
|)|וכ חסידותה מסרה נפשה כדי שלא להכלים

את

יהודה ,אבל ישראל שכתוב בהם וחי בהם ולא שימות
בהם ,יכלים חבירו ואל יהרג .שאם לא תאמר כן איך

כתב הרמב״ם בהלכות דעות ,דמה שאמרו״הכלים את
^ה״ח345$7ג•1

חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,היינו דוקא

בדברים שבין אדם לחבירו אבל בדברי שמים אם לא

חזר בסתר מכלים

אותו וכו׳,

ואם

הודה ולא בוש ,הציל שלוש נפשות] .ועיין במשך חכמה על

יעלה על דעתך

ודלמא ישראל מומר שאני .ע״ש .הרי אפילו עשו היה
נדון כישראל לשיטה זו

[דסבירא ליה דרק בני יעקב נחשבים כבני

ישראל] ,ואם כן כל שכן נשי האבות ובניהם ,שהרי כולם

נקראו בני ובנות אברהם שהוא אב לגרים ,דכתיב כי אב
המון גוים נתתיך .ועוד אי ס״ד דהאבות היה להם דין
ישראל אבל נשיהם לא ,היאך בניהם מתייחסים אחריהם,

שהרי ולד נכרית כמותה ,ואם כן בודאי גם תמר שהיתה

גיורת ואשת בני יהודה ,שהרי על זה היתה נידונת
למיתה ,היתה כבני יעקב לדין ישראל .וכמו שביאר זאת

בשו״ת בני ציון

(חלק א׳ סימן קעג).

ועיין היטב בפרשת

דרכים לבעל המשנה למלך בעמד בחקירה זו אם האבות

חשיבי כבני נח.

ויש

שכתבו שאין זה דין גמור להפיל עצמו לכבשן האש

שהכלמת חבירו הרי היא כשפיכות דמים ממש ,איך

שלא להלבין פני חבירו ,שהרי הגמרא למדה זאת

מותר להכלים ברבים מי שעובר עבירה אחת ,הרי אנו

מתמר ,ולכאורה אלו דברי אגדה ,וכבר אמרו בירושלמי

הורגים אותו .אלא ודאי שדרך מוסר וגוזמא בעלמא

(פרק ב׳ דפאה) ,דאין למדין הלכה מן האגדות ,וכן הוא

אמרו כן ,וישראל שמצווה על וחי בהם ולא שימות בהם

בתוס׳ יום טוב (ברכות פרק ה׳) .אך כבר הסביר הפרי חדש

אסור לו לעשות כן ,שאין אנו הולכים אחר חוקי המוסר

במים חיים ,שהוא דוקא כשיש לזה סתירה מהגמ׳ ,הא

שנחקקו בלבבנו אלא על פי התורה המסורה לנו .ומכל

לאו הכי אין הכי נמי למדין הלכה מן האגדות ,כי למה

מקום הוצרך לומר נוח לו לאדם שיפיל עצמו ללמדנו

לא נסמוך על דברי המדרש .וכן כתב ביד מלאכי בשם

בזה גודל עון ההכלמה ברבים ,ושצריך אדם לסבול

הרדב״ז וכנסת הגדולה ולחם יהודה .וכן כתבו הגאון

יסורין והפסד ממון לבלתי הכלם פני חבירו .אך את

רבי עקיבא איגר ,ומרן החיד״א ,ודלא כמו שכתב בתוס׳

נפשו ישמור שאין צריך למסור נפש על זה .ע״כ.

יום טוב הנז׳ דבכל גוונא אין למדין הלכה מן האגדה.
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שלחן המערכת

מערכת ה׳ ״ אסיפת דינים

וכץ כתב בקול הרמ״ז שם .שהרי ר״ת פסק שאין לאכול

דינים ומנהגים

תקמט

•

שריפה ממש אלא שיעשו לו כוויה בלבד.

בין מנחה למעריב בשבת מטעם הנזכר במדרש .וכמה
דינים למדו הפוסקיס^מדרש זוהר .ולפי זה יפה כתבו

אם יש לפסול כהן שהעליב את חבירו מלישא את
כפיו ,ועיין בשו״ת שבט הלוי חלק ח׳ (סימן קעב)

יעבור .וכמו שכתב כן בשו״ת בנין ציון הנ״ל .ושם העיר

שהביא דברי רב אחד שאמר ,שכל מה שאמרו בחומר

ממה שכתבו התוס׳ בריש מגילה דאסתר לא מסרה

האיסור עד כדי דמיון לרציחה המבואר בכמה ראשונים,

עצמה למות בעת שנמסרה לאחשורוש ,כיון דאסתר

הוא אמת ונכון ,ומאד צריך למחות ולעמוד בפרץ בזה.

קרקע עולם היא .וגם מבייש את חבירו אינו עושה

אלא דמה שכתב אותו חכם שכהן שהעליב את פני

מעשה למאן דאמר עקימת שפתיו לא הויא מעשה .אך

חבירו ברבים יש לפוסלו מלישא כפיו ,דזה אינו נראה,

בנידון דידן נראה שאין הדבר תלוי בעושה מעשה ,אלא

דלא מבעיא אם הא דרוצח שלא נושא את כפיו הוא

אפילו אם נשאר בשב ואל תעשה כמו אצל אסתר נמי

חומרא בעלמא ,אלא אף אליבא דהלכתא שהוא מעיקר

חייב למסור עצמו להריגה ,שהרי בודאי שיהיה אסור

הדין ,היינו דוקא רוצח בידים וכו׳ .ע״ש .והובאו דבריו

לומר לעבודה זרה אלי אתה ,ויהרג ואל יעבור על זה אף

בשו״ת אדרת תפארת חלק ב׳

שאינו אלא מדבר .שכך היא העבירה בעקימת שפתיו.

שכתבנו שאינו ממש רוצח ,אלא דהוה ליה אביזרייפן

וכך גבי הלבנת פנים .נמצא דנקט בפשיטות לדינא כד׳

דשפיכות דמים ,אם כן פשיטא בלאו הכי שאינו נפסל

התוס׳ דגם גבי הלבנת פנים אמרינן יהרג ואל יעבור.

בכהאי גוונא מלשאת כפיו .וע״ש מה שהאריך בענין זה.

התוס׳ ללמוד מתמר דמשום הלבנת פנים יהרג ואל

והראוני

שבספר

פסקי

תשובה (סימן עד בהערה) הביא

מחלוקת זו ,שדעת התוס׳ ורבינו יונה דמה

שנאמר בחז״ל הנ״ל הוא הלכה פסוקה ,וכן נראה דעת
החינוך (מצוה רם) ,ואולם מדברי המאירי בסוטה ,והרמב״ם
(פרק ו׳ מהלכות דעות הלכה ח׳) נראה דסבירא לה ו דלא נאמר

זה להלכה .ע״ש.

[וראה מה שדקדקו בדבריו בקובץ תורת האדם

הנ״ל ,ובספר אדרת תפארת הנ״ל].

ועל

(עמוד שלא)

וכתב ,דלפי מה

כל פנים מצינו בכמה אחרונים שהבינו“שאין דין
יהרג ואל יעבור בהלבנת פנים .ולד׳ המאירי רשאי

להעליב את חבירו ולא להשליך עצמו לכבשן האש,
ואזיל לשיטתיה במגן אבות הנז׳ דבכל העבירות רשאי

להחמיר וליהרג ולא לעבור .וכן כתב בנחל אשכול הנ״ל.
וכן כתבו עוד אחרונים .ולכאורה כיון דנקטינן לדינא

דבשאר עבירות אין אנו רשאים להחמיר וליהרג ,לפיכך

ומה

שמצינו בכתובות (סז ):על מר עוקבא שנכנס לתוך

גם גבי הלבנת פנים נראה שאין לאדם למסור עצמו

תנור עד שנכוו רגליו ,היינו מפני שידע שאין

להריגה בשביל הלבנת פנים .ואף שאמרו שאין לו חלק

החום בתנור כל כך שיגרום לו ת״ו סכנת נפשות ,ולכן

לעולם הבא ,מ״מ הרי יכול לעשות תשובה .ועוד אפשר

היה רשאי להחמיר על עצמו שלא יעליב את העני ,ונהג

לומר עפמ״ש הרמב״ם ,דמי שמרגיל עצמו בד״ז ע^

סלסול בעצמו להחמיר גם באופן שהעני הביא הבושה

נאמר

על עצמו .אלא שיש לדחות ,כיון שבגמ׳ אמרו נוח לו

אלא באופן חד פעמי הרי יש לו חלק לעולם הבא ,ועל

לאדם וכו׳ ,ואחר כך הביאו המעשה של מר עוקבא,

כן יש לו להלבין פני חבירו ע״מ שלא יהרגוהו ,ולאחר

משמע ,שהגמרא הביאה זאת בהקשר לזה שאמרו נוח לו

מכן יעשה תשובה ,וכן ירצה את חבירו "ושב ורפא לו".

לאדם

שיפיל עצמו וכו׳.

ומשמע דדינא הוא ,ולאו

שאין

לו

חלק לעולם הבא .ואם כן כשאין זה

ואין בזה משום הא דאמרינן (יומא פה ):האומר אחטא

חומרא קעביד .ומה שלא אמרו בגמרא שהשליך עצמו

ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה ,כיון דהכא

לכבשן האש ממש ,היינו ,כי אין העיקר באש הכבשן,

אנוס הוא ,ומסתברא מילתא דלא אמרו כן אלא היכא

אלא הענין הוא שלא יבוא לידי הלבנת פנים ברבים .ואם

דעובר עבירה במזיד להנאתו ולמילוי תאוותיו גרידא,

יש אפשרות לא להלבין על ידי שישליך עצמו לא לאש

וע״כ נענש משמים שלא יזכה לעשות תשובה ,וכן כדי

ממש אלא למקום אחר ,אין הכי נמי כך עליו לעשות,

שלא יאמר אדם אחטא ואשוב ע״כ מודיעים לו מראש

ואז אין לו להחמיר על עצמו.

שלא יספיק לעשות תשובה ,וכל זה לא שייך כשעובר

ועיין

(פרשת וישב פרק לח

מחמת אונס .ועוד שמענו ,שלאחר שנדייק בלשון רבותינו

פסוק כד) שהביא בשם רבי יהודה החסיד ,שיהודה

נמצא שלא אמרו אלא שאין מספיקין בידו לעשות

לא דן אותה לשריפה ממש ,אלא רק שישרפו לה רושם

תשובה ,והיינו שאין מסייעין אותו ,אבל אם רצה לעשות

בין פניה לסימן שהיא זונה ,ולפי זה מה שאמרו בגמרא

תשובה יש באפשרותו לעשות .וכעין זה מצינו ברמב״ם

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ,לא לענין

(סוף פ״ד מהל׳ תשובה) .ולפ״ז הכי נמי איכא למימר הכי.

בפירוש בעל הטורים על התורה

שלחן המערכת  -ב :יוסף ,יצחק בן עובדיה ( }95{ )58עמוד מס 571הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

,

תקע
אך

מערכת ה׳  -אסיפת דינים

שלחן המערכת

דינים ומנהגים

מדברי מרן אאמו״ר בשו״ת יביע אומר הנ״ל משמע

לעשות כן .אך אין זה מוכרח ,דיש לומר דגוערין בו אחר

דלא חש לדברי האחרונים הנ״ל ,ותפס בפשיטות

התפלה ,בינו לבין עצמו ,ולא ברבים ,כדי שלהבא יחדל

כדעת התוס׳ דגם על הלבנת פנים יהרג ואל יעבור .וכפי

מלדבר באמצע החזרה .אבל אין לביישו ברבים .ועל אף

הנראה הבין בדברי המאירי כמו שפירשנו בדבריו ,וגם

שלדעת רוב הראשונים המבייש את חבירו הוי בכלל

בדברי הרמב״ם אין זה מוכרח כל כך ,אחר שהפרי חדש

יהרג ואל יעבור ,היינו בדברים שבין אדם לחבירו דוקא.

בהגהותיו על הרמב״ם הבין שהרמב״ם תפס עבודה זרה

ובספר

גילוי

עריות

ושפיכות

דמים,

וכלל

בזה

אביזרייהו

דשפיכות דמים.

שי למורא

(דף יח>

כתב ,שיש מהפוסקים שכתבו

דאם אפשר יש להוכיחו בסתר שלא לביישו .אך
האליה רבה

הראוי

שכל

(סימן קם־)

קהלה

כתב בשם ספר ווי העמודים ,דמן
וקהלה

יעמידו

אנשים

שישגיחו

ריג .הלבנת פנים ,לבייש תלמיד המתעצל בלימודו,

בקביעות שהצבור לא ידברו ,וכל מי שידבר יענישו אותו

(פ״ו מהל׳

ויביישו אותו ברבים ,וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידון

כבר הזכרנו לעיל (עמוד שצ> מ״ש הרמב״ם

דעות ה״ח) :שבדברי שמים אם לא חזר בסתר מכלימין

עוד .וכן הביא במשנה ברורה

^ותו ברבים ומפרסמין וכד .וכיו״ב מבואר בספר חסידים

האליה רבה הנ״ל שכתב בשם הכל בו ,שאוי להם

תרמב) ,יכול אדם לשקר כדי שלא יתבייש חבירו,

לאנשים שמשיחיס“בעת התפלה כי ראינו כמה בתי

.,מן

(סימן קכד ס״ק כז)

בשם

וכשישקר יעסוק לשנות ,כדי שלא יהא נראה כל כך שקר

כנסיות שנחרבו בשביל עוץ זה ,ויש

לגמרי ,כי מצינו (עזרא י׳ ב׳) שאמר שכניה לעזרא ,אנחנו

ידועים להשגיח על זה .ע״כ .וע״ש !בשי למורא] שתירץ,

מעלנו באלוקינו ,ונושב־זשים נכריות וכד ,ושמואל הקטן

דמי שמדבר בבית הכנסת בשעת התפלה ,מכניס את

אמר אני הוא שעליתי שלא ברשות ,כדי שלא להלבין

הצבור בסכנת נפשות ,ולכן הותר לנו לביישו ברבים כדי

פני אחר .אבל במקום שאחד חוטא ,מלבינים פניו כמו

להציל את הצבור מסכנה זו .אי נמי ,דמי שמדבר בבית

שאמרו ,אם ישנו לשוחט לפנינו נשאל לו ,אם לא ידע

הכנסת באמצע החזרה ,גורם לחילול ה׳ ,שהגויים אינם

למנות אנשים

הלכות שחיטה ,הרי אע״פ שמתבייש אין חוששין לשאול

מדברים

אותו למה שחט ,כי לא היה לו לשחוט עד שיאמר לפני

לטובתו ולכפרת עוונו התירו לביישו ברבים ,כדי לכפר

חכם הלכות שחיטה .ע״כ .הרי שהתיר לבזות ברבים

על עוץ חילול ה׳ שגרם.

עוברי עבירה.

ועיין

כך באמצע

תפלתם

להחפץ חיים (פתיחה

לאוין,

בבית תפלתם,

ועל כן

יד) שכתב ,שאם גינהו

ועיין בגמ׳ כתובות (מט ):כי הוה אתו לקמיה דרב חסדא

כל כך בדברים בפני אחרים ,עד שנשתנה פניו על

אמר להו ,כפו ליה אסיתא בצבורא וליקום ולימא,
**רבא בעי בניה ,וההוא גברא לא בעי בניה .ע״כ.

ידי זה ,עובר גם כן בלאו (ויקרא יט ,יז> דלא תשא עליו
חטא וכו׳ אבל אם הלבין פניו ברבים כבר כרתוהו חז״ל

ובתוס׳ בפ״ק דקידושין לענין בן שלא זן את אביו ,היכא

מהעולם הבא וכו׳ .ע״כ .ובבאר מים חיים שם ציין

דלית ליה לאב ואית ליה לבן ,דחייב הבן לזון את אביו

לדברי הרמב״ם הנ״ל .אולם לא העתיק את כל דברי

וכו׳ ,ועוד ראיה מהא דאמר בירושלמי דרבי יונתן ורבי

הרמב״ם ,במה

יאשיה הוו קאזלי באורחא ,אתא ההוא גברא וקא נשק

בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים אם לא

לכרעיה דרבי יונתן ,אמר מאי האי ,אמר ליה דאמרי ליה

חזר בו בסתר ,מכלימין אותו ברבים וכו׳ .ע״ש .וכפי

זיל צעוק בבי כנישתא ,כלומר הוריתי לו שיעשה כל כך

הנראה לא העתיק המשך דברי הרמב״ם משום דאיירי

שיפרנסנו בנו .ע״כ .חזינן דמכריזין עליו בביהכ״נ ואין

בלא״ה בענינים שבין אדם לחבירו .אי נמי שלא לתת

חוששין לביושו.

תורת כל אחד בידו שיכלים את חבירו ,ופעמים שדבר זה

ואין להקשות דהא התוס׳ הנ״ל סבירא להו דהלבנת פנים
הוי יהרג ואל יעבור ממש ,דהתם איירי בענינים של
בין אדם לחבירו ,אבל במה שבין אדם למקום לא איירו.

וכבר

שהיקל בדבר ,דבמה דברים אמורים

מסור למנהיגי הדור ,וכמו שסיים הרמב״ם "ומחרפין

אותו בפניו וכו׳ כמו שעשו כל הנביאים לישראל" .ע״כ.
ועיין להרש״ל בים של שלמה (חולק פרק ז> על מה שאמרו

שם ,טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה מעבירין אותו,

הזכרנו לעיל מה שמרן כתב בהלכות חזרה ,דהשח

ומכריזין עליו בבית הכנסת שדוקא בעל הוראה וגדול

היינו

הדור שעשה כמה תקנות ,וגדר כמה גדרות בישראל,

באותה עת שמדבר .ואף שעל ידי כך מביישים אותו

עשה אף זאת ,כי הוא דבר שיכולין לעמוד בו ,כי ראה

ברבים ,לצורך התפלה ולמען ישמעו ויראו שפיר דמי

שבעוונותינו הרבים הדור פרוץ ,ואין כח ביד החכמים

באמצע

החזרה

"גוערין

בו",

ובפשטות
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דינים ומנהגים

מערכת ה׳  -אסיפת דינים

שלחן המערכת

תקעא

להוריד את האדם מחזקתו ,ולהכלימו ,בדבר שיש עליו

מי שיש לו מעות" ,וע״כ דבכל גווני אסור.

פתחון פה לומר שוגג ,אי אפשר שלא ימצא צירוף אליו

ובאחרונים

העירו שלא ראינו נזהרים בזה ,וכמ״ש הגאון

ממשפחתו או מריעיו להחזיקו שלא יכנע לבו לשמוע,

בפרט כל דבר שהוא תמוה בעיני ההמון ,להכלים האדם
ולביישו בפעם הראשון בלי אזהרה ,על כן הניח הדבר

להקל מדברי התלמוד ,ודומה לזה כתב הרמב״ם בפ׳

כ״א מהלכות סנהדרין

(הלכה ה׳)

וז״ל ,וכבר נהגו כל ב״ד

ישראל שאחר התלמוד ,שמושיבין הבעל דין ,ומושיבין
העדים ,כדי לסלק המחלוקת וכו׳ .ע״ש.

ערך שי חו״מ

ותמיהני שלא ראיתי

(סי׳ ע),

לאנשי מעשה שיהיו נזהרים בזה ,ולולא לשון הפוסקים

הייתי מפרש שדקדקו לומר "כל מי שיש לו מעות",

משום שחזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ,ולא

שכיח כל כך שיכפור ,וזהו הטעם שכופר הכל פטור

משבועה

מן

אלא

התורה,

מי

רק

שיש

לו

מעות

המיוחדים להלוותן ,ורגיל בכך ,פעמים רבות ,יזדמן לוה
שיכפור הכל ,אבל המלוה רק באקראי לית לן בה .אמנם

ריד .הלואה ,כבר תמהו הפוסקים על מה שנהגו

^הרמב״ם והטור והש״ע שינו הלשון ,אלמא שלא חילקו

***להלוות בלא עדים ובלא שטר ,והיאך לא חששו

בכך .ע״כ .הרי שחזר בו מלפרש כדברי הרש״ש מפני

משום ולפני עור לא תתן מכשול.
המנהג,

בודאי

שאנו

אין

לנו

ואף

שכתבו ליישב

אלא

דברי

רבותינו

לשון הפוסקים הנ״ל.

ובשו״ת

מהרש״ג ח״ב (ס״ס ק) כתב ,כי מה שמבו&די'
את חבירו בלא עדים עובר

בב״מ שהמלוה

הפוסקים ,והמקילין להלוות מעות בלי עדים ובלי שטר,

אין להם על מה לסמוך ,וצריך להקפיד מן הדין להלוות

משום לפני עור ,הנה עינינו הרואות שאין העולם נזהרים

בעדים או בשטר .ולכן צריך להזהר שההלואה תהיה

בזה ,וכבר תמה בזה הרב ערך שי שם .אבל נראה שאין

בעדים ,או בקבלת שיק מאוחר ,וכיו״ב ,באופן שיבטיח

כוונת הגמרא שיש בזה איסור גמור משום לפני עור ,רק

קבלת פרעון חובו.

שהוא באחריות לבוא לידי לפני עור ,אבל אינו איסור

והנה

בגמרא ב״מ <עה ):אמר רב יהודה אמר רב ,כל מי
שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר

גמור ,ולכן אין העולם נזהרים בזה .ע״כ.

ובשו״ת

יביע אומר הנ״ל הביא סייעתא לזה ממ״ש

הריטב״א (מגילה כח ,).דאף על גב דאמרינן אסור

משום ולפני עור לא תתן מכשול .ור״ל אמר גורם קללה

לעצמו ,שנאמר תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק

להשתתף

עם

גוי,

שמא

יתחייב

לו

שבועה

וישבע

(כשתובעו המלוה תה כופר הכל מקללים אותו ואומרים שהוא

בעבודה זרה שלו ,והתורה אמרה לא ישמע על פיך.

דובר שקר על צדיק עתק) .אמרו ליה רבנן לרב אשי ,קא מקיים

וההוא לאו איסורא ממש מן התורה או מדרבנן ,אלא

רבינא כל מה דאמור רבנן ,שלח ליה רב אשי בהדי פניא

מדת חסידות בעלמא ,וכההיא דאמרינן בב״מ (עה ):אסור

עתק.

מעותיו

נמי

ממ\*4

דמעלי שבתא ,לישדר לי מר עשרה זוזי דאתרמי לי

לאדם

קטינא דארעא למזבן ,שלח ליה ניתי מר סהדי ונכתוב

חסידות .ע״ש .ולפ״ז מה שאמרו בגט׳ שעובר על לפני

כתבא ,שלח ליה אפי׳ אנא נמי ,אמר ליה כ״ש מר דטריד

עור ,היינו באחריות של איסור לפני עור אם יכפור הלוה.

בגירסיה ומשתלי וגורם קללה לעצמי .וכן הוא ברמב״ם

והנה

(פ״ב מהל׳ מלוה ולוה ה״ז)" :אסור לאדם להלוות מעותיו בלא

עדים ,ואפילו לתלמיד חכם אלא אם כן הלוהו על

המשכון ,והמלוה בשטר משובח יותר ,וכל המלוה בלא
עדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול וגורם קללה
לעצמו" .עכ״ל .וכן הוא בשלחן ערוך חו״מ

ובחידושי

(סי׳ ע סעיף א).

שילוה

בלא

דהוי

עדים.

מלשון הגט׳ "עובר משום ולפני עור" ,וכן מלשון
הרמב״ם

(פ״ב מהלכות מלוה ולוה

ה״ז) ,ומלשון מרץ

בשלחן ערוך <חו״מ סי׳ ע׳ ס״א) "אסור" לאדם להלוות

מעותיו בלא עדים וכו׳ ,משמע שהוא איסור מעיקר הדין

ולא

ממדת

חסידות.

וכן

העלה

ביביע

אומר

שם,

"שאסור" להלוות בלא שטר חוב ובלא עדים .וכן העיר

הרש״ש שם כתב לדקדק מלשון "כל מי שיש

השדי חמד

לו מעות" ומלוה אותן בלי עדים וכו׳ ,שאולי

חמד

(מערכת ו כלל כו אות א).

(מערכת ה כלל פח),

והניף ידו שנית בשדי

שאף שמדברי הריטב״א הנ״ל יש

בא לומר שדוקא מי שיש לו ממון הרבה ,שאז יש חשש

להפך בזכות רבים מאד שאין נזהרים מלהלוות בלי עדים,

פן יכפור הלוה בו ,אבל אם אינו אמיד כל כך ,לא

שיש להם סמיכת חכמים ע״פ דברי הריטב״א בשם רבו,

חיישינן לשמא יעיז הלוה בפניו לכפור .ע״כ .אך כבר
העיר עליו בשו״ת יביע אומר ח״ז

מכל

מקום

פשוט

דלדינא

צריך

להזהר

בזה,

כיון

שהרמב״ם

שמשמעות דברי הפוסקים הוא שאסור מן הדין משום

והשלחן ערוך ושאר הפוסקים לא הזכירו בדבריהם "כל

לפני עור ,וכ״כ בשו״ת בן יהודה (סי׳ קנג וקנד) שאסור מן

(חו״מ סי׳ ז׳)

שלחן המערכת  -ב :יוסף ,יצחק בן עובדיה ( }95{ )58עמוד מס 573הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

"שלמי

מ״ג ע״א

עצי בשמים^,דאשכחן לעיל ל״ח ע״א בטרימא דאף

ניסן

שבא

לשיטת רש״י דדבר שנתרסק לגמרי איבד ברכתו,

מותר לקרוא לשופטים ושוטרים ,הרי לכאורה אין לך
הלבנת פנים גדולה מזו ,וודאי עדיף לתת ממון ולא

אפ״ה אס עיקרו לכך כתב התה״ד דלא איבד ברכתו.

להלבין פני חבירו ,דאס מוטב ליפול לכבשן האש ואל

[ולפי״ז כונת תוס׳ שעיקרו לריח הכונה שעיקרו לריח

ילבין פני חבירו ברבים כל שכן לתת ממון( .שוב

באופן זה ,וצ״ב].

מצאתי שכעין זה הקשה הגרש״ז אויערבך זצ״ל בספר
הזכרון אהל ברוך ח״ל" ,וצריך עיון איך שרי לתבוע

ולפי״ז מה שכתבו התום׳ לאפוקי תפוחים וחבושים
שאין עיקרן לריח אלא לאכול ,כונתס דאס
עשה מהם מוגמר כיון שאין עומדים לכך חשיב
שנשתנו ואין מברכין עליהם בורא עצי בשמים אף אס
כונתו להריח ,אבל כל שהם בעין התפוחים והחבושיס

את חבירו הא מביישו בזה ,ולרוב הו״ל ביוש ברבים,
ומ״ש מתמר שמסרה נפשה שלא לבייש בכי האי
גוונא).
ואין לומר דכיון שהוא עושה עולה מותר להלבינו,

(כל שמכוין להריח) מברך עליהם בורא עצי בשמים.

דהרי גס יהודה יודע היה אחרי שמסרה לו

אלא דקצ״ע דלא זכרו מזה הפוסקים כלל[ .ועיין
^בה״ל סימן רט״ז סעיף י״ד ד״ה המריח ,מה שהביא

תמר הסימנים שהיא מעוברת ממנו ,ואפ״ה אס לא
היה מודה לא היתה מלבינה אותו ,אע״פ שהוא היה

בשם התוס׳ ,ולמה שכתבנו צ״ע].

הורגה שלא כדין ועושה עולה בזה.

קיט) בא״ד ,יש מפרשים שמברך שהכל נהיה
בדברו רעל כולם אם בירך שהכל

ותירץ לי דשאני גנב וכדומה שכשבאים לגנוב או
לעשות העולה עושים מעשה רשע ,ומש״ה
מותר להלבינם[ ,ואפשר שיודעין שאס יתפסו ילבינו

יצא ,והרב רבינו משה מקוצי (סמ״ג עשין כ״ז)
היה אומר שיברך בורא מיני בשמים .בביאור
מחלוקת הי״מ והרב משה מקוצי אס מהני לברך ברכת
שהכל על ריח ,יעויין בסימן ע״ח אות ה׳ שנתבאר

בהרחבה.

אותם] ,משא״כ יהודה כשפסק הוציאוה ותשרף סבר
דחייבת מיתה ושפיר היה מותר לו להרגה ,ואח״כ
כשנודע לו שמעוברת ממנו אז הוא כבר אנוס ,ואע״פ
שזהו מעשה עולה שלא להודות ,אבל מ״מ אנוס הוא
בזה[ ,במצב שנהיה] ,ובכה״ג אמרינן מוטב לו לאדם
ליפול לכבשן האשו ואל ילבין פני חבירו ברבים,

עכת״ד.

דף מ״ג ע״ב

בעניין הלבנת פנים
קב) נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנלן
מתמר שנאמר היא מוצאת כר.
המאירי כתב דזהו רק דרך צחות ובודאי שאין
הלבנת פנים מהדברים שיהרג ואל יעבור,
אמנם ברבינו יונה בשע״ת שער ג׳ ס״ק קל״ט כתב
שהדברים כפשוטן שמחויב למסור עצמו שלא ירצח.
וזכורני שהקשיתי להגה״צ רבי גדליה אייזמן שליט״א
דאס כן כל גנב ישראל שבא לגנוב ,איך

וכן נראה להוכיח שמותר להלבין פנים בכה״ג ממה
שכתבו התוס׳ ב״מ כ״ו ע״ב דראה סלע שנפל
משנים חייב להחזיר משוס "דאינו מתיאש לעולם
שמחשב יחזירנה לי כשאביישנו ברבים ואוכיח לו
שמצאו" .עכ״ל .ומשמע לכאורה דשרי לעשות כן.
עוד ראיתי שנסתפק הגרש״ז אויערבך זצ״ל (שם) אי
נימא דלפי הרבינו יונה דהלבנת פנים הוה

כרציחה ,אי הוה ממש כרציחה דנימא דיהיה מותר
לחלל ע״ז את השבת כדי שלא לבייש את חבירו כמו

פקוח נפש .עכ״ד .ומ״מ אי נימא הכי א״כ משכחת
לה פיקוח נפש שדוחה שבת אף בלא הסברא של
מוטב שידחה שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה,
ואכמ״ל.
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במס׳ יומא (כח ):באברהם אבינו ע״ה דקיים

כל התורה,

והיינו שהשיגו ברוה״ק וקיימו

1־ד.א7ף אינו ניכרת בהברה.
**—-

------------------ .יי _____________־*

נוח

אותה ,אבל לא היו מחויבים מצד הדין.

__—--------- ----------------- -------

לו לאדם שים

)יצמו לכבשן האש ואל

ילבין פני חברו ברבים .פירש המהר״ל

דלהכי נקט כבשן האש ,דאע״ם דכבשן האש

שם ע"ב

לדוד מכתם שהיתה מכתו תמה

כליון גדול יותר מהריגה וסקילה שכל עצמותיו

שנולד כשהוא מהול .פרש״י מקום

נפסדים ,מ״מ ההפסד היא רק לחומר האדם,

מילה שהוא ראוי למכה היה תם ושלם שלא

משא״ב המלבין פני חכירו מפסיד צלם אלוקים

הוצרך לחסרו .עי׳ במהרש״א

שהקשה הא

אשר באדם ,ומפני זה אמרו במס׳ ב״מ (נט).

אמרינן במס׳ מנחות (מג ):דדוד נכנס לבית

דהמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם

המרחץ וראה עצמו ערום ,אמר אוי לי שאני

הבא ,דמענישין אותו במדה כנגד מדה ,דכמו

עומד ערום בלא מצות ,כיון שנזכר במילה

שהפסיד חלק הרוחני של האדם ,ככה יאבד

שבבשרו נתיישבה דעתו ,והניחא למ״ד דצריך

עולם הרוחני.

להטיף דם ברית ,אבל למ״ד דאין צריך למה
נתיישבה דעתו ,וצ״ל דנתיישבה דעתו דעכ״ם

יהודה-כו׳

אינו ערל אע״פ שלא קיים בו בקום ועשה.

ונקרא כולו על שמו של הקב״ה.

עי׳ במס׳ שבת (קד ):הרי שהיה צריך

וכתב במנחה חריבה דלפי מש״כ בבית הלוי

לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה ,וטעה

מילה

מעביר עליו קולמוס

(ה״ב

סי׳

מז) דס״ל

להטור

דמצות

נמשכת על האדם כל ימי חייו ,וכמו מצות

ולא

הטיל

בו דל״ת,

ומקדשו דברי ר׳ יהודה ,וחכמים אומרים אין

ציצית למ״ד כלי קופסא חייבין בציצית ,ה״ה

השם מן המובחר .ועי׳ בשו״ע (יו״ד סי רעו

מצות מילה דהמצוה הוי על ישראל שיהיו

סי״ב) .ועי׳ בקסת הסופר (סי׳ יב) שכתב כמה

נימולים ,ושפיר שמח דוד המלך ,ושוב מצא

חילוקים בזה.

בתשו׳ מהר״ח אור זרוע (סי׳ יא) שכתב כן,

דהמצוה

היא

שיהיה

נימול,

והביא

ראיה

אמר

מגמרא מנחות הנ״ל ,דאם לא היה מצות מילה

שמואל סבא חמוה דרב שמואל בר אמי
כו׳ .כתב בצוואת ר״י החסיד (סי׳ כג)

אלא מעשה המצוה בעצמה ,למה שמח יותר

והובא

בפת״ש

(אהע״ז

סי׳

כ

סק״ז)

דיש

עליה מראשו וזרועו שקיים בהם מצות תפילין

להקפיד שלא יהיה שמו של החתן כשם חמיו.

וציצית וכן כמה מצות ,אלא ודאי דמצות מילה

ומקשים מהכא ,ומתרצים כיון דהיו קורין לרב

היא מצוה בכל עת ,וכמו תפילין בשעה שהם

שמואל גם בשם התואר "רב" היה בזה שינוי,

על ראשו וזרועו.

או משום שקרא אותו שמואל סבא ,ובכה״ג

אין להקפיד ,עי׳ מזה מש״כ בשמ״ב (ח״ד סי׳

היא

מוצאת ,היא מיתוצאת מיבעיא ליה .עי׳

קמה ס״ק יז) ועוד כתבנו דאם השידוך הגון

במס׳ כתובות (סז ):דהובא הגט׳ דהכא

מצד עצמו ,יש לשנות איזה שינוי בהשם של

נוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל

אחד מהן ,ועי׳ שם כמה ימים יש לשנות קודם

ילבין פני חברו ברבים ,ודרשו דכתיב "היא

ההתקשרות .ובשו״ת אמרי אש (יו״ד סי׳ ס)

מוצאת" ,ופירשו התום׳ בשם ר״ח דגריס "היא

כתב ,דכל צד שנוכל לומר דבזה לא דיבר

מוצת" בלא "אל״ף" לשון (איכה ד) "ויצת אש

ריה״ח יש לצדד ולהתיר.

בציון" .ובתוס׳ במס׳ ב״מ (נט .ד״ה דכתיב)
פירשו דהיינו שהיתה קרובה לאש כבר ,ולא

שלחה לו אלא ברמז ,ואם לא היה מודה לא

11

דאסקיה

משבעה מדורי גיהנם כו׳ .בשמ״ב
(ח״ד סי רכא) הבאנו דברי הב״י

וא:׳כ לפי זה אם הבן מת בלא בנים ח״ו ,יכול

בספר חסידים (סי

האב לומר קדיש על בנו .ועי׳ בשד״ח ה׳

שבקש על אבשלופ• להצילג מדי

(סי׳

בתום׳

כאן

(ד״ה

דאייתיה לעלמא דאתי) שהקשו ,הא

אמרי׳

אבלות

ועי׳

במס׳ סנהדרין (קד ).ברא מזכי אבא ,אבא לא

וזשצ) שכח

כי גרמה של דוד היה ,אם לז
אוריה לא היה אבשלום חוטא.

במם׳ נזיר (כא :ד״ה היינו).

מזכי ברא כו׳ ,ותירצו דתפלה מועלת ,ודוד

התפלל על אבשלום בנו .ובשו״ת הרשב״א

דקריב

רישיה לגביה גופיה.

(ח״ה סי׳ מ< )£הקשה לו אחד ,אהא דאיתא

ראשו מושלך

במס׳ סנהדרין (שם) ,והא כתיב בתורה דמשה

צ״ע דלקמן (מה ):איכא פלוגתא

התפלל (עקב ט-כז) "זכור לעבדיך לאברהם

הראש להגוף ונקבר במקום שה

ליצחק וליעקב" ,והאריך להסביר שייכות הבן
להאב והאב להבן ,ולכן הבן

מזכה לאביו

רחוק

נ

איפכא לקרב הגוף אצל הראש,
דאמרינן דקריב הראש למקום

לעוה״ב ,והאב מזכה להבן בעוה״ז ,אמנם מי

דאפשר לחלק דלקמן מיירי שנ

שעושה צדקה או תפלה בעד מי שכבר מת

ואינו מתחייב בנפשו כלום ,אבל

מועיל למת ,וכמ״ש בגמ׳ כאן ,עי״ש ההסבר.

לבו הטעה דעתו ושכלו לערוך

ועי׳ בשלה״ק (שער האותיות אות ד) דחז״ל

אביו ,לכן הראש שלו בטל לגבי

אמרו דאבות

היסורין

אין

מצילים

של עוה״ז,

אבל

בניהם

ליום

אלא

הדין

מן

אינם

דף יא.

התום׳ לאו רוקא שעה

יכולים להציל מדינה של גיהנם שנא׳ (האזינו

לב-לט) "אין מידי מציל".

מרים המתינה למשה שע

שעה כו׳ .עי׳ כזה ברמב״ם (תם

ואם מת הבן אי יכול האב לומר קדיש

ש״ץ

שטעה ונבהל ולא ידע

כתב בשו״ת

ושהה שעה ,יעמוד אחר תחתיו

שבות יעקב (ח״ב סי׳ צג) בשם גיסו בספרו

משנה

העיר מגמרא ברכות (כ

אליה זוטא ,דלכאורה הדין עם שאר האבלים,

הקטן טעה והשקיף בה ב׳ וג׳ שע

אחריו ולהפסיד

שאר אבלים,

דקי״ל אין אבא מזכה ברא ,אך התום׳ כתבו

סובר דלאו רוקא דבשעה אחת

דע״י תפלה מועלת ,מיהו יש לחלק רדוד היה

שם מדברי תשו׳ חתם סופר (או

מתפלל על בנו ,אבל בקדיש שהטעם שיוצא

דבכל מקום ומקום צריך לפרש

ממנו זרע שנתקדש ש״ש על ידו ,ובאביו לא

לפי הענין ,ואין לפרשו תמיד שהו

שייך כן כו׳ ,וכתב ע״ז השבו״י דמהא דאמרי׳

שעות שביום ,והביא מתשו׳ מהר

אין אבא מזכה ברא ,נראה עיקר דודאי לכל

כו) שהביא מגמרא יבמות (קכא

התירוצים שבתוס׳ ,עכ״פ לא קאי רק אאותם

ר״נ ששהתה תחת המים ג׳ שעוו

שהם מוחזקים לבעל עבירות חמורים ,שעי״ב

ג׳ שעות רוקא .וע״ע בשו״ת ר

אין להם חלק לעוה״ב כגון אבשלום כו׳ ,אבל

ח״א סי׳ סה) .וכבר כתב כן הע

סתם בנ״א שאינם מוחזקים ברשעות כ״כ ,ודאי

שפט סק״ד) אהא דכתב הרמ״א

אבא מזכה ברא ,וכדאמרי׳ במס׳ ברכות (ז).

שבעה ,אם לבש אדם אחר הבגד

רשע וטוב לו רשע בן צדיק וזכות אבותיו

בכך ,ופי׳ הש״ך שעה אחת כלו

מסייעתן כי זכות אבות לא תמה כו׳ .שו״ר

שעה זמניות .וכן נראה לי ראי

ברוקח (סי׳ ריז) שכתב ,ומה מועיל למת שהחי

במם׳ שבת (לא ).הלל רחץ וחפן

נותן צדקה בעבורו ,אלא ה׳ בוחן לבות החיים

שבת שעה אחת ובא אחד שאלו

והמתים אם אותו המת בחיים היה נותן צדקה

אחר שעה והלל היה חופף ראשו

ספר

שפת אמת
חידושים על מסכתות
נזיר וסוטה
ומעט מהלכות נדה

מאת
כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו קדוש ישראל ותפארתו רשכבה״ג

מרו יהודא ארי׳ ליב זצלה״ה מגור
אשר השאיר אחריו ברכה חידושים על סדר הש״ם וארבעה שו״ע

ובסופו קונטרס מכתבי תורה

נדפס כפעם הראשונה

ת ל-,א כי כ ,תשכ״ח

נב

שפת

מסכת סוטה

זה רק בספרי ,ויש לומר דמלשון כל

יקשה .ובעיקר קושית הגמ׳ קצת קשה
דיש לומר דסיפא רבותא דה״א בנשים
טפי קפידא ללבה גס בחברתה.

דף ט' ע״א בתום׳ ד״ה לא הכיתי
לאומה ושניתי עיין מהרש״א ,ותירוצו צ״ע
דהא הגמ׳ מייתי עלה הך דרשא דרב
חיננא מסאסה בשלחה ,ותו דבישראל נמי

מצינו עונשין משונים זו מזו.

ע״ב בגט׳ הוא אמר אהרוג את אדם
ואשא את חוה ,עין רש״א ,ולפע״ד דוודאי
כוונת הנחש ,לא מות תמותון היינו תיכף
רק שיהי׳ יומו אלף שנים ,רק שרצה להרוג
אדם כפשט לשון הגמ׳ ,ואם הי׳ אוכל
מעץ החיים ולא מען הדעת לא הי׳ שייך
מיתה והריגה ולכן רצה להכשילו ולהרגו.

אמה

מקום הפסוק מה יהי׳ משפט הנער
והשיב המלאך מכל אשר אמרתי וגו׳

תשמר הפירוש שתשמור הנער מזה.

דף י׳ ע״ב בגט׳ שכסתה פני׳ בבית
חמיה וכו׳ כל כלה שהיא צנועה וכו׳ זוכה
וכו׳ ,פי׳ כי הכתוב אמר שע״י שהיתה
מכוסה בבית חמי׳ לא הכירה וחשבה
לזונה ,אך מה דצריך הכתוב להודיע טעם

הטעות שלא הכירה זה הוא להשמיענו
שמה שכיסתה פני׳ גרם לה שיטעה
ויחשבה לזונה כדי שיצא ממנה מלכים
ונביאים כנ״ל [וכן י״ל גם כוונת רש״י
בחומש ע״ש ,אכן המהרש״א פי׳ כוונתו
באופן אחר ע״ש] .אבל אהא דאמר
מלכים מדוד יש להקשות דהו״ל למימר

מישי שהרי גם דוד מלך ישראל הי׳ ,ויראה
לפרש למאי דאיחא בזוהר (פ׳ וישלח ד׳

בגט׳ ת״ר שמשון בעיניו וכו׳ כי אזל

קס״ח) דדוד המע״ה לא הי׳ לו חיים

מיהא בתר ישרותי׳ אזל ,וכו׳ ,נלע״ד כיון

מעצמו רק שאדה״ר ע״ה נתן לו חיים,
וא״כ לא שייך לומר ■שיצא ממנה דוד

דכתיב ואביו ואמו לא ידעו משמע
דשמשון ידע כי מה׳ הוא שהרי כבר החל
רוח ה׳ לפעמו ,ובוודאי עשה על פי

בזכות שכסתה פני׳ שהרי דוד מצידו לא
הי׳ לו חיים כנ״ל רק מה שהי׳ לדוד

הדיבור ,וכל החטא הי' מה שאזיל בתר

אחריו שייך ליחס אחרי׳ .עוד י״ל כי

ישרותי׳ דעיניו ולא קיים המצוה לשמי

דהע״ה הי׳ לו המלוכה בצדקתו ואע״ג

ית׳ ,ובזה מיושב קושית רש״א ורי״ף ע״ש

שיצא ממנה מ״מ מה שהי' מלך לא הי׳

בעין יעקב.

בזכותה רק בניו אחריו י״ל שזכות זה

בגט׳ ואל תאכלי כל טמא וכו׳ ,עיין
רש״א ודבריו צ״ע כי מה איסור אכילת

טומאת נפש ,ואם נטמא בנגיעה אם כן
מה אל תאכלי ,גם מה שכתב מהרש״א
דלא מצינו שמשון נאסר ביין ,ג״ל דמכל

שכיסתה פני׳ הי׳ סיוע לדורותיו אחריו
שיהי׳ המלוכה שלהם כנ״ל.
(שפ״א מגילה י׳ ע״ב)
בגט׳ ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני

היינו

דאמר וכו׳ יהודה

שקדש

שם

1

שפת

מסכת סוטה

אמת

נג

שמים בפרהסיא זכה •ונקרא כולו על

דף י״ב ע״א בגט׳ פרעה לא גזר אלא

שמו של הקב״ה ,אין הלשון מוכן ,ותו
קשה מ״ש יהודה נקרא כולו וכו׳ הלא

בעוה״ז ואתה בעוה״ז ולעוה״ב ,הרי״ע
אלגזי בספר תאוה לעינים הקשה ליפשוע

בשעת") לידתו קראהו כך ,ואפשר לע״ד

מכאן דמשעה שנולד יש לתינוק חלק
בעוה״ב,

ולק״מ

דוודאי

היו

יכולים

נפרש דהם מפרשים ויכר יהודה ויאמר
על הקב״ה שנתן בת קול צדקה ממני,

[לחיות הילדים] איזה זמן רק לא הרבה

ונקרא עכשיו יהודה בשמו של הקב״ה.

אבל יגיע לשיעור שיספר בדברי קודש

בתום׳ ד״ה נוח לו לאדם שיפיל את
!עצמו לתוך כבשן האש וכו׳ ,בתום׳ משמע
דדינא הוא להפיל לכבשן ,והוא תמוה

בעיני**).
•)

__________

ויהי׳ בן עוה״ב.
דף י״ד ע״ב בגט׳ דאי משום מגילה
הא אימחיקא לה ,עיין תום׳ ,ובפשיטות

נראה דקודם השקאה מאיימין ביותר
שאפילו באמת לא זינתה מוטב לנו שלא

דף י״א ע״א בגט׳ רב חסדא אמר
גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו

תשתה ושלא למחוק השם ,אבל אחר

מניח בן ליורשו וכו׳ ,עיין רש״א ,וצ״ע
לפי׳ דאם כן מה ראי׳ על מיתת בן

השקאה מאיימין עליה שתחזק במה שהוא
באמת ולכן מייגעין אותה שלא תשקר.

דאבשלום ,ויותר נראה דאין לו בן הגון

בגט ,ומעלהו ומקטירו בכלי שרת,

למלכות היינו שאינו יורש וממלא את

מפרשין בגמ׳ כדי להקטירו אבל משמע
דיש עוד כלי שלישי ,ואפשר הטעם כיון

בגט׳ ולעולם מדה עובה מרובה ממדת

דהלבונה אין צריך קידוש שנית רק הקומץ

מקום אביו.

פורענות.

נראה

פשוע

דנכך

כיון

שהצריכה מרים שבעה ימים המתינו
לה ,ואה״נ אם היתה צריכה יותר ,ואינני

מבין קושית התום׳ [ד״ה מרים
המתינה] .תו הקשו תום׳ [ד״ה ולעולם
מדה] מרדפו מכם חמשה מאה ,ואינני
מבין ג״כ דנהי דהם יש להם שכר רב

אבל להכות אחרים תליא גם במעשיהם

שלא הי׳ מבורר בשעת קידוש א׳ דומיא
דדם אבל הלבונה שהי׳ מבורר סגי

בקידוש ראשון ולהכי בתר שמניחין גם
הלבונה על הקומץ צריך כלי רחבה שיחזיק

שניהם ,אכן ברמב״ם השמיטו ,ונראה
דמפרש כוונת התנא רק להשמיענו דצריך
להיות ההקטרה עם הכלי ע״ש.

של הנרדפים ,וקושית החום׳ ממרגלים

דף ט״ו ע״א בגט׳ ובדין הוא שתהא
חטאת חלב טעונה נסכים וכו׳ ,עיין

קדמני התוי״ט.

בתום׳ ,ובאמת לשון הגמ׳ משמע כן ,דלולי

•) עיין מהרש״א.
••) ובמאירי כ׳ שאינו להלכה.

<1

נב

שפת

מסכת סוטה

זה רק כשפרי ,ויש לומר דמלשון כל
יקשה .ובעיקר קושית הגמ׳ קצת קשה
דיש לומר דשיפא רבותא דה״א בנשים
טפי קפידא דלבה גס בחברתה.

דף ט' ע״א בתום׳ ד״ה לא הכיתי
לאומה ושניתי עיין מהרש״א ,ותירוצו צ״ע

מקום הפסוק מה יהי׳ משפט הנער
והשיב המלאך מכל אשר אמרתי וגו׳

תשמר הפירוש שתשמור הנער מזה.
דף י׳ ע״ב בגט' שכשתה פני׳ בבית
חמיה וכו׳ כל כלה שהיא צנועה וכו׳ זוכה

דהא הגמ׳ מייתי עלה הך דרשא דרב
חיננא משאשה בשלחה ,ותו דבישראל נמי

וכו׳ ,פי׳ כי הכתוב אמר שע״י שהיתה
מכוסה בבית חמי׳ לא הכירה וחשבה
לזונה ,אך מה דצריך הכתוב להודיע טעם

מצינו עונשין משונים זו מזו.

הטעות שלא הכירה זה הוא להשמיענו

ע״ב בגט ,הוא אמר אהרוג את אדם
ואשא את חוה ,עין רש״א ,ולפע״ד דוודאי

כוונת הנחש .לא מות חמותון היינו תיכף
רק שיהי׳ יומו אלף שנים ,רק שרצה להרוג
אדם כפשט לשון הגמ׳ ,ואם הי׳ אוכל
מעץ החיים ולא מעץ הדעת לא הי' שייך
מיתה והריגה ולכן רצה להכשילו ולהרגו.

שמה שכיסתה פני׳ גרם לה שיטעה
ויחשבה לזונה כדי שיצא ממנה מלכים

ונביאים כנ״ל [וכן י״ל גם כוונת רש״י
בחומש ע״ש ,אכן המהרש״א פי׳ כוונתו
באופן אחר ע״ש] .אבל אהא דאמר
מלכים מדוד יש להקשות דהו״ל למימר
מישי שהרי גם דוד מלך ישראל הי׳ ,ויראה
לפרש למאי דאיתא בזוהר (פ׳ •וישלח ד׳

בגט׳ ח״ר שמשון בעיניו וכו׳ כי אזל

קס״ח) דדוד המע״ה לא הי׳ לו חיים

מיהא בתר ישרותי׳ אזל .וכו׳ ,נלע״ד כיון

מעצמו רק שאדה״ר ע״ה נתן לו חיים,
וא״כ לא שייך לומר שיצא ממנה דוד

דכתיב ואביו ואמו לא ידעו משמע
דשמשון ידע כי מה' הוא שהרי כבר החל

רוח ה ,לפעמו ,ובוודאי עשה על פי
הדיבור ,וכל החטא הי׳ מה שאזיל בתר
ישרותו׳ דעיניו ולא קיים המצוה לשמי

ית׳ ,ובזה מיושב קושית רש״א ורי״ף ע״ש
בעין יעקב.

בגט׳ ואל תאכלי כל טמא וכו׳ ,עיין
רש״א ודבריו צ״ע כי מה אישור אכילת

טומאת נפש ,ואם נטמא בנגיעה אם כן
מה אל תאכלי ,גם מה שכתב מהרש״א
דלא מצינו שמשון נאשר ביין ,נ״ל דמכל

בזכות שכסתה פני׳ שהרי דוד מצידו לא
הי׳ לו חיים כנ״ל רק מה שהי׳ לדוד

אחריו שייך ליחס אחרי׳ .עוד י״ל כי

דהע״ה הי׳ לו המלוכה בצדקתו ואע״ג
שיצא ממנה מ״מ מה שהי׳ מלך לא הי׳
בזכותה רק בניו אחריו י״ל שזכות זה
שכיסתה פני׳ הי׳ סיוע לדורותיו אחריו
שיהי׳ המלוכה שלהם כנ״ל.
(שפ״א מגילה י׳ ע״ב)
1

בגט ,ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני
היינו דאמר וכו׳ יהודה שקדש שם

שפת

מסכת סוטה

נג

אמת

דף י״ב ע״א בגם׳

שמיס בפרהסיא זכה ונקרא כולו על

פרעה לא גזר אלא
בעוה״ז ואתה בעוה״ז ולעוה״ב ,הרי״ע
אלגזי בספר תאוה לעינים הקשה ליפשוט

בשעת*) לידתו קראהו כך ,ואפשר לע״ד

מכאן דמשעה שנולד יש לתינוק חלק

שמו של הקב״ה ,אין הלשון מוכן ,ותו
קשה מ״ש יהודה נקרא כולו וכו׳ הלא

בעוה״ב,

ולק״מ

דוודאי

היו

יכולים

נפרש דהם מפרשים ויכר יהודה ויאמר
על הקב״ה שנתן בת קול צדקה ממני,

[לחיות הילדים] איזה זמן רק לא הרבה

ונקרא עכשיו יהודה בשמו של הקב״ה.

אבל יגיע לשיעור שיספר בדברי קודש

בתום׳ ד״ה נוח לו לאדם שיפיל את

ויהי׳ בן עוה״ב.

עצמו לתוך כבשן האש וכו׳ ,בתום׳ משמע
דדינא הוא להפיל לכבשן ,והוא תמוה

דף י״ד ע״ב בגם׳ דאי משום מגילה
הא אימחיקא לה ,עיין תום׳ ,ובפשיטות

בעיני"*).

נראה דקודם השקאה מאיימין ביותר
שאפילו באמת לא זינחה מוטב לנו שלא

דף י״א ע״א בגמ׳ רב חסדא אמר
גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו

מניח בן ליורשו וכו׳ ,עיין רש״א ,וצ״ע
לפי׳ דאם כן מה ראי׳ על מיתת בן
דאנשלום ,ויותר נראה דאין לו בן הגון

למלכות היינו שאינו יורש וממלא את
מקום אביו.

בגם׳ ולעולם מדה טובה מרובה ממדת
פורענות.

נראה

פשוט

דלכך

כיון

שהצריכה מרים שבעה ימים המתינו
לה ,ואה״נ אם היתה צריכה יותר ,ואינני

מבין קושית החום׳ [ד״ה מרים
המתינה] .תו הקשו תום׳ [ד״ה ולעולם

מדה] מרדפו מכם חמשה מאה ,ואינני
מבין ג״כ דנהי דהם יש להם שכר רב

תשתה ושלא למחוק השם ,אבל אמר

השקאה מאיימין טליה שתחזק במה שהוא
באמת ולכן מייגעין אותה שלא תשקר.
בגם ,ומעלהו ומקעירו בכלי שרת,

מפרשין 3גמ׳ כדי להקטירו אבל משמע
דיש עוד כלי שלישי ,ואפשר הטעם כיון

דהלבונה אין צריך קידוש שנית רק הקומץ
שלא הי׳ מבורר בשעת קידוש א׳ דומיא
דדם אבל הלבונה שהי׳ מבורר סגי
בקידוש ראשון ולהכי בתר שמניחין גם
הלבונה על הקומץ צריך כלי רחבה שיחזיק
שניהם ,אכן ברמב״ם השמיטו ,ונראה
דמפרש כוונת התנא רק להשמיענו דצריך
להיות ההקטרה עם הכלי ע״ש.

אבל להכות אחרים תליא גם במעשיהם
של הנרדפים ,וקושית התום׳ ממרגלים

דף ט״ו ע״א בגם׳ ובדין הוא שתהא
חטאת חלב טעונה נסכים וכו׳ ,עיין

קדמני התוי״ט.

בתום׳ ,ובאמת לשון הגמ׳ משמע כן ,דלולי

") עיין מהרש״א.
״״) ובמאירי כ׳ שאינו להלכה.

ספרית יד הדב
הרעוג ,ירועלים

ענינים שונים

לתלמידהרשמא

קטו

ב) בדין ארבעה חלוקי כפרה שהיה ר׳ ישמעאל דורש
גרפינן בפרק יום הנאורים (יומא פ״ו ע״א)
שאל ר׳ מחיא בן חרש אח ר׳ אלעזר
בן עזריה ברומי ארבעה חלוקי נהרה שהיה ר׳
ישמעאל דורש ,אמר לו שלושה הן ותשובה עם

שב ומתחרע בדבר ,לא זז משם עד שמוחלין לו
ואין צורך ליום הכפורים בכך שנא׳ (ירמיהו ג׳)
שובו בנים שובבים ,אלמא יש חעא מכופר מיד

כל אחת מהן .עבר על מצות עשה ועשה תשובה

ששב .ומיהו הוא שעשה תשובה שלימה שגמר
בדעתו שלא לשוב עוד באותה עבירה ,שאם לא

שובו בנים שובבים ,עבר על לא תעשה ועשה

כן הרי זה כעובל ושנץ בידו .וכך אמרו

תשובה תשובה תולה ויום הכפורים מכפר שנא׳

בסיפרי דכשהוא מתודה צריך לומר ואיני חוזר
לדבר זה לעולם שנא׳ (ירמיהו ל״א) אחרי

אינו זז משם עד שמוחלין לו שגא׳ (ירמיהו ג׳)

"(ויקרא ע״ז) כי ביום הזה יכפר עליכם ,עבר
על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה

תשובה ויום הכפוריס חולין ויסורין ממרקין שנא׳

שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך ,וכתוב
(הושע י״ד) ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה

(תהלים פ״ע) ופקדתי בשבע פשעם ובנגעים

ידינו .עבר על לא תעשה וכו׳ שגא׳ (ויקרא

עוגם ,אבל מי שיש בידו חלול השם אין כח

ע״ז) כי ביום הזה יכפר עליכם מכלל דאיכא

בחשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא

חעאים שאינם מתכפרין אלא בצירוף יום זה.

ביסורין למרק ,אלא כולן חולין ומיתה ממרקת

ובגמ׳ (יומא פ״ה ע״ב) איכא מאן דאמר
דדווקא בלא תעשה שניתק לעשה ,אבל ר׳ אלעזר

יטפר העון הזה לכם עד תמותו! ע״כ.

בן עזריה ור׳ עקיבא נראה שסוברין דכל לא

פירוש ארבעה חלוקי כפרה ,ארבעה מינין
מלוקק בעניני נפרה ,שזה מתכפר קל

תמשה []3חדא מחתא מחתיגהו. ,ר״ל דכולן
מחכפרין בתשובה ויום הכפוריס ובלבד שלא

מהרה וזה בחומר גדול יותר .והשיב לו ר׳

יהא לא תעשה של כריתות ומיתות בית דין
וכדמפלגיגן להו נמי בסמוך.
ומ״מ נראה לי אין זה כלל גמור לכל מצות

שנא׳ (ישעיה כ״ב) ונגלה באזני ה׳ צבקות אם

אלעזר שלא היו כי אם שלישה ואע״פ שתמצאם

במנינם ארבעה ,מצות עשה ולא תעשה וכריתות
וחילול השם ,אעפ״כ אינן נמנין אלא בשלושה

עשה ולא תעשה ,כי יש בהן שהן חמורין

שאותן של חלול השם אינן מן המכין ,דמפני
החומר הגדול שלהן אין להן כפרה עולמית

שצריכין גם כן יסורין ככריתות ומיתות ב״ד
וחמורים מהם .שהם אמרו בפרק (איזהו נשך)

מחיים ,ולא שייך בהו כפרה כיון שאינן מתכפרין
מחיים כמו השאר .ותשובה עם כל אחת ואחת
מהן ,לומר שאין אחד מהן מתכפר בלא תשובה

[הזהב] (5״מ נ״ח מ״ב) א) אמר ר׳ חנינא
—
א) בגט׳ לפנינו איתא בלשון אחר ,אסר רבי
חביגא הכל יורדין לגיד״בום חוץ משלושה ',הכל ס״ד
אלא אימא כל היורדין לגיהגם עולים חוץ משלושה
שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש
והמלבין ס1י חבירו ברבים והמטה שם רע לחברו
וכו׳ ע״כ יעו״ש .ולישנא דשלושה עועקין ואינם

כלל ,ולאפוקי מדרבי דאמר (יומא פ״ה ע״ב)
יום הכפורים מכפר בין על השבין בין על שאינן
שביו .עבר על מצות עשה ועשה חשובה ,כגון

*

שלא עשה סוכה ולא נעל לולב וכיוצא בהן ועכשיו
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קטז

עניגים שובים

לתלמיד הרשב״א

שלושה צועקים ואינם נענין ,המכנה שם לחברו

ידיעה לא בתחילה ולא בסוף כמו שמפורש בפ״ק

אע״ג דדש בשמיה והמלבין פני מבירו ברבים
והבא על אשת איש .׳והא ודאי משמע דמכנה
איסורא דידיה מיאהבת לרעך כמוך ,ומלבין
מלא תעמוד על דם רעך על דרך מה שאמר

(שם) דאזיל פומקא ואתי חיורא ,ואפילו הכי

מני להו בהדי אשת איש דמיתת ב״ד .והטעם
שנראה בזה מפני שהמכה חברו או גוזלו וכיוצא
בהן ניתן לימחל ,אבל מכנה ומלבין לא ניחן
לימחל מפני שהשומעים יבזוהו היום או מחר

באותו כנוי שם וילבינוהו באותה הלבנה וזה
גורם קטטה ושנאת חינם בינו ובין הבריות עד
עולם ,וכבר אמרו ששקולה שנאת חנם כע״ז
וגלוי עריית ושפיכות דמים .וזהו שדמו אותם
לאשת איש שהיא תקלה עולמית גם כן ,מפני

שעל ידי שהוא בא עליה היא חשודה ממנו

וגורם שם רע גם לבניה הכשרים שהולידה

דשבועות (ב׳ ע״א).דחוי יודע שיום הכפורים מכפר אף בזמן

הזה שאין קרבנות קריבין )3 ,דגרסינן

בשבועות (תוספתא יומא פ״ד הט״ו) חומר
ביום הכפורים מבשעיר המשתלח ,שיום הכפורים
מכפר בלא קרבן .אלא שאם מת קודם גמר היום
נחלקו בירושלמי אם נתכפר ,שכך אמרו שם
(יומא פ״ח ה״ז) ר׳ זירא אמר כל שהו ר׳ חנינא

אמר בסוף ,מה ביניהון מח ג) מיד על דעתיה
דר׳ חנינא לא כיפר על דעחיה דר׳ זירא
כיפר ,מתניתא מסייעא לר׳ חנינא חומר בשעיר

שהשעיר מכפר מיד ויום הכפורים עד שתחשך.
ואף בגמרתנו נראה שנחלקו בכך (גמ׳) על
שאר עבירות שכתורה ,ונראה שמסקנה של
שמועה שאינו מכפר עד שתחשך ודוק ותשכח.

מבעלה ,וגורם להם איסור לבא בקהל ואין לך

ועוד יוצא מכלל בבא זו הנשבע לשקר שאין

תקלה עולמית גדולה הימנה .ועל כן אמרו אשת

ויום הכפוריס

איש ולא אמרו הבא על העריות ,שאילו בא על
אחת מן העריות שהן פנויות אין עונשו גדול
כל כך .וכיון שדמו מכנה ומלבין לאשת איש,

תשובה

מכפרין

אלא

ביסורין ככריתות ומיתות ב״ד ,דתניא (יומא
פ״ו ע״א) אלו הן קלות עשה ולא תעשה חוץ
מלא חשא .וכן הדבר מפורש בפרק שבועת
הדיינין (שבועות ל״ט ע״א) שאין הנשבע לשקר

שמענו שהם חמורין מכריחות ומיתות ב״ד
אע״ג דעשה ולא תעשה נינהו .הלכך הא ברייתא

מכלל שאר מצות לא תעשה אלא מכלל כריתות

לאו כלל גמור ,וכבר אמרו אין למדין מן הכללות.

ומיתות ב״ד.
על כריתות ומיתות ב״ד ועשה תשובה
תשובה ויום הכפורים חולין ויסורין

דהא נפקא מהאי כללא קצת מטומאות מקדש
וקדשיו כגון שיש לו ידיעה בתחילה ולא בסוף
שיום הכפורים אינו אלא תולה ,וכן אין בה

ממרקין שנא׳ (תהלים פ״ע) ופקדתי בשבט

נענין אמנם איתא בסון* סרק איזהו נשן■ (ב״ם ע״ח
ע״ב) לנכי עניו אחר יעו״ש .וכנראה נפל כאן ט״ס
בכת״י ע״י המעתיק ואגב שיטפא דלישנא נתחלפו
לו העגינים.
ב) וב״ב הר״ן סוף יומא במשנת האומר אחטא
ואשוב וז״ל גרסינן בפ״ק דשבועות חומר בשעיר
וכר יעו״ש .וכ״ב בתום׳ פ״ק ושבועות י״ג ע״ב ד״ח

ועבד וכר כדתגיא חומר בשעיר וכר .ובמהרש״א
שם כתב עלה נראה מדבריהם דהו ברייתא מפורסמת
אבל לא מצאתיה בתלמוד יעו״ש .וברש״ש שם עיין
דבאמת נמצאת ברייתא זו בתוספתא סוף יומא וכמו
שצייננו יע״ש מה שהקשת עלה ברש״ש.
ג) וכ״ח ג״ב בקרבן העדה אבל בירושלמי
לפנינו איתא מת מרד ועיין פירושו בפני משה.

עכר
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בכורות

"
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ייגמר אפי״ חסיד • אחד א*כ מי יהודה שודר דאי האי פל השמינית דהן מוגמר ר׳ל על המילה שניתנה
בשמינית א״כ הא אמרה דוד תדאוימנא במזמור ז׳ אלא ודאי להאו שמינית על נימא שמינית קאמר זמה
•הוכיח מעלי עשור למיידי לעה״ב משוס לכתיב ברישא מזמור שיר ליזם השבת ודרשו רז״ל על •ולס שכולו
־סבת שהיא עה*כ ומ״ש ואומר הודו לייי בכנור משוס דק״ל דנה• לעלי עשורמיירי לעה״נמיהו כיון ן<י
כתיב עלי עשור כההזא קרא אכתי לא תזכיר כנזר א׳בדלמא עלי עשור דקאמר אינונימאעשגרית סל
_7בנורדהאאכתילאאדכרכנוראלא שס ניגוןאחרהזא להני איימי מדכתיב סולולי״י כננורעכל עפט*

ומרו לו בכתב מלת עשור אחר כנור משמע דכעילמימרנימא עשירית כבי.נור ג

€
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יעקב סיטן ט' אמר רשנ׳ן על זי רבדים ננעים כאים וכוי ער חא דאהנו טעמיו וכוי חא
 .חל בעין
דלאאהנוטעשיו ד מה שמקשים העולם דכפי זה דמוקמינן הא לבגדי כהזנהמכפריס
י כלא הרג ממש א'כ מאי פרין קשיא ש״ד אס״ד והתוספות כתבו הא דאהנו מעשיו וכז׳כתבו נסון> הדבור ועוד
 .י״מ להא למשני אהנו מעשיו וכו׳ כתבתי בספר רנון> אהבה ליישב מה פכתגנו שמקשים העולם זתידצתי
דהני י״מ סליגי אסירוש רש״י ז״ל למפרש קשיא ש״ל אס׳ד דקאי ברייתא דר׳ ענני בד ששון אדרי״בל והמפרש♦׳
דה״פ לקאמר תלמודא השתא דאוקמת הא לנגעים באים בהרג ממש קשיא הא דאמרת נגעים באים מהא
דרייבל דכהרגממש ענלה מכפרת ומפני ספיר הא דמעיסכאים בידוע מאן קטליה כיההיא-דיזאכיו^י
־חיקשילןדלההיאסדושא א״כקסיאלשוןהדפאלסוןהרעהזינמי ההיא דקאמר נגעיה באי 6אהא דרי״בל
דקטרת מכפרת לא*כ היכי משני הא בננעא הא בפרהסיא ובודאי דבננעא קאי אהא דקטרתכדקאחר ממפה
׳ חשאי נמצא לנגעים בא׳יס מיירי בפרהסיא וקשיא להא מייתי ממלשני בסתר רעהו דלשון נסתר הו* מגעיו
זי׳ל תרתי חדאדאפי׳ בפרהסיא יכול להיות בסתר וכגון שמדבר לשון הרע בחכמהסתום פהעטן ?9רי4
יבין בו לשון הרע בי ההוא שסיפר בירושלמי לא אזליבן למקרא לרבי יוחנן אי נמי הכי קאמר■ ק$יאלשון
הרע דקאחר נגעים נאים א לש זן הרע לקאמר רי״בל ולמרץ זה •אתה צריך לומר הא לנגעים באים באהגו
מעשיו והא דרי״בל בלאאהנו ואפי׳ ההיא לענני כר שם ין למעיל מכפר על לשון הרע מאי אזקימתיה ומשני
דלאקשיאלעולסדההיא לנגעים באים באיהנז מעשיו ובנינעא והאלקטרת מכפרתבנינפה ולא אהנן
והא למעיל מכפר בערהסיא ולא אהנו וק׳ל ;

• /

*

^״״״ ^3*547

בעי|

יעקב סימן י״א יכול אפילו פגיו משתנים ת!ל לא תשא עליו חטא י

וכתב דש״י ו׳ל פניו

משתנים שיוניחנו ברבים להלבין פניו וק״קמידחקז לומר כרבים ואפי׳ מזניח! בינו לבינו
וישפסאחר אספניומתלבנים אין חייבלהוכיחו וכן נראהדמשרשלה הרמב׳ס ז״ל כששי מהלכות דעו•
סעיף י' וז״ל המוכיח את חברן לא •לבר לו קשזא עד שיכלימנו בן אמרו חכמים יכול מוכיחו ופניזמשתניס
■ ח״בזלאתשא עליו חטא הרי שאסיר להבלים את ישראל וכל שכן ברבים הא קחן לסבר דהכא ביחיד ויראה
זנפקא לרש׳י ז״ל מהא לגרסיקהיכי 7מ• ענזהשלאלשמס ביהאדחייאבררב ורבהונא דהזזימכיזכל
עדאמרליהשמואללרב הונא־אמאי לא אמרת באנפיס אמרחסלילליכסון* ורעיה לרב על ידי ן
וקשה דהיכי קרי להא ענוה שלא לשמה ודלמא לשמה הוא לעבד כדי פלא יתלכבו פניו זרע רב ובשביל
כך מותר בלקתני ברייתא הכא יכול אפי׳ פטו משתנים ת״ל ולא משא עליו חטא אמנם בהא דכתב
יס׳יז׳ל אזי שפיר למן לדין אינו פטור מלהוכיח אלא כשמלבינו ברבים אבל התסלאהוו רבים דלא הוו
י
י ימביקמיה לשמואל אלא איהוזחייח בר רב והיה יכול להוכיחו כפניו זלא הוכיחו כיון שהיה דין להוכיחו
_____
ש״מ לפי שאמרו שהוא פטן הוא לעבד וחולק רס׳י עם הרמב׳ס ז״ל י
יעקב הימן י״ג ער׳ היכן חכל:ת ייסוריך אטר רבי אליעזר מי שארגו לו בגד
תיכ
ובו'ובל כך למה תנא רני רבי ישטעאל בל שעברו עליו 0׳ יום •כלא יימרים
־ קנל עילטו כטעיבא אסרי פורענות טזרטנת לו ׳ וכתב דש׳י־ ז׳ל פורענות מזדמנת לפי שעברו
עליו מ׳ יזם בלא ייסורים עב״ליכן הוא בנסחת הגמרא ובעין יעקב השמיטו מחיכורו ולכאורה
■ נראה שלא חידש רא״י ו״ל כלום אמנם אפשר לומד שהיינו ימליס לפרש הפורענות .מזדמנת לו
לא קאי למה שאמר׳רבי ישמעאל כל שעברו עליו מ' יוס׳ לא קאי לשנויי מס ששאל למפלהוכל כך למה כלומד למאי הלכתא הוי תכלית ייסורים ולמאי אהנו דבי• ,דבי ישמעאל ■ מגא
לענין פ׳ יום וכו״ ולהכי אהני דאי עבר־ תליה חד מסנן  .כמון מ' יום לא •מרונן ־ קגל
עולמו .
■לח א 1׳
.
. ~ .
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תוספות

מגילח

הרא״ש

לט

לעשותו בית המדרש כדרב פפי דסבר כריב״ל וגם רבי יוחנן מודה בדבר.)11
7׳ב ולא בניתי שם לחבירי .ותימא ומאי רבותיה והלא בל העולם אסור
לכנות שם לחביריהם דבמציעא בם׳ הזהב“) אמרינן אין לו חלק
לעוה״ב .וי״ל דאפילו בשם בינוי שאינו לגנאי לא בניתי .א״נ י״ל דלא
רצה לומר אפילו בן פלוני דבר אלי כמו שאומרים העולם אלא קוראו
_
בשמו.
מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסות תימא מאי רבותא מתני׳ היא
ואין עושין קפנדריא “*) .וי״ל דבגמ׳ אמרינן ") ואם היה שביל מעיקרו
מותר .והוא היה מחמיר אפילו בשביל מעיקרו.
שאלו ל,רבי_פרידא במה הארכת ימים אמר מימי לא קדמני אדם בבה״כג
יאה״וז ,1234547

תימא י דהא גרמו ליה משום דחוה תגי ההלכה לתלמידיו ארבע
מאה זימני ומשום הכי אוריכו ליה שניה וחיה ת׳ שנה“) .וי״ל דהך
עובדא^זכא קודם לעובדא דהתם .א״נ דזה הטעם לא היה יודע ר׳
פרידא עד לבסוף שהאריך ר׳ פרידא ימים [עד] (ה)ת׳ שנים ולא הבין [מקודם]
שהיה מפני שהיה שונה לתלמידיו ת׳ זימגי ההלכה.

דף

כ״ח ע״א כי קאמר נמי איהו בשוין .וא״ת אחרי דאמרי׳ בשוין מאי
רבותא דר׳ פרידא והלא הכהן כך דינו בשביל כהונתו כדכתיב
וקדשתו לפתוח ראשון ולברך ראשנו )1,והכהן היה גדול כמותו .לכן נראה
לומר דשוין לאו דוקא .אלא ר״ל שהיה גדול קצת מן הכהנים והיה יכול
לעמוד מלפניו אם רצה .וא״ת והא אמרי׳ בם׳ הנזקין“) ובם׳ הקורא עומד
ובם׳ האשה שנתארמלה רב (דהוה) [הונא] קרי בכהני משום דרב אמי
ורב אסי הוו כייפי ליה הא לאו הכי לא .אע״ג שהוא חשוב יותר מהם.
וי״ל דגם הכהנים הוו כייפי ליה לר׳ פרידא והיה יכול לעמוד לפניהם

באר

משח

כוותיה ,ובאגודה (דף קל״ג ע״ב) בשמו ,ובחולין צ״ז א׳ תוד״ה אמר רבא ,גיטין
דף ל״ט סוף ע״א ,קידושין כ״ג א׳ ד״ה ואיכא ,ועירוביו ס״ה ב׳ ד״ה איקלע,
וברשב״א ור״ן על הרי״ף .וכבר האריכו בכל זה רבותינו הראשונים ואחרונים,
ראה בפסקי רביגו גינזין ס״ב סי׳ ט׳ ובהל׳ חלה סי׳ ג׳ וסוכה ס״ד סי׳ א׳ ,רשב״א
גיטין ו׳ ע״ב ובתשר תשב״ץ ח״ג סי׳ קל״ה וביעיר אוזן מע׳ ה׳ אות ס״ח ועוד
ועוד ואכמ״לי ועוד בפסקי רבינו גיטין פ״ד סי׳ כ״ב ,ובתשו׳ רביגו כלל ב׳ סי׳
י״ד .ואחרי כתבי כ״ז מצאתי בראבי״ה סי׳ תקצ״א מה שב׳ בזה ועיי״ש ומה שכ
 )11דבריו צריכים ביאור וכבר עמד עליו בספר היקר יד דור,.
שם בביאורים.
 )12נ״ח ב׳ .וכ״ה בתוד״ה ולא כניחי (ובאגודה דף קל״ג ע״ב כ׳׳כ בשמם) ,וצ״ח
בתענית כ׳ ב׳ תוד״ה בהכיגתו ,ועיין בפסקי תום׳ סי׳ צ״ז .וראה מנחות ל״ז א׳
תוד״ה רבי ,רשב״א מאירי (דף כ״ח ע״ב) רמב״ם פ״ג מהל׳ תשובה הי״ד ובנו״ב
 )13כ״ט א׳ ,וכ״כ ברשב״א ובריסב״א וראה
 )*12כ״ח א׳.
וביעב״ץ כאן.
מאירי (רף ב״ח ע״ב) ובפסקי תוס׳ אות צ״ט ,טו״א ,ומה שכ׳ בזה בקו״א (על
 )14עירובין
הטו״א) בשם הרש״ש במכת״ה דבריו דברי תימה לעקם הפשוט.
 )15גיטין נ״ם ב׳ ורמב״ם
ג״ד ב׳ וראה שם בחום׳ ד״ה חנו וכאן ד״ה שאלו.
בפיה״ט ,וראה כאן חוד״ה כי קאמד ,ומנחות ל״ח ב׳ ד״ה אלו ,רשב״א ריטב״א
ומרדכי סי׳ תתנ״ה ,תשר ריב״ש סי׳ ר״ד ,ובטושו״ע סי׳ קל״ה ובנו״ב והאתרוגים
 )16גיטין נ״ט ב׳ הנ״ל ,ושם בחוד״ה דאפילו ,ובפרק הקורא עומד
החונים סביב.
 )17כן פרש״י
לעיל כ״ב א׳ .ועיין בכ״ז באוצר הגאונים (כאן סי׳ קע״ח-תק״ם).
וב״ה בחוד״ה בי ,וכ״ב רש״י גיטין נ״ט הנ״ל .וראה בפסקי תום׳ אות ק׳ באן
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נתיבות שמואל :כולל חקרי הלכות
וחידושים וביאורים בהרבה סוגיות הש״ס
והראשונים .אשר חנן ד׳ אותי שמואל
בלאאמו״ר הרב הגאון ר׳ צבי יהודה זצ״ל
קושעלעוויץ רב בבראנקס ועובד עבודת
הקודש במתיבתא תורה ודעת ברוקלין.
כספר זה נתככדתי מן חמחכר שליט״א וכשפתחתיו מצאתי

כנתיכ ט׳ שהוא מאריך מאוד ככמה סימנים פעוכדא שכא לפניו:
"כראובן שחי ,רואה חשבון כהכרח אחת כשכר ותפקידו לפקח על
החשבונות ועל חפנקסאות שיחי ,חכל כשורח וזח איזח זמן שהוא

מרגי&ז שמזכיר חתכרח שולח ידו כמעות של חחכרח [פשוט גונב

כסדר מעות חחכרח]

ומתקן כחשכונות וכפנקסאות כאופן

שא״א

להכיר וראובן חרואח חשבון ככר הוכיח את המזכיר כמח פעמים פינו
לבין עצמו וגם חתרח כו שיגלח את חדפר לרבים אכל אינו פועל

כלום

כי

המזכיר

ממשיךלעשות

ראובן אם מותר לו לגלות

מעשח

הגניכח כמקדם

ושואל

חדכר לפני כעלי החכרה כדי לחציל את

טעותם הנגנב" וחמחכר מאריך מאוד ובכמה סימנים הוא מייגע את
עצמו למצוא "איזה יסוד

להתיר לו לרואה חשכון לגלות דבר זח

טכיון דיעכור על איסור דחלכנת

פני חפרו ומוטב לו לאדם לחפיל

עצמו לתוך כבשן ואל ילבין׳ פני חכרו" והעתקתי את דברי חרב

חמחכר כלשונו ממש.
והאמת אומר שכעת שקראתי את דברי חרב המחפר שליט״א

בפלפולו הארוך פענין חנ״ל חפנתי אז את מאמרם ז״ל כשם שפרצופיהם
של פני אדם אינם דומות זו לזו כך דעתיחם משונות זו מזו .ואנחנו
איננו מסוגלים כלל לעיין ולפלפל כשאלח כזו ואם חיינו אנחנו מעיינים
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תחיית יעקב

קסט

כעסי! כיש חלז אזי חייגו אנחנו דנים ממש להיכון* כי אנחנו חיינו
מייגעים את עצמינו "למצא איזח יסוד לחתיר לראובן לכסות את
חענין" אכל מעולם לא חי׳ עולח כלל על דעתינו להסתפק "אם מותר
לגלות את חדכר".
וכעיני אני שלא התרגלתי עדיין לחחיים סח כמדינה חחדשח
ככלל כל הגישה לכעיא זו מוזרת.
וחנה הרב חטחכר נשען ככל פלסולו הארון• על יסוד דכרי
תום׳ סוטה י ,שכתכו מפורש דדין דמוטב שיפיל עצמו לתוף ככשן
האש ואל ילכין פני חכרו דין זח הוי כחומר דין שפ״ד ממש ודמי
לרציחה דמחוייב למסור נפשו על זה א״כ אף דחרואח חשכון יצטרף
לשלם את חהיזק כזה ששתק אעפ״י שידע מחגניכה מ״מ זח רק הפסד
ממון ובוודאי שנוח לו לאדם לשלם את חחיזק ממון כדי שלא לחלכין
את פני חכרו עכ״ל.

וחנח דכרי תום ,ידועים וחדכר מכואר כראשונים כשט״מ ככ״ט
כתב דחלכנת פנים חוי שפ״ד ממש דאזיל סומקא ואתי חוורא ופניו
כפני חמת ופר״ן פסחים ר״פ כ״ש כתב להדיא דהלכנת פנים חוי
אכיזרייחו דשפ״ד יעו״ש.
אפל בשפ״ד גופא חכי יעלח על חדעת לדון דאם ראה את
חכרו שחרג את הנפש או חלל שכת וחתרה פו שלא יחלל שרת או
שידע כו שהוא חכר וא״צ חתראח יחא אסור לגלות חענין ככי״ד
דחא יחרוג אותו ממש וחאיף מותר לו להעיד עליו וחא כשפ״ד יחרוג
ואל יעבור אולם פשוט חדכר דלא רק שמותר לכוא ולהעיד אלא שמחוייב
לבוא ולחעיד וכאם לאוו עוכר על אם לא יגיד ועיין משנה סנהדרין
ל״ז ע״ב ושמא תאמרו מח לנו לחוב וכו ,יעו״ש וכמו כן ממש ככל לאווין
שכתורה אם רואים כאדם שעוכר עליהם מחוייכים לחתרותו וכאם איני
שומע מחוייכים לבוא לפי״ד ולהעיד דאל״כ כטלת כל דיני עדות שכתורה
ולא שייף כלל לומר דעדות הוי גזח״ב ואין ילפינן מעדות דחא גם כאן
חרואח חשבון הוא חעד והוא הדיין ורואה שחוא גונב וחומם והחוב עליו
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יעקב

לחגיד ואינו מחוייג לילד לפומכי ולחכריז עליו שהוא גנב אכל לכעלי
חחכרח מחוייב להניד.
ןאוצר החכמה1

(את״ ח !1234567

ואין כאן גזח״כ כמו״ש חרב המחכר אלא סכרא מוכח וחזקה
דבמקום שהוא גורם הריגה להכירו אזי כוודאי שאסור לו לחרוג
את חכרו אכל כרואה אה הכירו שעבר איסור אן? שחייכים עליו
מיתה החוב עליו להביא לידי מיתה ואין שום סתירה כלל כזה
כסברא דרק אם חכרו כשר כמותו אפור לי אןמ לחציל עצמו ע״י
חריגת חכרו דמה חזית משא״כ כמקום שחכרו עכר על איסור כזה
שמחוייב מיתה מח״ת שיחסה עליו.

וגם כשפ״ד ממש ססק חרמכ״ם דאם חכרו הי ,חייב מיתה כשבע
כן כוכרי שוב אינו מצוח על יחרוג ואל יעבור משום דל״ש לומר מאי
חזית כיון דחכרו נתחייב מיתה אן 8שלא כדיני ישראל כשכע כן
בוכרי והדברים ארוכים.
ותלמיד אחד הגיד לי כשם גאון גדול מראשי הישיבות כסה
שהקשה ג״כ איך אפשר לדון את המחלל שכת למיתה והלא שכת
נדחית מפני פקוח נפש הרי דמחללין את חשכת כדי שלא ימות אדם
מישראל וחאיך אפשר להמית אדם מישראל מפני חילול שכת.

וגם קו' זו אינח נכנסת כלל למוחי דחא כפירוש אמרח תודח על
מחלל שכת שרינו למיתה" ,מחללי' מות יומת" ומח ששבת נדחית
מפני פקוח נפש ילפינן בש״ס מילפותות שונות ומוסב לחלל שכת אחת
כדי שישמור שכתות חרכה אכל מי שמחלל שכת כפני עדים איני
יודע כלל טח שייך להקשות ע״ז קושיות ולדון כסברות ,חלא התורה
חייכח אותו מיתה מפני שחילל את חשכת ושכת דנדחית מפני פקוח
נפש חוי דק כאדם כשר מישראל ששומר את חשבת וישמור חרכח
שכתות.
וכמו כן ממש גם כאן מח שאסרה תורה להלבין את פני חברו
חוי ד? במקום דלא שייף שום דין ושום עדות וכל עניו חלכגת חכרו
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תחיית יעקב
חוי חלכנח לשם
אם רואים כאחד
וחן כנוגע לחכרו
ואין כזח חלכנת

קעא

חלכנח ולא יותר אזי אסור לחלכין אכל כמקום דין
שעוכר על איסור מאסורי חתורח הן כנוגע לשמים
וחענין יכול לכוא לכי״ד אזי מחוייכים לגלות ולומר
פנים.

ואינני רתוח לחאריך כסכרות וראיות כי ענינים חללו המח כ״כ
מפוארים ופרורים כראשונים ואחרונים עד שאין מהצורך כלל להאריך.

אולם אציין שחענין מכואר כתו״כ ם׳ קדושים ם״ד ח״ח שאחר
שסיים שאסור לחיות הולך רכיל ולגלות סוד כתכ וז״ל ומניין שאם
אתח יודע לו עדות שאין אתה רשאי לשתוק עלי ,ת״ל לא תעמוד על
דם רעך הרי מפורש דאם חענין נוגע לדין עדות אזי אסור לשתוק
מחטת חלכנת פני חכרו או משום ככודו וחתו״ס ממשיך חלאה את
הלימודים ומנין שמחוייכ להוכיח את חפרו ד׳ וח׳ פעמים ת״ל
חוכח תוכיח .ורואים אנו שככאן מיידי כהוכחה כדכרים כלי דין עדות
דאם יש דין עדות למה יוכיחו ד׳ וח׳ פעמים יגיד פעם אחת ככי״ד
ודי וע״ס דמיירי כמקום שאין דין עדות כדאיתא לחדיא בש״ם עירוכין
ט״ז ואח״כ כתכ חתו״כ יכול אפילו את מוכיחו ופניו משתנות ת״ל
ולא תשא עליו חטא וכקרכן אחרן כתכ שם דכוונת חתו״כ לומר
יכול אפילו פניו משתנות כשעת חוכחח יוכיחנו עוד הפעם ע״ז
אמר ולא תשא עליו חטא כלומר מאחר שככר נשתנו פניו ככר
קפל התוכחה ואי מוכיחו עוד אחרי זח מלכין פניו כחנם ונושא עליו
חטא עכ״ל חקרכן אחרן יעו״ש.
חרי מפורש דחתו״כ דן לענין חלפנת פניו רק כמקום דלא
שייך דין עדות כלל ומוכיח את חכרו דק למען תוכחה כלכד אז אם פניו
נשתנו שוכ אין לו להוכיחו דחא כפר קכל תוכחה ולמח יכלימו חנם
אכל כמקום שיש דין עדות אין לחפיט על חלכנת פנים ואך אי
ראח שפניו חלפינו מחמת תוכחתו מ״מ אי עדיין איכא דין עדות
מחוייכ להגיד ולגלות דכן יליך חתו״כ מקרא דלא תעמוד על דם
רעך ואסור לו לשתוק כין אם יש חלכנת פנים או לא.
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וחרמכ״ם כפ״ו מוז׳ ריעות מאריך מאוד כרין חוכחח וכותב
שאסור לו לכייש את חכרו כדכרים מכין אדם לחכרו אלא יוכיחו
ויאמר לו למח עמית לי כך וכך ואם חזר וכקש ממנו למחול צריף
למחול לו ולא יחא המוחל אכזרי וכו׳ יעו״ש כרמכ״ם חרי מכורמ
דלא טיירי כאן כדינים מיכולים לכוא לכני כי״ד דחא מקור דכרי
חרמב״ם חללו ממתניתין כפרק חחובל כמו״ש הכ״מ מם וכממנח איתא
מ6ורמ מאחר מחמכימ ממלם מח ממחוייכ ככי״ד אין נמחל לו עד
מיכקמ טחילח מחכירו וחכרו לא יחא אכזרי חיינו אחרי מקיים
פפק חכי״ד ומעולם לא יעלח על דעת איזח עוסק לומר ראך אם
לא מילם ככי״ד מחוייכ חכרו למחול לו דדכרים הנגכים ככיד״צ אין
מום דין מיחא חכע״ד מחוייכ למחול ממום חלכנת כנים,
וככלל אין חלכנת פנים כדין ולוקין ועונמין ומכין ואין ממגיחין
על חלכנת פנים כלל אולם לאחר מככר לקו ונאנמו אסור לכע״ד עוד
לילך ולהכריז ולפרסם ולכזות את חכרו מכיון מזח ככר קכל את עונמו
וא׳׳כ חוי רק חלכנת פנים ממום חלכנח לחודא וזח אסור.

וחענין מכואר כיתר כיאור טפורמ כמ״ס פסחים קי״ג ע״ב
ג׳ חקכ״ח שונאן מי מיודע עדות לחכרו ואינו מעיד לו ומי מרואח
דכר ערוח כחכירו יחידי ומעיד עליו חרי מפורמ כמ״ס דאם חענין
נוגע לעדות לדין מחוייכ להעיד ולגלות ואם לאוו חקכ״ח מונאו
ומי מראה דבר ערווה כחכירו יחידי ואין אפמירות מיכא חענין לפני
כי״ד אזי אל יגלח אכל מצוח למנוא את העכריין חזח ואי ידע דיחא
מהימן ככי תרי לימא לי׳ יעו״ש כמ״ס וכאן כנידון דידן חרואח
המכון אינו צריך למום עדים דחא חחמכונות וחפנקסאות מעידים
מגנב ועוד זיין) את חפנקפאות "וחענין שייך לכי״ד ואיך יכול למתוק
וחקכ״ה ימנא אותו כמכואר כמ״ס.
וחרמכ״ם כפי״ג מח׳ רוצח מסיים כדין זח וז״ל אמרו חכמים
אם ראח את חכרו מעכר עכירח ומיידי שחי׳ יחידי כמו״ש ככ״מ
שם מצוח לשנאו ופשוט דכאופן זח אל ילכין אותו כרכים דמח יועיל
כזח ומח גם דאם פניו מלבינות חרי דסכל תשוכח ומדוע יכלימו עוד
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קעג

הבס כמו״ש חקרכן אהרן אכל כאם הוכיחו שלא לגנוב וחמר ונתב
הוא אחראי ע״ז מתורת עדות ככי״ד וז״ם.

וככלל אני תמה על חרב המחכר שלא חכיא את דכרי חנו״ב
הידועים כמחדו״ק או״ח פי׳ ל״ח כמי שזנח עם אשת חכרו ורוצח
כתשוכח וחחכר חזה מנככדי העדה וכעל משפחח אי מחוייכ חנואך
לגלות את חדכר מכיון שאין עדים והאריך חנו״ב כזה ודן אי ככוד
הכריות דוחה ל״ת שכתורה ודכרי חנו״ב המה קילודין לעינים מכיון
שאין עדים וא״א לכרר הדכר וחכעל יכול לומר שאינו מאמין לכל
חענין וחאשה יכולה לחכחיש ויש דהן כזיון למשפחה ואעפי״כ כתכ
חנו״ב דחוכ על האיש חזה לגלות את כעל האשח כדי להצילו מעוון
זונח אכל לא יגלח לכי״ד מכיון שהכי״ד לא יוכלו לעשות כלום ויחי׳
רק כזיון וכל דכרי חנו״ב המה אמת ויציכ אכל ככאן כגניכח אינני
יודע כשום אופן איך יכולים ככלל לעשות ספק מזח.
וככל חתשוכח ההיא לא חכיא מאודנו הנו״ב זצ״ל את דין דלא
ילכין פני חכרו ושם אין לך חלכנת פנים יותר גדולה מלגלות זנות
אשח כעלת משפחה ואשת נככד כמעשה חנו״ב אפל כדינים כאלה לא
שייך לדון משום חלכנת פנים דחא לאפרושי מאיכורא הוא מחוייפ
כמו״ש״לעיל וחנו״ב דן
הלכנה לשם חלכנה
להגיד וחלכנת פנים הוי רק
אח״ח :1234567
"
רק לענין ככוד הכריות שדוחה ל״ת שכתורה.

ועיין כירושלמי כלאים פ״ט ח״א הרי שהי ,מהלך כשוק והי׳
לכוש כלאים חד אמר אפור וחד אמר מותר ומיידי כגון שהי,
כזיון לפשוט את חכגד פשוק ומיידי דנמצא כלאים ולא כלכש כשאט
נפש ומיידי דכרור שככיתו יפשוט את חפגד ואעפי״כ חד אמד אסור
ויפשוט כשוק אכל באם עשה האיסור כפועל וכשאט נפש אין שים
ספק כלל דעדים מתרים כו ומחוייב לפשוט ול״ש לדון על ככור הכריות.
וגם כירושלמי שם אינו מזכיר דין חלכנת פנים דחא לאפרושי
מאיסורא אין דין חלכנת פנים אלא דן מטעם עשה דככוד הכריות
יעו״ש.
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וככלל הדבר טכואר כש״ע חו״מ סי׳ כ״ח שעיך א׳ כל מי
שיודע עדות לחפרו ויש לחכרו תועלת כעדותו מחוייכ להעיד לו כין
שהוא לכדו כין שיש עוד אחר עמו וכרכר אישור כתכ חרמ״א דאם
לאשרושי מאישורא מחוייכ להעיד אלא דכאם ככר נעשה האישור
וחעד חזח לא יכיא שום תועלת כעדותו אזי לא יעיד דחוי כמוציא
שש רע על חכירו חרי דחענין כרור כש״ע ואין מהצורף כלל לעיין כדין
שנפשק כש״ע משורש.

ומח גש שחשקלא וטריא וחשתפקות פענינים כאלה חותריש
חתירה עמוקה תחת ישודי המושר והאתיקה האנושית ואדרכא מכוח
לשרשם חחנשים וכשרש כמדינה זו שהשקר וחצכיעות מתנכרים ועושים
מעשי זמרי ומכקשים שכר כשנחש.
והרש חמחכר כתשוכה זו כשי׳ ד׳ מאריך כדין אם עכו״ם אמר
לישראל חלכן שניו של פלוני ואם לאוו אחרגף אי מותר לחלכינו
או דיהרג ואל יעכור ומכיא דכרי תום׳ הידועים כג״ע אין דין יחרג
ואל יעכור כאשח משום דקרקע עולם היא וילשינן מרוצח דכעינן
מעשה אכל אם משליכין אותו על התינוק ומתמעף ומת אינו מחוייכ
לטשור נפשו ורק כגוונא דעכיד מעשה אזי יחרונ ואל יעכור וממילא
כאשח שאינה עושה מעשה אינה מתוייכת ליחרג.
וע״ז מכיא המחפר קו׳ העולם ומייחשין אותה לחגאון חר״ח
מכרישק דמאי דמיון קרקע עולם למשל דרציחח דשם אם משליכין
אותו על התינוק הוי כאכן וחמשליף עושה מעשה חרצה ולא המושלך
טשא״כ כג״ע אף דחאשח קרקע עולם אפל היא כגדר ג״ע ואיזה
דמיון למי שמשליכין אותו על הילד.

וחרכ חמחכר מחלק כסכרא כין התינוק מת מיד וכין אם
התינוק מת לאחר זמן ומחלק כפכרא רחוקה מאוד.

וחענין מפואר כששד חידושי רכינו חיים חלוי מפרישק זצ״ל על
חרמ״כם כפפקא א ,ופאמת חכיא שם קו׳ זו ואעתיק כל חענין.
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קמח

ובראשונה מגיא הגאון זצ״ל את דהרי חש״פ סנהדרין ע״ד כענץ
יחרוג ואל יעבור ואח״כ מגיא דברי תום׳ הנ״ל דכג״ע כולי עלמא
מורי דאיחו לא מיתחייכא למימפד נפשה משום דמהני טעמא דקרקע
עולם דחא מרוצח ילפינן לח ורוצח גופי׳ כי מחייב למימפר נפשי ,ח״ט
קודם שיחרוג בידים אכל חיכא דלא עביר מעשה כגון שמשליבין אותו
על התינוק ונתמעך טפתכרא שאינו חייב למכור עצמו וכי׳ ואח״ב
מביא דברי חרמכ״ם ומחליט דשימתו היא דככל גווני יחרוג ואל
יעבור כג״ע אך איחי דלא עבדה מעשה יעו״ש.
חנח אני לבשלעצמי אינני יודע מאין הוציא הגאון זצ״ל את
החלטתו זאת וכל נושאי כלי חרמכ״ם כתבו רק שאין כדבריו הכרע
ורוב אחרונים פוכרים דגם חרמכ״ם מודח דאשה אינה מצווח על
יחרוג ואל יעבור משום דלא עבדה מעשה ובהגהות מיימוני פ״ח מח׳
יסוח״ת ח״ב ושם ח״ז כותב מפורש כן אבל הגאון זצ״ל כנראה החליט
כן מסתימת לשונו של חרמכ״ם ז״ל.

וע״ז חקשח דאיך פסק חרמכ״ם כן והלא חתום׳ חוכיחו מרוצח
דחיכי דחוי שב ואל תעשח ,אינו מחוייב למכור עצמו ולמה פסק דבכל
גווני תחרג ואל תעבור ומח יעשח חרמכ״ם עם הוכחת חתום .,וע״ז
מתרץ דחא דכרציחח גופא חוי חילוק כין שב ואל תעשה וכין מעשה
בידים לא חוי משום חומר דמעשח בידים דמעשח בידים אינו חמור
טפי משב ואל תעשח אלא מכיון דשני הנפשות שקולות ע״כ צריך לחיות
שב ואל תעשה וממילא כמעשה יחדג ולא יעשה ,ובאין מעשה לא יעשה
וחכירו יחרג ,וכעריות חלא א״א לומר סברא זו כלל דא״א לומר דפקוח
נפשו שקול כעריות חרי דא״א לומר דשניהן שקולין ומשו״ח יהי׳ שוא״ת
וע״כ הטעם כעריות דיחרוג ואל יעבור חוי רק דילפינן מרוצח אך דל״ש
בג״ע חך סברא דשפ״ד א״ב ילפינן רק עיקר הדין דאינו נדחה מפני
פקוח נפש וממילא חוי הדין כג״ע דאין חילוק כין שוא״ת ומעשה
בידים זח תורך דברי הגאון זצ״ל.

וחנה אמת הדבר שבשפיכות דמים יכולים לומר דחחילוק כין מעשה
לשוא״ת חוי רק משום דשני הנפשות שקולין ומח חזית דדמא דידו
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סומיק טפי משו״ח החום לישם ולא לעשות כלום וממילא אם אומרים
לו שיחרוג ואם לאוו יחרנ מחויים לישם ולא לעשות כלום וחיינו
ליחרג ולא לחרוג וח״ח אם משליכין אותו על חתינוק ישב ולא יעשח
כלום וממילא שיחרוג את התינוק וינצל ,אכל חני אפשר לומר דזח
חוא הטעם דמחלקינן כין מעשח לשוא״ת חכי רנן כפכרא זו אנו דנין
והלא ,מאורינו הפרשן הגדול רש״י ז״ל חאריף פ״כ כפכרת מאי חזית
וכנראה חכל פירשו כן ורש״י כפסחים וכסנחדרין דייק וכתכ דחפכרא
דמאי חזית חיא דאן* דכל עכירות נדחות מפני פקו״ג ח״ט כמקום
שע״י עכירח ,הנפש יתקיים ולא יאכד ומפני חכת נפשו של ישראל
חתירה חתורח לעכור על מצוח אכל כשס״ד מי שחורג את חכירו
חרי עופר על שפ״ד וגם נפש אכודח דנפש חכרו אכודח ומאי חזית
שנפשך חביכח לפני חמקום דלמא נפש חכרף חכיכח ויש עכירח ואיכוד
נפש יעו״ש כרש״י.
חרי מפורש דכל דין יחרוג ואל יעכור כשפ״ד חוי רק משום דיש
עכירח דאיכוד נפש וא׳'כ יש חילוק גדול כין מעשה וכין שוא״ת
דכמעשח יש עכירה ואיכוד נפש ומשו״ח יחרג ואל יעפור משא״ס
כשוא״ת יש איכוד נפש ולא עכירח ומשו״ח מאי חזית דנפשו של
חכרו חכיכח יותר דלמא נפשן• חכיכח כמו שכתפו תום ,וכספרא
זו גם כג״ע יש חילוק גדול כין יש מעשח לשוא״ת דחא כמעשח
יש עכירח וכאין מעשח אין עכירח וא״כ גם כג״ע נילןש מרציחח
דרק כמעשח יחרוג ואל יעכור.
וידעתי שהגאון ז״ל לא חתחשם עם פירש״י כמקום שכא לפרש
דכרי חרמכ״ם אכל גם כלי פירש״י חלא מצד הדין יש חילוק גדול
כין מעשה לשוא״ת.

והנח ידוע מחרכח מקומות כש״ס דענין חתלוי פכ' תנאים יכול
לכוא כארכעח אופנים וכספרי הגיון סמנו ענין זח כציור חנודע אם
איזח דכר זקוק לשני תנאים למשל לא' ולכ ,אזי אותו דפר יכול
לכוא :א ),עם א ,ועם כ /פ) כלי א' וכלי כ /ג) עם א' כלי
כ' .ד) עם כ׳ כלי א ,וכיתר כיאור מפורש כש״ס פסחים כ״ח' ע״ב
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אף הקורא נספרים ספר גמור הוא .רש״י :ואפיקירם .כתב הר״ב המבזה וכו׳ .בזמן הזה $6 .העולם של החה״ח כדפרישית :אפיקורוס .שמבזה
ההיצעים  .נמי״י ייפה
"י :והלוחש על המנוג מיין מ״ש במשנה י״א פ״ג דאבות .ומלח אפיקורוס היא ארמית ת״ח יוכ״ש המבזה התורה עצמה :בספרים החיצונים .ספרי
:ניטש י*ו ע■ נ :החונה
את השם באותיותיו .עין ענינה מי שמפקר ומבזה וכו׳ הרמב״ס .ועיין עוד פירוש שני מינים .כגון ספרי אריסכו״ו היוני וחביריו ובכלל זה הקורא בספר
׳•ח •#א עי' פונהיון *5
ע׳א להר״ב במשנה י״ר פ״ב דאבות :בספרים החיצונים .פירש דברי הימים של מלכי עובדי ע״ז ובשירים של ענבים ודברי חשק
שיזיה יוי ז ה׳א פנועוש זן
.
נאלן
ל* 9ע״א מיס • ,ז׳ה
שאין בהם חכמה ולא תועלת אלא אבוד
הר״ב ספדי מינים .כגון ספרי
(וציון הש'ס; :
אריהט״ו היוני .ובמשנה כ״ב פ״ה ואפיקורס •) .רבי עקיבא אומר אף הקורא זמן בלבד :והלוחש על המכה.
שנויי נוסחאות דאבות התיר בבית הכסא ובמרחץ :בספרים החיצונים י׳) .והלוחש על המכה וברוקק בלבד הוא דאין לו חלק
עליך (כי אני
ח׳ ["והלוחש על המכה .נ״ל דלרבותא ואומר (""י* ־י־י) בל המחלה אשר שמחי לעוה״ב לפי שאין מזכירי; שם שמיס
רוםאיך).נני'ק עליך ונו׳
שם
נם
זנים גם נד'נ וניל
על הרקיקה ־ .וההוגה את השם.
הוא .אף שיש מכה שאין בה חולי
רפאך־י).
ה׳
אני
בי
עליך
אשים
לא
במצרים
.
השם
ונו'.
של ך ,אותיות כמו שהוא נכתב:
אהריווא ווניצא כל הגוף .וכ״ש כשמולי בכל גופו.
במשניות די
השם
אח
ההוגה
אף
אומר
שאול
אבא
ג׳
ודיס וד׳ק מוז ח׳ .
ומתיישב

ל קיטים
הריב י*" אפיקורוס

יכין

תפארת

ישראל!_----------ב____________ 12

מצוה זו (רמב״ס פ׳׳נ מתשובה ה״ח)־ .ז) שמיקל בכבד ההורה 1 ,ע' (כמגילה דכ״ד ב׳) לנן קרא שמו בלשונו עייא ,ופנ־פ ק׳ האיך מה לו
וכי .כן פייכו נש״ס רב
שה .ואף לתוס׳ מגילה (דנ״ז כ׳) דמננה שס דהנא היינו רק בננוי בפנס
יי' מ;י:א גיבו ר' יוחנן כגון שמבזה מבירו בפני ת'ח[ ,וחיכה לפפ״ד מל הרמביס 'פ״ג מתשובה)
משפחה ,פנ״פ מש׳ס שם משמע דטב־פ גיס בל• פנס משפחה  ,איסורא מיהו
ורינ׳ל ס" דהו• י׳סיקורוס שלא מנה זס־ ,והרי הכי ס״ל לריבי ל ור׳ יוחנן ,דקיי״ל טותיי׳ לגני רב
המנזה מטרו בשני ס׳ח וריח כרנ׳ס פי״א מע״ז הי׳ב .ועי׳ נ׳ט סיג סתשינה הי־ד מה שב׳ לתרן
איכא .ונ״ל כיון דנה״ג רק מדרבנן אסור  ,א״ב ר׳ חייא שזלזל בכבוד ציוו•
או יו־ל י.מאי שביק לדל*•
הנשיא  ,מותר לזלזלו כי היכי דלא נגרר• כ״ע אכתריה ,כדשרינן מס'ס לאסור
ורינ״ל דדוע דת ור״י זה] .אב׳יי אמנם ק״ל עדיין לרנ״מ שם ,דהרי בש־ם אמרי׳ נלישנא נתרא,
י',נ כר'• וכ׳ש דאינא דרג ור״ח ס״ל ,דמנזס חנירו גפני תיח ,אפיקורוס הוה ,והרי תמיד
מה שהתיר תכירו (ברבות דס״ג ב׳) .עודני ל דאפשר דדוקא ברגיל לקרותו
בננו׳ שאינו פגם משפחה אסור פכיפ מדרבנן .ו :כל זה מתורן נמי מה
נסדיה יינ׳ל דקשיש מנייהו עסקינן נשל תורם כל״ב לסחמיר ,והרי הרמנים :פ׳א דתענית ה״ח) מסק אף
דקרי לו ר׳ אבוס לר׳ וירא ירוד נאלי בסנהדרין נ״ש ב') וסי׳ רס״י שם,
והנא הוא וראיתי למק נשל סופרים כליב ,ע״ש מנ״ש סנא נשל תורם הוא .ונ״ל ממיש הרא״ש
מ^ךפ׳ג מה׳ תכונה
תנין שוסה ,וכ״כ רנס דקרי לרב פמרס תרדא (ב״מ ד״ב פ״ב) ופי׳ רש־י
[ר״ס פג ססי׳ ה׳] דבל אינא דמתני אינו נרור שהוא לישנא בתרא .ועי׳
;זהא דכתב הרמנ׳ם
די!
משועמם ,ועוד הרנה כש*ס כדומה לזה ,דנל דברי קנטורין אלו נשפה
ז״ל שם הדנריס השמיים רש*י (ר״ה די״ז !)׳  ,ד׳ה אפיקורוס) דפירש המנזה תיח  ,יעי׳ רש״י (חגיגה
שהיו האלהייס האלו נלחמים על שדה מלחמות התורה ,אינן נכלל מכנה שם
בפ׳י דאנות שאין להם ד״ה נ׳ ד״ה אפיקורס) ,שפירש שאינו מאמין לדחז"ל .ופי׳ עוד (סנהדרין דל״ח
חלק לסה״ג
דהאי צ״מ דרתח אורייתא היא דמרתח לי׳ ונתמנית ד״ד א׳) ואפילו אב וכנו,
המחלל ב׳) בש"ס  ,דמשבת״ל אפיקורוס נכרי ,שפל כרחן שטפי בעיקר ,וע״כ ששס
רב ותלמידו שפוסקי! נשפר א׳ בתורה נעשו אויביה זל״ז ,ואינן פורשין זט״ו
כקדשים ונולי מק• שם מרן אפיקורס ,טלל כמס מיני אפיקורסת ,ופי׳ תשובת טהרי״ל סי׳ רכיב ,פנ״ל
דל למס לא מנה נהדייהו
עד שנעשו אוהבים (כקידושין ד״ל ע״ב) ,וכ״ש רב לתלמיד דשרי לקנטרו
ג'כ מגלה פנים נתורס בני הרב שליט״א] .וב״ש המבזה ח״ח עצמו ,או את התורה עצמה,
בדי לזרזו לחריצות התורה ,כדאמרי' (כתובות ע״ג ב׳) זרוק מרה בתלמיזיס,
ותירן ונס' חלק אמרי* שמלגלג בדבריה או דורש דרשות של תפי ולצנוח בפסקי הנ״ן,
דמגלה פרס היינו מנזם ומגלה פנים בהורה שלא כהלכה ,דהיינו שמפרש פסוק מפסיקיה ועי ,בתשו׳ תו״י (קנ״נץ (ינ\ו ה מ לביןפניחבירוברבי ס(ש)0
מ״ח וט• ונגר מנה רנינו שלא כמו דקיי״ל ,דכולן מבזי ההורה הן ואין להם חלעה״ב[” .יג) ו המה כ ב ד ב קנו ן חב י ר ו (וכתב רכ״מ פ׳ג מתשובה.דלא
מנזס ח״ח דפםק הרג
ור״ח כיהו תנא ושייר הנך דמנא בר״ה (די״ז א') ואלו הן (א) ה מי נ י ן .,ירע מנ״ל לרמב״ס הא .והוא ירושלמי מפורש חנינה (ד״ד
דאטיג דהלנה כר״י לגני
רג מ*מ ר״ח אס׳ דעדיף והן האומרים שאין אלוה בנמצא ,או שאומר כדעת (שפינאצע) סיף ע״ב)( .יד) המבזה המועדות .ר״ל שעושה מלאכה
מריי ורינ״ל כיון דאינא שר״י ,שהטבע הוא אלהים ,והכל מוכרח ולא מונהג ברצון פשית ,האסורה בחוה״נו ,או נוהג בו חול באכילה ושתייה ["כך ב׳
הר"ב אטת פ״ג מ״י ,ולא ידסנא מנ׳ל)" .ובפסחים (דקי״ח) סי׳ רש״י
רג נמי נכדיה וכידן דהוי או שאומר שיש ב׳ מנהיגים ,או שאומר שהבורא הוא נוף,
מידי דספקא פסק לקולא (ב) ה מ ו מ ר י כ /לא מנעיי׳ שהחליף הדת אסי׳ להיאבן ,ההוא מומר שעושה מלאכה האסורה]( .טי) והמחלל קדשים .שמפגלןבמזיד,
פ״נ פירש דסנר
ז״ל לכל המורה (י׳ד ב׳ ש״ך סקי״ז) ,אצא אפילו מומר לדבר א /כול; בכלל אפיקורס הן (רמב״ס שם) :ח) כספרי (האמעער),
אמו
דכרמנ׳ם נמשך
ו•,נא דאמיי דנסוגיין דהיינו המורגל לעשות עבירה א׳ ונתפרסם בה ,אפילו אס היא וספר דתות של ע״ז ,וספרי שאר אפיקורסים וכולן דוקא בקורא
דפלוגהייהו במגלה פנים מהקלות ,כלבישת שעטנז ,והשחתת זקן ,והקפת שאת הראש [אב״י בהן קבע ,אבל בדרך עראי ,המאמין לא יחוש מלקרוס בהן ,כדי
וסי כת ואע״ג דדחיקא כיומא דפ׳ה ב׳]( .ג) ו ה מ ח ט י א א ת ה ר ב י ם ,אפי׳ לעבור על לידע מה להשיב לאפיקורוס < ובפרט בביהכ״ס ראוי לת״ח לעיין
מלהא אם' לידמק ק
ליישב עשה קלה(.ד)ו הפורשמדרכיצבו ר ,אף שלא עשה שוס עבירה ,בהם (לחם שמיס) ,אמנם דברי חשק (שזכר הר״ב) גס שס אסור.
קצת ג'כ דנרי סר*נ
[וכה שכתב עוד הר״ב שקריאת דכרי הימים של פט׳ס וצייגוונג נמי נכלל
דמה״נו גופם פ' הרג רק שאיט משתתף עמהן לטובתן או בצרהס( .ה) ו ה מ ו ס ר שמוסר
זה ,תמוה מאד  ,דהא מנ״ל .ואינו רק בכלל שיחת חולין ודברים בטלים
ור׳ח דש׳ נלישנא קמא חבירו או ממון הבירו ביד אנס או ביד עכו״ם ,כדי לצערו או כדי
שעונר נעשה( .כיומא די״טב׳) ,ונס הא נ״ל דנאקרא• שרי דאלינ מס
דס>*ייהו כאפיקורוס לאבד ממונו (והוא גרוע יותר ממומר כס״ז דכ״ו ב׳ ע״ש).
שנת שבחו לרינ״ו (סוכה דכ״ח א׳) שלא שח שיחת תולין מטלה .והרי אפי׳
ונ :וי מידי דספק פי׳ (י)ו פרנסהמטילאימהיחירהעל הצבור שלא לשס שמיס,רק
לקולא נרג וריח דלא הוי
בשנת רק להרבות כשיחות חולין אסור ;כא״ח ש״ז 0״נ) .וכ״כ אדנר׳ כן
אפיקורוס אלא המנזה כדי שיראו ויפחדו ממנו(!) ו ש ו ס כ י ד מ י ס(נ״ל דר״ל שמסבב שיהרג
סירא אמרי׳ נש״ם דרק אסור לקרות ט (ופשוט דזה נמי דוקא נקבע אהור ,אבל
יו״ידמקא( .ש'ל)ז נפש מישראל (.חץ ב ט ל ל ש ו ן ה ר ע(ס\ המושךבערלת ו׳וכ״ש
^וצרהחכמה:
שלא יהיה להקורא חלעה״ב לא שמענו בשום דוכתא .מיהו בניהכ״ס פשוט
כשלא מל כלל (׳)והמכחיש ביאת מ ש יח״בן דוד [כל אלו מנה
אין
במשיח
דהמבחיש
לרמב״ס
מנ״ל
תמוה
ולכאורה
.
מתשונס
בפ־ג
הרמנ״ס
דהבל שרי ,ורק דברי תשק אסור כס; אכ׳יי והדי הרמב־ס פ״ב מעכו ס
לו חלעה״ב .ובשקרים (פמ״ב לרביעי) אמר אף שמצות עשה להאמין בן אבל
ס"ב החמיר מאד מלקרות בספרי עכו״ם ,והוא עצמו נ׳ במורה נבוכים ידג
שיהיה עיקר לא שמענו .אמנם נ״ל דכוונת הרמנ״ס דכיון דאינו מאמין בן
מכחיש א׳ ממאמרי תורה וערושיה .ואי להקשות מרבי הלל( .סנהדרין צ״ט א׳)
שאמ^אין משיח לישראל .ומ׳ש רש״י שם שהקב״ה יגאלה וימלוך עליהם אתמנ״ת
זה דוחק  ,דא״נ מה מעם קאמר ר׳ הלל ,שכנר אכלוהו בימי חוקיה דוכי
מה״ט אתגורי אתגר .אלא ל*מ נ״ל שהכוונה שאינן כדאין לו נשום זנות,
ורק בחסדו ית' ישלחוהו להם .או י׳יל ככוונת רש״י שנשיפדו ע״י אדה שיהיה
להם למשיח ,א״א רק נדרך נס  ,אבל מדכבר אכלוהו .יקנצס ה׳ לא״י.
נדרך השנע ולא ננסים ונפלאות ,ולא יהיה להם מלך משיח ,רק ה׳ ימלוך

עליהם לעולם ועד] :ועוד יש עבירות קלות סהרגיל בהס אין צו
ה; (יא) ה מ כ נ ה ש ס ל ח  2י ר ו ,אף שחבירו רגיל
בבס זה ואינו מתבייש ,טכ״ם כוונתו לביישו בשם הגנאי(ב׳׳מ דנ״ח נ
ועי׳ תוס׳ מגילה דכ״ז ב׳) .ואילה״ק מרבי שקרא לו לר׳ חייא ,עייל
(נמ״י) דט״ו ב׳) ,דלפע״ד קרא לו כך ,משוס דר׳ חייא היה קורא לח׳ במו

סנ"ט שקרא בל החיבורים הנ"ל .אפ״ב כדברי ע״ר שליט׳יא ,או דלהתלמד
שרי ,וננטיעת קשואין ,סנהדרין (ס׳ח א׳) וצורת לבנות בר״ה דנ״ד נ׳):

ט) ה״ה פסוק אחר רק נקט זה לרבותא ,אף שנזכר בו רפואה
אסר ,וכ״ש פסוק אחר ואפי׳ בקוראו בלע״ז (וי״ח) .מיהז דוקא
ברוקקעל המכה וקורא הפסוק על הרקיקה כדי שיתרפא ,אבל בלא
רקיקה ובלא מכה ,אז רק אסור לקרות פסוק כרי לההרם• ות בו
מחולי (י״ר קע״ט ח׳) .וכ״כ אסור להניח ספר או תפילין על ארס
הנבעת או על החוצה ,כמו שמהגין בילד קודם המילה[ ,פי׳רמב״ס
פי״א מעכו׳ס הי־נ .וכ׳ רנ״מ שם ,דטעם הרמב־ס דיליף לה משנוטח
(דט״ו) דאסורלהתרפאות בדת .וק״ל מדאמרי׳ כסנהדרין (ציד א׳ 1דמאן
דנפית לקרי ק״ש  ,אלמא דאינעית לא מקרי חולה ,וכן כתב מהרש"א שם.
ונ׳יל דפק■ ל מדאמרי' (פירונין נ״ד א׳) חש נראשו יפסוק כתורה ,והרי
אסור להתרפאות בד"ת .אע״כ דדוקא פסוק א׳ אסור לקרות ,דאין טזנתו
ללמוד
״) כן סי׳ רס׳י באנוש שס,

משניות <וילנא>  -ז (נזיקין א) משנה .תרפ״ט .וילנה עמוד מס (254הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קח

תשובות

אורח חיים

במנחה ,קריאת שחרית לפני אשרי וקריאת מנחה
אחרי אשרי ובצל״ג.
וגדול אחד שליט״א הורה במקום שמצוי במנחה כל
שני וחמישי ששה שהתפללו בבוקר ביחידות
שטרודים ולא באים בבוקר להתפלל בציבור אבל
באים למנחה ומעריב ,ולא שמעו קריאת התורה ,בבל
ב׳ וה׳ יקראו בתורה וישמעו בציבור לפני מנחה ,ולא
רציתי לתקן כן ,רק כיק שקראו שם בביהכ״נ בבוקר
אק לתקן בקביעות במנחה בשביל אותם שלא קראו,
שאק זה מתקנת חז״ל לקרוא פעמיים באותו מקום

קריאת התווה בקביעות.

סימן קמו
שאלה :בעל קורא מעיין בזמן הקריאה
בחומש בניקוד והטעמים ואחר כך
קורא בתורה.
^""^שו״ת הגרע״א (ל) מביא ממגילה (יח ).דלא מועיל
כתיבה כקריאה שאינו יוצא בכתיבה כמו
קריאה ,ודוחה דאינה ראיה דאף אי בעלמא נימא
דכתיבה כקריאה ,מ״ם לא מועיל התם ,כיון שאף
בקריאה צריך בשעה שקורא לקרוא מתוך ספר דוקא,
ובלאו הכי לא מועיל ,ומשו״ה אע״ם שכתיבה

כקריאה מ״מ הכתיבה הוי כקורא בע״פ ,ואע׳׳פ
שמתחיל קודם הכתיבה וראה כל הפסוק בתוך
המגילה והרהר בו מ״ם בשעה שכתב הוי קורא בע״פ
וכאילו ראה פסוק בתוך המגילה והרהר בו ואח״ב
קרא הפסוק בע״פ בודאי לא יצא ,עכת״ד .ודבריו
חידוש נפלא בקריאת התווה ,שאם קרא מספר ואחר
כך מוציא בפיו מה שקרא ,ואינו מסתכל ברגע שקורא
מתוך ספר לא מועיל.
ולדעתי אם נאמר כפשוטו ,קשה לקיים מצות קריאת
התורה ,דמצוי שמקדים לקרוא התיבה בעיניו
וקורא אחר כך ובשעה שקורא אינו מסתכל באותה
תיבה ,רק נראה דזה מועיל לכו״ע כיון שזהו עוד דרך
קריאה ,אבל כשקורא ומפסיק בכדי לכתוב שמסיח
דעת ממעשה הקריאה ועוסק בכתיבה לא מועיל ,אבל
כשממשיך לקרוא אף דבשעה שקורא אינו מעיין
בספר באותן תיבה כיון שקורא סמוך ממש נראה
דמועיל שזהו דרך קריאה ומוציא בפה ,ובזכרוני
שבספר "מחנה חיים" מעורר על הגרע״א זצ״ל

והנהגות
בחידושו ,ואינו תחת ידי כאן.

אמנם

כמדומני שיש לחשוש כשקורא קודם בחומש,
שעי״ז ממהר לפעמים לקרוא ע״י הסתכלות

בחומש בפיו אף לפני העיון בס״ת ,ואף שראיתי
אדמורי״ם מבית הגה״ק מצאנז זצ״ל מקילין בזה
מסתברא שהם דקדקו ונזהרו לעשות כהלכה ,אבל
לדידן נראה שראוי לחשוש שיטעה כמ״ש וכדאי
לקרוא רק מס״ת או לבקש אחר שיאמר בלחש

הקריאה כדין והוא יסתכל רק בס״ת.

סימן קמז , . ..
שאלה :בעל קורא שטעה אמר את
(בסגול) במקום את (בצירי) או
יפך אם להחזירו.
בטור (קס״ב) כתב וז־ל• :כתב בעל המנהיג אם
טעה הקורא או החזן המקריא אותו טוב שלא

להגיה על שגגותיו ברבים שלא להלבין פניו דאע״ס
שטעה בה יצא ידי קריאה דאיתא במדרש שאם קרא
לאהק אק יצא• ע״כ .ולפי־ו כ״ש שאם קרא הם׳
ושמים בקמץ במקום פתח או להיפך וכן בא׳ דארץ
בקמץ במקום סגול או להיפך שאין מחזירין ,ומה עוד
שאסור להחזירו מפני שמבייש אותו .ובתרוה״ד סי׳
קפ״א כתב וז״ל ראיתי כמה פעמים לפני רבותי ושאר
גדולים שטעו הקוראים בדקדוקי טעמים וגם בפתח
וקמץ סגול וצירי ואע״ס שגערו בהם קצת ם״מ לא
החזירום ,ע״כ .וברמ״א כתב שאם קרא וטעה בשינוי
שמשתנה ע״י זה הענין מחזירין אותו אבל טעה
בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין אותו אבל

גוערין בו.
ובביאור הגר״א כאן תמה על הרמ״א שכתב
טעה בנגינה או בניקוד אין מחזירין
אבל גוערין בו ,שבירושלמי מפורש שבמגילה
אנו מקילין שאם טעה בין יהודים ליהודיים

שאם
אותו
דוקא
שאין

מחזירין אותו ,ומשמע שבקריאת התורה גם בזה
מחזירין וז־לא כרמ״א ,אבל בבה״ל שם נראה שאם
שינה באות להוסיף או לגרוע פסול לגר״א ,אבל
בניקוד וטעמים באופן שלא משתנה שום דבר גם
לגר״א רק גוערין בו אבל אין מחזירין אותו.

ונראה

דהא דאק מחזירין היינו לאחר שהמשיך,
שצריך לחזור זהו בושה ,אבל גם ברמ״א
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תשובות

אורח חיים

מפורש שגוערין בו בטעות בניקור ,והיינו בשעת
מעשה לצעוק ולגעור לתקנו ,ובזה אין חוששין,
שחייבין לקרוא לכתחילה התורה בנגינת טעמים
כהלכתה.

ומצינו עכשיו פשר בין הרמ״א וגר״א ,שבשעת
מעשה אם טעה בנקודה כגון את (בצירי) לאת
(בסגול) גוערין בו ,אבל כשכבר המשיך אין להחזירו,
וראוי לחוש בזה שמבייש אותו בחנם ,ולכן הקרובים
לבעל הקורא שגוערים מיד גוערים בו ,אבל אם כבר
המשיך אין להחזירו שאסור לביישו.

סימן קמח

שאלה :יחיד שלא שמע כמה תיבות
בקריאת התורה אם חייב לשמוע
במקום אחר.
בעיקר החיוב קריאת התורה ,הבאתי במק״א דברי
הקדוש האר״י ז״ל בספר הכוונות שזמן
מרובה התפללו אצלו ציבור ולא שמעו קריאת
התורה ,שהיה בגלות ולא במקומו לא טלטל ספר
תורה לצאת ,ודעתו משמע שאינו חיוב כ״כ ליחיד,
רק כל ציבור חייבין לקרוא ,וציבור שלא במקומו
ליכא חיובא ,עיין במגן אברהם סימן ס״ט סק״ט,

ובברכ״י סימן קמ״ד סעיף ב׳ ,וצ״ב ,ויחיד שמצטרף
מקיים המצוה ,אבל יסודו חיוב לציבור ,וכן בשלחן
ערוך קמ״ו (ס״ק ב׳) איתא שאם יש עשרה וצייתי
מותר ללמוד כשתורתו אומנתו ,וע״ש בבאור הלכה,
שתמה דמהשולחן ערוך משמע דהיינו אפילו אם לא
שמע קריאת התורה ותמה דהרי על כל איש ואיש
מוטל החיוב דתקנת עזרא ,עיין שם ,ולמבואר יש
לומר דנצטרף דיסודו חיוב לציבור ניחא ,ועיין
במועדים וזמנים חלק ב׳ סימן קס״ו מה שביארנו
עוד בזה ,ומכל מקום ביארנו שבל זה בזמנם שהיו
בית כנסת "קבוע -לציבור אבל בזמנינו יש חיוב
להצטרף לציבור שקורין יעוש״ה.
ולפי זה נראה שאף שכל אחד צריך להשתתף
בציבור שני וחמישי ושבתות שקורץ בתורה,
כדי להצטרף לציבור שיתקיים התקנה לקרוא
בציבור ,וחמור מתפלה בציבור בעלמא שאינו תקנת
חז״ל כמוהו ,שיסוד קריאת התורה בשני וחמישי
תקנת עזרא .מ״ם בנצטרף לציבור ולא שמע הכל,

והנהגות

קט

שוב אץ להטריחו מדאי ,שיסוד התקנה קיים
כשנצטרף לציבור שקורץ והיטה אזניו לשמוע ,ואף
שנאנס ולא שמע הכל ולא קיים כל המצוה ,לא עבר
על התקנה ,לכן ע״ז לא חייבו שוב כשזה טירוזא
יתירה ,ועיין מ״ק כג .שהתפללו ביחידות כשמת
הנשיא ,ובאו לבית הכנסת לקריאת התורה לבר שכל
ציבור חייבץ ,עיין שם היטב שזהו ראיה נפלאה
שקריאת התורה חמור וחייבין להצטרף לציבור ,וכן
מיושב מה שהוכיח הביאור הלכה שם ממה שבני
הכפרים (שאץ ציבור בכפרים) היו באים לעירות בב׳
וה׳ לשמוע קריאת התורה ,שהחיוב המוטל עליהם
הוא להצטרף לצבור שמקיים חובתו בקריאת התורה.
וכל שנצטרף לצבור תו לית לן בה אם לא שמע
כמה תיבות ,דיסודו חובת קריאה על הצבור.
ויש להוסיף בזה עוד שיסוד התקנה לקרוא מס״ת
דוקא מבואר ברמב״ם סרק י״ב ה״ח דתפילה
מפני שאסור לקרוא דברים שבכתב בע״פ ע״ש בכ״מ,
ולזה הלא הוכיחו הראשונים ממגילה ושרי מקצת
בע״פ שאפילו חיסר כמה תיבות מכתב לא איכפת לן
בדיעבד ,ובקריאת התורה גם כן אם חיסר ממלא
בע״פ ולא ביטל בדיעבד המצוה ,ובבעל קורא דוקא
קפדינן טובא שמבואר ברמב״ם שאפילו קרא וטעה
בדקדוק אות חחר וכמבואר שם (ה״ס שזהו עיקר
התקנה ,אבל השומע בדיעבד בקרא כמה תיבות בע״ם
לא ביטל לגמרי המצוה שיהיה צריך לצאת למקום
אחר לשמוע לצאת.
־■־דלפי זה בנידון שאלה שלנו שחיסר כמה תיבות בשני
וחמישי ולא שמע תשע פסוקים שלמים או
בשבתות ,נראה שאם נצטרף לציבור והטה אזנו
לשמוע עביר כתקנת עזרא ,ואף שנאנס ולא קיים כל
המצוה ,על זה אץ החיוב חמור כ״כ ,וישלים אותם
מיד גם בע״ס כמ״ש ,ולא ביטל עיקר התקנה להצטרף
לציבור ולהטות אזנו לשמוע.

ולפי

זה עיקר התקנה רק לציבור לקרוא ,ויחיד
חובתו להשתתף לציבור ויוצא חיובו ,ובלבד

שלא יסיח בזדון רעתו לא לשמוע שאז כאלו אינו
משתתף כלל .וכמדומני שכן המנהג להקל כשלא יצא
והיה בפנים אלא שחיסר לשמוע כמה תיבות ,ורק יש
סדקדקץ וסהררין שהולכים לעוד בית הכנסת לשמוע
כל תיבה ולקיים המצוה כתיקונה וצ״ב.
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חצו

תשובות

אבן העזר

והנהגות

לקיום החתימה ממקו־א רוקא ,ורק בחתימות החכמים
שבקיאק כולן בסימניהן לא בעי ,ולכן לא מהגי
החתימה כמו שחווזמק על גבי צק ,שזה מועיל רק
לבנק להכיר ע״י זיהוי החתימה אלא צריך שכולם
יכולים להכיר את שם" העדים בחתימתם .דהתקנה

דרי ,שיש מעט מאלו הרואות את האמת בדרך
תורה״ק בחיי צניעות ושבות לצור מחצבתן ,עד
שרוצות לינשא לבני תורה ,ונשאלתי מרב אחד
המסדר קידושין שרובא דרובא הנישאות אצלו אינן
בתולית היאך לכתוב כתובתה ,והלוא אי אפשר

אינה רק בגיטין אלא בכל השטרות .וכן הוכית בני
המופלג הר״ר חיים עודו נ״י מרש״י בסוגיא התם
(לו ).שפירש במה אסקעינהו "בשטרות ליכא למימר

לביישה ברבים ,וכן שאל אותי בן תורה אחד שעמד
לשאת בעלת חשובה ,שאם יכתוב בכתובה הנוסח
הרגיל שהיא בתולה וחדי ליכי מדאורייתא מאתיים
וכו׳ הוי מזוייף מתוכו ,שהלוא אינה בתולה ופסול,
ואם יכתוב שיש לה מנה כבעולה ־ בזיק הוא לה

_ןזתיםה כרתי תיקנו לפרש לעיכובא ,ובש״ך ח״מ (ס״ס
נ״א) דקיימא לן בשאר שטרות לחומרא כרבי מאיר
רעדי חתימה כרתי ,ואם כן לא מועיל סימן שדהו
חתימתו ,כמבואר בסוגיא דגיטין שם דאליבא דר׳
מאיר התקינו כן ,ולק צויך לחתום באופן שיכולים
לקרוא ולברר אח שם החותם מי הוא ,שאין כל אחד
כרבנן ששמם נודע בכל פקום מחתיסתם בתשובות.

ולבניו אחריו ,וע״כ נפשו בשאלתו למצוא דרך הנכק.

דהא אמרת התקינו" ,וק בתום׳ לעיל ג :ד״ה רבי
אלעזר ע״ש ,וברשב״א כסוגיין מצדד שלר״ם רעדי

ומכאן הלכתא רבתא שאם יש לעד חתימה משונה
שאי אפשר לקרוא מי הוא כמו שהרבה רגילין
בכך ,ראוי לבקש ממנו לפרש ולכתוב בכתב ברור

שמו ,כמו "יצחק ק אהק עד"( ,ויש נוהגין בחתימתן
להוסיף גם את שם המשפחה) ,אבל כשהכתב אינו
ברור לא מספיק שתיקנו בשטרות לפרש רוקא וכמ״ש,
ובכתובה גובין ממשועבדים וצריך שיהא לכתובה דין
שטר ממק לעיכובא ולכן צריכין לפרש שמותיהם
וכמ״ש( .וכאן בדרום אפריקא נוהגין שגם החתן עצמו
חותם למטה רחוק מהעדים ,שלפי חוקי הממשלה כאן
אין תוקף לשטר אלא כשהמתחייב בעצמו חותם,
והואיל ולפי דינא דמלכותא לא יחול השטר ע״כ
מקפידים שגם החתן חותם• :פלוני ק סלוני החתן",
ויש מציינים גם שם המשפחה שלו כהנ״ל ,עיין בספר
נשואין כהלכתם פרק י״א ס״ק קע״א).

סימן תשנט
שאלה :כתובה בזה״ז לפנויה שהיא
בעולה.
הנה בעו״ה ישנן היום מבנות ישראל שלא נתחנכו
בדרך התורה ,נתערבו בגויים ולמדו ממעשיהם,
ער שהופקרו ר״ל גם בחמורות דהיינו זנוח ,עד
שרובא דרובא מהבנות שלא קיבלו חינוך חרדי
כשנישאות ־ אינן בחולות בעו״ה .והיום ב״ה אכשור

ואני מעדיף שלא לכתוב בתולה אלא" :איתתא דא",
ואץ לו לפחות ממאתיים דאומדנא איכא
שמתחייב לה מאתיים בנושאה אדעתא דהכי שהיא
בעלת תשובה ,ואק לו טענת בתולים ,ובחתם סופר
(אהע״ז קכ״ב) מסיק שאם האיש בעל את המשודכת
שלו קודם הנישואין מגיע לה מאתיים בכתובה ,שלא
נפגמה בזה שקשורה רוקא לו בחרם ,ובזמנינו היום
בודאי נושאה על דעת לתת לה מאתיים ורצונו רוקא
בכך שאינו חש שהיא נפגמת לו בזה .וע״ע םש״כ
בסימן תשנ״ה יעוש״ה.

מיהו בעיקר הלשק שבכתובה רחזו ליכי מדאורייתא,
יש אומרים [ברמ״א סי׳ ס״ו סעיף י׳] שוהו מפני
שכתובה דאורייתא ,ולדבריהם צריך זוזים דאורייתא
ולא זוזי מדינה ,אכן לפי דעת הרבה פוסקים כתובה
אינה אלא מדרבנן והזווים אינם מכסף צורי אלא
מדרבנן ולדבריהם יש להשמיט תמיד בכתובה המילה
"דאורייתא" ,ולדעת הרבה מרבני ספרד אם כתב דחזי
ליכי מדאורייתא פסול ,שלדידן דרבנן.
ואמנם אצלנו נוהגק בכל הכתובות לכתוב
מדאורייתא ,אך בנד״ד בודאי אק לכתוב
בדאורייתא ,ולכן כל כהאי גוונא שאינה בתולה וכ״ש
כשידוע להדיא הכי לא יכתב בכתובה "בתולה" אלא

"איתתא"( ,ובאשה שלא נתברר לנו אינו מבזה אותה
שהיא ודאי בעולה .והרב המקריא כתובה בקריאת
הכתובה יכול להבליע אי־חתא כבתול־תא וד״ל) ,ולא
"דחזו ליכי מדאורייתא" אלא "דוזזו ליכי" ,ואק
לחשוש לכתוב מאתיים שכולל המאה שמוסיף
בכתובה ,וכן אק לחשוש לתקלה שמא לא נבדוק
לאחר כך אם כשרה לכהונה שזינתה מעכו״ם ,כיק

שיראו השינוי בכתובה שנכתב שם "אתתא" .ועוד
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תשובות

אבן העזר

נראה שבדה״ז כל כהן שנושא אשה חייב מדינא
לבדחן אם נבעלה פעם לעכו״ם ואם נאמנת .וע״ב יש
—לכתוב "איתתא" ולא בתולה ,ו״מאתים דחוי ליכי"
ולא לכתוב "מדאורייתא" ,ונהגתי כאן שכל שלא ידוע
אס בעולה או לא לכתוב בכתובה "איתתא" וכן "דהזו
ליכי" ולא מדאורייתא שלא יהא חשש פסול בכתובה.
(ומ״ם אף שיש להקפיד לא לכתוב בתולה ,ם״מ על
"דחוי ליכי מדאורייתא" לא הקפדתי ב״כ שיש לומר

דאורייתא היינו כסף צורי ולא של מדינה ,שההפרש
ביניהם הוא כשמונה פעמים ,ויש לפרש דחוי ליכי
מדאורייתא הכוונה לפי שיעור התודה ,ובלאו הכי
צ״ל כן רהא לרוב הפוסקים כתובה לאו דאורייתא

ומ״ט כותבין "דאורייתא" אע״כ שהכוונה כפי שיעור
תורה לווזים( .עיין רמ״א ס״ו ס״ק ו׳ ובאחרונים שם).

והנהגות

תצז

ובארץ ישראל יש שסומכים היום על הרבנות
שמחזיקים אצלם העתק הכתובה ,ואפילו
נאבד אצלה סמכה דעתה שיש כתובה ברבנות זשוב
לא יוכל הבעל להוציאה בלי כתובה .אבל באמת אין
לסמוך ע״ז כיון שלמעשה אין כאן כתובה מוכנה אלא
יצטרכו דרישה וחקירה בבית דין ואולי לא סגי בהכי,
ובפרט יש להזהיר לאותם העולים לארץ ישראל
מארצות אחרות כמו מרוסיא ואירופא או אמריקא
ונאבדה להם הכתובה שחייבין לכתוב אחרת .ודע
שלפעמים זהו הגורם למניעת שלום בית ביניהם

ובכתיבת הכתובה יתוקן כידוע ,והנה כאן בדרום
אפריקא לא יודעים כלל מהלכה זו שחייבים להחזיק
הכתובה ,וראוי ללמדם שיש בזה צורך וחובה שאל״כ
תהא הבעילה בעילת זנות להפוסקים הנ״ל ,וכ״ש
לבעלי תשובה ראוי להודיעם ההלכה.

סימן תשס

שאלה :זהירות לאשה שתהא לה כתובה.
אזכיר כאן עובדא שהיה עם הגאון וצדיק רבי זאב
מינצברג זצ״ל ,שהיה בין אלה שנשארו בעיר
העתיקה ירושלים ונאסרו ע״י הירדנים ,ולבסוף שלחו
את הזקנים לחפשי והגיעו ערב שבת עם משפחותיהם
לשכונת קטמון שבורים ורצוצים באבדן כל רכושם
ר״ל ,ולפני כניסת שבת שלח רבי דאב זצ״ל מבית
לבית אזהרה לפליטים שאסורים בנשותיהן עד שיסדרו
כתובה ,שאסור לשהות עם אשתו שעה אחת בלי
כתובה ,הרי גם בשעה כזאת לא שכח לעמוד על
המשמר לקיים דין הש״ע ,ומוסר השכל לנו בשעה
שאין אנו ב״ה בעת צרה אלא ברווחה ,שלא לשכוח
שהכתובה תהא מוכנה בכל עת שלא יעברו על
האיסור לשהות עם אשתו בלי כתובה.

והנה כתב הרמ״א (סימן ס״ו סעיף ג׳) דבמקום שאין
מגרשין רק מרצון האשה א״צ לכתוב כתובה,
א״כ בזמן הזה במדינות אלו שאין מגרשין בעל כרחה
של אשה משום חרם דרבינו גרשון היה אפשר להקל
בזה לשהות בלי כתובה ,אבל הח״מ וב״ש וגר״א
זצ״ל דחו הרמ״א שחרם רבינו גרשום לא חמור כשל
חורה וקלה בעיניו ולק אסור גם בזה״ז מדינא לשהות
בלי כתובה .ובמשנה למלך פ״י מאישות ה״י הוכיח
שאפילו בנשבע שלא לגרש אסור להשהות בלי כתובה
וכל שכן בחדר״ג ,וגם הרמ״א סיים" :אבל אין המנהג
כו ואיז לשנות".

סימן חשסא
שאלה :שמות החתן והכלה בכתובה.
ראוי לדקדק בשמות הנכתבים בכתובה ,לכתוב מלבד
את השם העברי כדין גם את השם שמכונה בו
ולכתוב ה״מכונה" ,או כשהכינוי דומה לשם העיקרי
לכתוב "דמתקרי" ,והעיקר לדקדק לכתוב השם כפי
שרוב בני אדם קורין אותו ,ולא להסתפק בכתיבת שם
שקוראים אותו לעליה לתורה לבד.

וכמי ששמעתי ממחותני הרב מטשאבא הרה״צ רבי
שמואל שניצלער זצ״ל שהיו לו כמה מקרים
שבאו בעל ואשתו אחרי הנישואק ולא מסתדרין

ביניהם שאין שלום בית ,וציום לבדוק הכתובה ,בדקו
ומצאו שצריך תיקון ותיקנו הכתובה ,וב״ה שתוך ומן
קצר חזר השלום לשרור ביניהם ,עוד אמר שלפעמים
וו יכולה להיות סיבה שאין זוכין עוד לילדים ,וע״כ
צריך המסדר קידושין היודע בטיב קידושין שידע גם
דיני השמות ,ואף שאין צריך זהירות בכתובה כמו
בגט ,מ״מ צריך ליזהר לכתוב כדת וכדין ,ולכן רוקא

ת״ח יסדר הקידושין והכתובה ,ויכתב השם העיקרי
וגם השם שנקרא בו והיינו המכונה ,ושמעתי שרבינו
החזו״א זצ״ל החשיב מאד את השם שמכנים בו שדהו
שמו או שמה ,ואם כן צריך לכתוב גם זה בכתובה.
(ועיין "נחלת שבעה" י״ב סעיף ל״ז ,ובקיצור נחלת
שבעה שיש מחמירים לכתוב כל השמות כמו בגט

ממש ע״ש4
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תקיב

תשובות

והנהגות

אבן העדר

****שמסרה מפני הקינוי וסתירה לבד ,מאחר שלא היה

לפני שנתארסו שרצונו בבתולה דוקא ,ומדלא הודיע

עדים ,ואף שיש ספק תות וחתיכה דאיסורא לא
נאסרה לו כשטוען ברי לי שלא זינתה ,וכ״ז בצירוף
דעת הראשונים ז״ל שהביא הבית הלוי הנ״ל שמתירין
לגמרי בזה( .ועיין אור שמח פ״א דסוטה שאפילו
יודעת שלא זינתה אם יש עדים נאסרה בקינוי וסתירה
כדין ,אבל בנידון דידן שעיקרה שהיא כעוברת על דת
ונאסרה נראה שאין הדין כן וכמ״ש) ,וכיש לדברינו
לעיל ס״ס תשע״ב שאם מזהיר בלשון ייחוד מוכח
שאינו מכוון אלא לאסור ייחוד ולא לקנוי וסתירה.

כן כיון שהיום בעו״ה החפשיים לא מקפידים ע״ז
שוב אינו יכול לטעון שדהו מקח טעות.

ן

ך!

סימן תשעג
שאלה :בחור כאן נשא אשה בעלת תשוכה 1
ומצא פתחה פתוח ועכשיו אומר
שמאוסה עליו ורוצה לגרשה.
בראה שהן אמת שיש כאן טענה דמקח טעות ,כסבור
"';-״!שהיא בתולה ונמצאת בעולה ,וגם האשה מודה
בכך( ,עיין תום׳ כתובות י .ד״ה חזקה ובחידושי
הגרע׳־א גם להלן מה ).אבל בנשא בעלת חשובה
הלוא ידע את העבר שלה וידוע לכל שאחוז גבוה
מאד דחפשיים אם לא רובם ככולם אין נזהרות
לשמור בתוליהן ,אם כן אית לן למימר שאם רצונו
של הבעל היה דוקא בבתולה היה עליו להודיע לה

ולענין כתובה נראה אף שהדין בעלמא בכנסה
בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כתובה
כלל שזהו מקח טעות ,מ״ם בבעלת תשובה כיון

שידוע שרוב הנשים החיות היום באורח חיים חפשי
הן בעולות ,אין זה מקח טעות ,אלא אדרבה אמרינן
כיון שהוא מקפיד על כך היה ראוי לו לשאול אותה
קודם ,ולא להתחתן ולטעון טענת מקח טעות
ולביישה ,וע״כ יש לה מנה כבעולה ,ומסופקני אולי

חייב לה גם מאתיים שקיבלה כבתולה וכתב כן
בכתובתה ,ורק עכשיו התיישב או מפחד מחיי אישות
עמה ,לכן מוציא קול עליה שהיא זונה ומגרשה ,אבל
ודאי ידע או חשש שכן גם מקודם ונשאה ע״ם לשלם
לה כתובתה.

וכיון שלא שאל ,חוששני שאם מביישה ומספר שהיא
זונה שאין לה בתולים אין לך חטא גדול כמוהו,
שמבייש בת ישראל בעלת תשובה בחנם ,ומפני טעם
זה לבד יקבל על השתיקה שכר רב ,ומוטב לאדם
להפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא יבייש פני חבירו
ברבים ,ואף אם הטעתו ואמרה שהיא בתולה לא ימהר

לבייש בעלת תשובה שעונשו ע״ז חמוד מאד.

הלכות יחוד
סימן תשעד
שאלה :אסור ייחוד בבחור שאביו התחתן
עם אשה אחרת ,אס מותר לו
להתייחד עם אשת אביו.
פשיטא שיש כאן איסור תורה מאחר והיא איננה
אמו והיא אשת איש ,אם כן עובר באיסור
תורה ,וחמיו טפי מסתם ייחוד שאפילו בעלה בעיר
לא מועיל כיון שלבה נס בו כאלו הוא בנה ,ואק לך
לבו גס בה גדול מזה דלא מועיל גם בעלה בעיר,
יכה "מ ובב״ש אוסרים בלבו גם בה אפילו בפתח
פתוח לרה״ר ,ומקודם מתרוה״ד דלמד ק מסוטה.
ודבריהם תמוהים שרק בקינא לה חוששין אף כה״ג,
ברם כ״מ ברי״ו נתיב כ״ג חלק א׳ בשם הרמ״ה ,וכן

דעת ובינו יונה בס׳ היראה וכן הוא בנו״ב תנינא סי׳

י״ח וכן סתם הגרע׳יא ברע״א החדשות בראש הספר
וכן נקט בקיצור שו״ע סימן קנ״ב ,אולם בברכי יוסף
הביא דעת הרבה ראשונים להקל בזה.
ומהסס אני להתיר בדלת שהיא סגורה ולא נעולה,
כיון שכיום אין נכנסים לבית בלי רשות ,ואף
שיש פוסקים המתירין בכה״ג ,מ״ם היכא דלבו גס בה
אפשר דלכו״ע אסור( ,וע״ע מש״כ בספרנו "ההלכה
במשפחה" פט״ו דין ט-ו ובמקורות שם) ,ולפי זה לא
מצאנו ידינו ורגלינו שא*כ הבן לא יוכל להשאר
לעולם עם אשת אביו כל אימת שהאבא בעבודה,
ויעצתי שמלבד שיש להקפיד שהדלת לא תהיה נעולה
אלא רק סגורה ימסור לשני שכנים מפתח ,ויתן להם
רשות לבוא בכל עת לתוך הדירה בלי לנקוש בדלת
וככה״ג שיש פחד שעלולים ליכנס בכל רגע ,כבר
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תשובות

רמו

יורה דעה

והנהגות

נשתנה שמו ,וכנלע״ד עיקר ,אבל מ״מ ראוי להחמיר

את חלק הלק ליהוי רוב ,ובזה בטוח שהפשתים

אם אפשר ,כיון שיש חשיבות להפשתים ובפרט

נתבטל ברוב.

כשניכר במראית העין .ואולי גם אם כשמזכירים סוג

זה משבחים אותו שיש בו פשתים ומתארים אותו כן
גם יש לאסור .ואין בידי כה״ג להתיר לכתחילה ,אף

בשחור ,ומיהו כיק שאם נאסר בצד השחור נם הלק

שאין בידינו להחליט שאסור.

ומה

והגה

לכאורה דין ביטול נאמר בתערובות ולא שייך
כאן שחלק הלק הוא נפרד ולא נחשב מעורב

נאסר בתערובות ,נראה שראוי לצרפו להיתר ,שכן

ממילא דנין על החוט כולו ,ולא נקרא שם החוט

ששואל עוד מחוס שמקצתו לבן ומקצתו
שחור ,ובחלק השחור יש תערובות פשתים

פשתן כשחציו ממין אחר שמעורב בו ולא ניכר

קנבוס וראמי ,וקשה להחליט בתערובות השחור

הפשתן בפני עצמו ,ולק לע״ד יש להתיר .ולמעשה

מהו הרוב ,ושואל אס אפשר לצרף לחשבון גם

צ״ב עוד ,ולהעיר לבד באתי.

פדיון ככור
סימן רמב
הבן בבן כהנת בעלת תשובה

נראה

לעורר שבעו״ה מצוי מאד ובסרט בחו״ל
בבעלות תשובה שלמדו באוניברסיטה או

בשאר בתי ספר למיניהן וננשלין בזנות גם עם עכו״ם
רח״ל ,ובעו״ה הדבר מצוי מאד ,ואם היא בת כהן
פקעה ממנה עי״ז קדושת כהונה ,ועכשיו כשהבת כהן
הזו נישאת לישראל ונולד לה ק בכור ,הבעל חושב

אח בעלה לזאת ולספר לו שזינתה בשעתו עם עכו״ם,

וכ״ש שכפי הנראה משאלתה הק הבכור כבר הגריל

והוא שצריך לפדות את עצמו ,ובזה לא יספיק שתספר
לבעלה ריפדה בלא ידיעת הק ,אלא צריכה לספר

להק שיבץ מדוע חייב לפדות עצמו ,והיא אשה
צנועה מפורסמת וקשה לה עד מאד להגיד לבן דבר

כזה ,ושואלת מהו הדין כאן.

והנה

עיקר החיוב הוא רק מ״ע ואץ זה חמור כסו
אילו היה לאו ,ומ״מ לכאורה עליה להודיעו

שכיון שהיא בת כהן הק פטור מפדיון ,והאמת היא
שהיא כבר לא כהנת ולא פוטרת והק חייב בפדיון.
ורבים נכשלין בזאת והבנים נשארים בלי פדיון ,והאב,

בפ״ג דברכוח פירש שאין ערבות לאשה במצוה

או הק משהגדיל ,עובר תדיר על מ״ע דפדיון הבן.

שאינה חייבת בה ,ואם ק אק עליה חיוב סדין ערבות

(ולפעמים יש שהאמא עצמה לא זינתה עם עכו״ם,

לעורר את בעלה או את הק שיקיים מצות פריק הק,

שמחוייב ,כירן שישראל ערבים זה לזה ,אבל הרא״ש

אבל האמא שלה למדה באוניברסיטה ווינתה עם

ומדין הוכח תוכיח אינו חיוב אם זה גורם לה בושה

עכו״ם ונפסלה גם בתה אחריה) .ובמק״א דנתי בענין

רבה.

כשמציעים שידוך לכהן וטוענת שלא זינתה עם עכו״ם
אם נאמנת.

ולע״ד

ומיהו

יש להתבונן כאן בגדר מצות פדיון הבן,
דנראה שאינו כמו מילה שלא בזמנה שיש

דין זה לא ידוע ורבים נכשלק .ונשאלתי

אומרים שמבטל מ״ע דסילה כל רגע ורגע שהוא ערל,

מאשה אחת שהיא בת כהן וכשהיתה
באוניברסיטה זינתה רח״ל עם עכו״ם ,ושוב היא
בעלת חשובה ונישאת לחרדי ונולד להם ק בכור

דבפדיון הק זהו ס״ע אחת נמשכת ורק מדין זריזין
פורק ביום ל׳ ,עיק תוס׳ מ״ק ת :ד״ה מפני ביטול

וחשבה בשעתו שפטורין מפריק כבת כהן ,ועכשיו
נתברר לה שוזק חייב פדיק ,ומאד לא נעים לה לעורר

ובמ״א סימן תקס״ח (ודבריהם חידוש שיש בפדיון
הבן בזמנה משום ביטול מצוה) ,אבל בנידון דיזץ
שהוא כבר שלא בזמנה .בודאי אין כאז אלא מ״ע
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תשוכות

והנהגות

יורה רעה

אחת שמתבטלת ולא ביטול עשה כל רגע ורגע ,ועל

רמז

עדיף ,או אפילו אפשר שתאמר שאי אפשר לה לברר

ביטול מ״ע באופן כזה ,ובפרט אצלה שאיגו אלא ענין

בודאות אם זינחה לישראל או עכו״ם ולכן שיפדה

תוכחה ולא מצד ערבות ,בודאי אינה מזזוייבת לקלקל

מספק ג״כ טוב הדבר ,ואף אם יודעת האמת שבודאות
זינתה עם עכו״ם ,ובעצם חייב לברך ,וע״י שמספרת
באופן של ספק מפסיד את הבוכה ,לא חייבת בשביל

את שלום ביתה או לסבול בזיונות.

ומיהו

מצאתי בספר "חידושי רבי שלמה" שמביא
עובדה שהיה פדיון הבן ורצו להקדים מעריב

מדין תדיר ואינו תדיר תדיר קודם ,והוא חלק וטען

שמצות פדיון הבן היא פרעון חוב ,וכשם שאם אחד
תובע מחבירו חוב אינו יכול לדחותו עד שיתפלל,
הוא הדין גם כאן ,ומביא שהתראה אח״כ עם הגאון
רבי חיים מבריסק זצ״ל וסיפר לו מה שפסק והסכים

לו.

כך להתבזות ולהכניס עצמה לצער ועגמת נפש כאלו.

ומיהו

בנידון שנשאלתי השאלה היא אחרת ,שכפי
הנראה הבן שלהם כבר בישיבה ,וכשהגדיל

הלוא החיוב רק עליו ,ואינה מוכנה לומר להבן
שזינתה עם עכו״ם בודאות או בספק ,ומתבטל הוא

ממצות הפריק .ונראה דאפשר לה לזכות על ידי אחר

את הכסף להבן שיהא שלו לפדות בו ,ואז מדק זכייה

ולעייז* לא דמי לחוב שהמצוה לפרוע היא מפני

מוסרת את הכסף לכהן בצינעא ,ויועיל בזה הפדיון

החוב ,אבל כאן החוב להכהן הוא מפני

ונחשב גם קיום המצוה להבן ,עיין יש״ש ב״ק פ״ה

המצוה ,וסיבת החוב היא המצוה ,ואם היינו-דוחין

סימן ל״ה (ועיין פתחי תשובה יו״ד ש״ה ס״ק ט״ז>.

המצוד ,מאיזה טעם כגון מפני תדיר ,דוחק נמי החוב,
ולכן אין לפדיון הבן עדיפות מדין פרעון חוב ,ומ״ם

ולע״ד הדעת נוטה כמ״ש שבשביל ביטול מ״ע אינה

מחוייבת להתבזות כדי להוכיח ,רק עדיף שתעשה

לעיקר הפסק נראה שצודק מטעם אחר ,שלא שייך

אחת העצות שהבאנו.

תדיר ואינו חדיר כיון שאין שניהם מסוג אחד ,ורק
בברכות ותפלות וכדומה אמרינן תדיר ואינו תדיר
תדיר קודם ,אבל מעריב ופריון הבן הם סוגי מצות

שונים לגמרי ובכה״ג לא אמרינן תדיר קודם ,וכעין זה

מבואר בתוס׳ יומא לג .ע״ש.

ויש

להסתפק ענק מחודש ,במי שאץ לו בן בכור
והיה רוצה לקיים מצות פדיון הבן ,שלכאורה

יש לו עצה לקיים המצוה ,שהרי בעו״ה הרבה יהודים

שאינם שומרי תו״ם לא פודין את בניהם ,ויכול
להקנות על ידי אחר חמש סלעים לאבי הבן כזה,

ומיהו

בביאור הגר״א (ש״ה> כתב שבפדיון הבן
מועיל ע״י אתר כיון דהרה כפורע חוב,

תורם משלו על של חבירו שלא מדעתו שעכ״פ מצוה

וליתנם לכהן מדין זכייה ,ועיק תום׳ נדרים לו :לגבי

ולדברינו אף שודאי יועיל להחוב שנפקע סיבת

פורתא קעביר ,וכ״ש כאן שאלולא פדיונו היה הבן

החיוב ,אבל ס״ס אח המצוה לכאורה לא מקיים

נשאר תמיד בלי פריק .ודאי מצוה רבה קעביד ,ומה

ששייך רק לאב .אמנם מציגו דשוקל שקלו של חבירו,

עוד שסדין ערבות סצווק בזה כל ישראל והפודה

ומשמע דנתינת אחר מועילה עבורו להיחשב כאלו נתן
בעצמו ממש וזוכה נמי בהמצוה ,ואם כן בפדיון הבן
כשאחר נותן עבור האב יש לומר דנחשב כאילו האב

נתן .ומיהו בלשק הגר״א נראה שלשיטתו האחר
מקיים גם את המצוה ,ולהאב הוא רק מצוה

לכתחילה ,ודברי הגר״א שם צ״ע טובא.

נחזור

לענינינו שאם הבן עדיין קטן והחוב לפדותו
על האב ,אם האשה מוכנה להציע לבעל

שיפדה בברכה .ובצינעא רוקא בינו לביז הכהז .בודאי

בכללם ,ואם כן מקיים המצוה מדין ערבות( .ומיהו
הכהנים בזמנינו הם דק כהני חזקה ,אלא שהתירו

וחייבו לפדות אצלם ,ואפשר שרק להמחויב עצמו
נהגו לנהוג בהם ככהנים ,אבל אולי לתת לכהנים כאלו

רק מדק ערב לא חייבו בכה״ג ולא נהגו) .ומסברא
היה נראה שכשם שמשתדלים לזכותם למול את

בניהם ,ואף דלמומרים יתכן שאין לנו חיוב ערבות עי׳
ש״ך יו״ד סי׳ קנ״א ובדגול מרבבה שם ,א״כ ראוי ג״כ
לפדות את הבכורות שלהם ,וזכות רבה היא להם ולנו,
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רמח

תשובות

והנהגות

יורה דעה

ולכאורה מחוייבים אנו סדין ערבות לשדות את כל

ובדרך כלל כשנולד מוקדם מאד אק לו עוד כח

הבכורים שאינם נפדים ,ומדוע לא שמענו מהדרים כן,
אלא א״כ נימא כהנ״ל דלא סמכו על כהני חזקה

הנשימה לנשום מעצמו ,ואי אפשר לפדותו ,ומצד

כשהנידון רק משום ערבות .מ״ב.

1ד3ר

אחד הוא גרוע יותר מטרפה שנגמרה יצירתו ,ואף
שמאידך טרפה גרע שהרי יישאר כן ,וכאן הלוא בס״ד
יתפתח ויהיה ככל ארם ,נראה שמ״מ אק פורק ,כיון

זה הוא הלכתא רבתא שנוגע מאד היום
למעשה וראוי לפרסם ברבים ,שנכשלק

במצות פדיון הבן בבעלת תשובה כהנ״ל כששומרים
מצד שהיא כהנוג ומיהו מצוי שכעצמה לא יודעת ולא

•"־•*•*בדקה אם זה שזינתה עמו הוא יהודי או גוי ,והיא
ספק זוגה ומוקמינן לה בחזקה שלא נפסלה ונשארה

שכעת עדיין לא נגמרה יצירתו ,אינו נקרא אדם ולא

שייך בו פדיק ,רק ממתק עד שיצא ויחיה בלי
אינקובטור שאז חיותו גמור ,ורק או סודק אותו.

ומעיקרא

חשבתי דכשיצא מהאינקובטור לא
נאמר דנתשב לידה רק מאז ונמתין ל׳

כהגת לפטור .ואפילו אם אין בזה החזקה מ״מ הוי

יום לפדיונו ,שכשיצא לאדר העולם מבטן אמו מיד

ספק ופטור( .ואם ירצה להחמיר ע״ע ,יתן להכהן
אפילו במתנה ע״מ להחזיר לשם פדיון ויתא מכל

נקרא "ילוד" ,אלא שהחסרון הוא בחיותו ,ורק כשחי
מעצמו בלי אינקובטור נקרא אדם ,ואם ק לענק

ספק).

להיחשב בן שלשים יום חלד בלידה ,אבל אין סודק

ומצוי

אותו אלא כשחיותו גמורה ,ובאינקובטור לא נגמר
שיודעת שזינתה עם עכו״ם אבל מתביישת
להגיד זאת ,ובפרט עכשיו שהיא באמת

צדקנית ובעלת תשוכה ,וכן הבעל לפעמים לא נעים

לו לעורר אצלה שאלה זאת וראוי שיעשה הכל
בחכמה ובצינעא .ומצוי גם שאמא שלה זינתה כמ״ש
לעיל ומה נעשתה חללה ונולדה מלכתחילה פסולה

חיותו וגרע מטרפה שנגמר ,ולכן אק סודק אותו אלא

כשיצא מהאינקובטור שאז הוא גמור ,ואז נוכל
לפדותו מיד .ועי׳ מש״ב בזה להכריע להלן.

ולפי

זה מה שמביא כת״ר סלוגתא בין בעלי
הוראה ,דיש אומרים שכיון שלדעת הרופאים

ולכן חייבין בפדיון הבן ,וכשיש ספק יסדה בלי ברכה.

יוכל בודאי לחיות ,פורק אותו כשלשים יום מלידתו

ונוכחתי שהיום בעו״ה הדבר מצוי טובא ,ויש לעמוד
על המשמר ולנהוג בחכמה ותבונה וכמ״ש.

אף שהוא עדיין באינקובטור ולא חוששין ,דש

סיפון רמג
פדיון הכן כשהבן כאינקובטור
בענין נולד כמעט לשש חדשים ,והניחו

אוחו
באינקובטור ,ועכשיו עבר חודש מלידתו
והשאלה האם צריך לפדותו כעת .ומביא מגדולי

הוראה באה״ק שהורו דכיון שהרופאים פשיטא להו

שיחיה ,סודק ממנו לשלשים יום אף שהוא עדיין

חוששין שאק נחשב הלידה גמורה רק כשיוצא מן
האינקובטור ומאז מונק שלשים יום ,ודברינו הנ״ל הם

רעה שלישית ,שבעודו באינקובטור אף שלדברי

הרופאים הכל אצלו בסדר ואין לחשוש ,לא פורק
אותו ,כיון שאין יכול לחיות מעצמו ולא נקרא עוד

אדם ,ומיד שיוצא אם עברו כבר שלשים יום מהלידה,
פודק וא״צ ל׳ יום מהיציאה ,ע״ש בח״ג מה שהבאנו.
אבל עיין מה שנכתוב בסמוך.

אמנם

לכאורה יש ליתן עצה אם רוצה לצאת ידי
כל החששות .שיסדה עכשיו ביום ל׳

באינקובטור ,וכת״ר ראה את דברינו בח״ג סימן ש״ל
שבעודו באינקובטור ודאי לא פודין ,ושואל מה

ללידתו ,ויודיע לכהן כצינעא קודם שנותן לו את

לעשות למעשה.

הכסף ,שאם הדין הוא שחייב כעת בפדיון ,הרי הכסף
שלו מיד לכל דבר ,אבל אם אק עוד חיוב ,יחזיק את

והנה

לדידי פשוט דאף אם אמנם ודאי שיחיה,
מ״ם כעת עדיין לא נגמרה יצירתו ואינו אדם,

הכסף אצלו כפקדק ויעבור הכסף לרשות הכהן מיד
כשנתחייב והיינו ביציאה .או ל׳ יום אח״כ .ויבול
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תשובות

אבן העזר

סימן רסב

ק

היאך נוהגין עם טטזר

קבלתי

סכתבו עם ספיקות ובירורים היאך להתנהג

עם ממזר הנמנה על אנשי קהלתו.

דע

שכל אחד שבא לעולם נולד עם תפקיד מסויים,
ובכלל זה הממזר שנוצר בעבירה .ואמנם עלול

שיהא בעל מדות מושחתות כמו שאיתא בחז״ל ,מ״מ

גם לו יש תכלית בעולם .ולא צריך להתייאש כי עצם

ועל

והנהגות

שאלתו אם לפרסם שהוא ממזר ודאי ראוי
לפרסם הדבר ,כדי שידעו ש^פנר בבת ישראל,

וכן איתא בפוסקים ,ואמנם היום בעו״ה רואים פרסום
זה כאכזריות ח״ו ,ע״כ אם הוא שומר מצוות ויודע
ליזהר מפני איסור ממזר ,ודאי יזהר בעצמו ,וסומכין

אנו שחברך חברא אית ליה ויתפרסם ,וגם הוא לא
יעבור .אבל ממזר חילוני שעלול לנסוע למדינה אחרת

ולהתחתן ,מצוה היא לפרסם שממזר הוא אף
שהמפרסם מתבזה בכך שחושבים אותו לאכזרי ,חייב

להציל ממכשול.

הדבר שהוא חייב בכל המצוות וזוכה לשמש לפני
מלך מלכי המלכים זכות ובה היא .וכבר אמרו חז״ל

^ממזר ת״ת קודם לכהן גדול ע״ה.

ויש

להסביר לממזר שבעולם יש הרבה בעלי מומין
מלידה שפגומים בגופם כל ימי חייהם ,כגון

ילד מונגולי שגם הם אינם יכולים לשאת אשה,
ומקבלים הדבר שכך הטבע ,ואנו מאמינים שגם

נשמות אלו נשלחו לעולם בעבור איזה מטרה
שנעלמה מאתנו ,וכן הממזר הזה מוכרח לסבול כל

ימי חייז ,וזהו מדרכי ה׳ הנסתרות ,כשם שלא נוכל
להבין דרכו שקדושים ותינוקות מושלכים באש ר״ל,

רק לא מחשבותי מחשבותיכם ,ועל הממזו להודות

לה׳ שעכ״פ הוא בריא בגופו ויכול לעבוד את ה׳.

שמט

עוד

הביא במכתבו אודות נישואין על ידי
ריפורמים .הנה אף שיש פוסקים דלא פסלינן,

כבר הבאתי בספרי "תשובות והנהגות" שרק עם
רישום נישואין לכתחילה אנו חוששין לגט לחומרא,

ובשעת הדחק בריפורמים סמכען שהקידושין אעם
חלק בעדים פסולין ,שאין מעשה הקידושין אצלם עם

נתעת טבעת ואמירת הרי את מקודשת כדין עם עדים,
ולכן אק צריך גט מדינא ,ומסתמא לא הי׳ שם עדים

כשרים דסומכק שיהודי שומר שבת לא יהא לו קשר
עמהם שהם אבות הטומאה ,ורובא דרובא דדתיים
נזהרק כן ,וגם אם נאלצים להשתתף בחתונה אעם

מתאמצים לעמוד סמוך לקידושין עד שיראו המעשה,
ואק דינם כתינוק שנשבה אלא כמו כת קראים שאנו

ואודות נישואין צריך למצוא גיורת ,וויווגים מן

פוסלק לגמרי אף שהבנים אנוסים ,שהם קהל בפני

השמים ,ויתפלל לה׳ שימציא לו גיורת

עצמם .ושמעתי שכן הורה הגר״מ פיינשטק וצ״ל

המתאימה ,ואם אינו מוצא אנוס הוא ויש לו די לתקן

שאק לחשוש כלל לקידושין שנעשו ע״י הפורמים או

בעולם במצוות ובמעשים טובים.

קונסרווטיבים.

וטה

ששואל אודות תפלה לחיי הממזר ,ע״פ

המבואר בשו״ע (יו״ד רס״ב ס״ד) ,ודאי הממזר
עצמו צריך להתפלל לה׳ שיחיהו ויזכהו לעבוד אותו
ית״ש עם אריכות ימים ,ויתפלל גם לזיווג הגון המותר

פייטן

רסג

הזרעה מלאכותית ישיר ע״י הבעל
לאשתו

לו (ואף שמרבה עי״ז ממזרים מ״ם מצווה הוא בכך

3ענין

שמזכיר עוון ועלול להכשיל ,וגם לא מתפללין שימות

הנישואין ,והציעו לו שהוא יוציא זרעו למק כלי ומיד

ח״ו ,ורק הממזר צריך להתפלל על עצמו וידע שזהו

יזהק הזרע לרחם אשתו ,ולדבהו שמע שאפשר

גורלו ,והקב״ה רחום וחנוז מטיב לו ולכל ישראל.

להתעבר כז .ומביא שאמרו לו שיש שנהגו כז ע״פ

כמ״ש במקו״א) ,אבל אנו לא מתפללין שיחיה

השאלה בבעל שלא נפקד בוש״ק מחמת
שיש לו פחד ביאה ,וכבר עבר זמן רב אחה

תשובות והנהגות  -ד שטרנבוך ,משה בן אשר עמוד מס 353תודפס ע׳׳י תכנת אוצר החכמת

מ

תשובות

וביותר

והנו€ת

אורח חיים

הרי דבר שבקדושה נאמר בעשרה דוקא

הנה

האחרונים האריכו בדין המפגר (ונקרא
בלשונם פתי) ,שברמב״ם (פ״ט מהל׳

ואסור לומר בפחות ,ואם אומר בלחש
באופן שאין עשרה שומעין ,נהפך הקדיש מזכות

עדות)

לחובה ח"ו ,שאומר דבר שבקדושה שלא בעשרה,

שסוברים

בזמן שמצותה בעשרה ואסור לומר ביחיד.

והמנהג

הנכון הוא כשיש כמה בעלי חיוב

ל״ע שרוצים לומר קדיש ,שכולם

מתאספים למקום אחד ואומרים ביחד ,ואז אף
אם אין שומעים את אחד מהם ,מ״מ ביר!

שאמר עמהם ממש ,כשעתים הציבור מתכוונים

לענות על כולם ומועיל,

וכן

מביא ב״כף

החיים" (סי׳ נ״ה ס״ק ל״ב) מנהג המקובלים

שאמרו^בלסש ומועיל ,ומביא חולקין ע״ז,
והכוונה של המקילין רק באופן שכולם אומרים

יחד ,אבל מה שיש שנהגו שחוטף קדיש ואומר

פוסל

פתי

שכוונת

לעדות,

הרמב״ם

ויש

מהאחרונים

שדינו

כשוטה

ולשיטתם אין חלין מעשיו אפי׳ כשמבין מה

שעושה (שזהו גדה״ב ששוטה לאו בר קנינים),
ופטור ממצוות כשוטה ,ויש שסוברים דכיון
שאין בו טירוף הדעת ומדבר ועושה מתוך ישוב

דעתו ורק שאין שכלו גמור ואינו מבק כדרך
שמבינים שאר בני אדם ,אין דינו כשוטה ,ורק

לעדות פסול דשא״א לסמוך על עדותו ,אבל
לענין מו״מ הרי אם מבין מה שעושה (וכגון

רמסברו ליה וסביר) חלין מעשיו (עיין שו״ת
מהרי״ט אהע״ז ח״ב סי׳ ט״ז).

ולממשה

בלחש לעצמו ולא משגיח כלל אם עונים עמו,

לענין חיובו במצוות יש להחמיר
כהנהו פוסקים שהפתי אין דינו

חייבין לבטל מנהג נפסד זה ,ויתאספו יחד

כשוטה ,ונראה דלשיטתם חיובו במצוות תלוי אם

כמ״ש ,וכדאית היא הטירחא להתאסף כדי
לזכות בקדיש כהלכתה באופן שיועיל לנשמת

מבין ענין המצוה ,והיינו ראם מבין שהקב״ה

ציוונו לקיים התורה ונותן ע״ז שכר ועונש ,הוי

הנפטר( .וע״ע מש״כ בח״א סי׳ ק״ג ובח״ב

בר דעת לענין חיוב במצוות (וכעי״ז כתב במנחת

סי׳ מ״ב).

שלמה סי׳ ל״ר ע״ש)[ ,ומה שראיתי לחב"א

והיום

שחידש דבעינן שיבין ענין כל המצוות ,שאם אינו
הותרה הרצועה ,ורבים אומרים קדיש

במקומם ,ואין עשרה שומעין ממנו ,ורע
הדבר לפי שקדיש הוא דבר שבקדושה וכשאומרו

בלי עשרה יש בזה איסור ח״ו ,שאין לנפטר בזה
שום זכות ,רק צריך לאומרו בקול רם ,ועדיף

שיאמרו ביחד ממש כל האבלים [במקום שאין
מנהג שכל אבל אומר הקדוש לבדו] ,וכמש״ג.

ה

סימן כה

ךו

חיוב כמצוות לטי שפכגר בשכלו

קבלתי מכתבו אודות ילד בר מצוה ,מפגר

בשכלו ונוהג כבן שבע או שמונה,
וקשה לו הדיבור והקריאה ר״ל.

בר דעת לענין כל המצוות הרי הוא פטור
מהמצוות כי ל״ש חיוב חלקי במצוות ,לענ״ד

אינו כן ,אלא דלאותה מצוה שמבין הרי הוא בר
דעת להתחייב בה] ,אבל לענין משא ומתן לא די

שהוא בר דעת לענין חיוב במצוות אלא צריך

שיהא בר דעת לענין מו״מ ,והיינו שמבין המקח
שעושה ואז חל המקח להנהו פוסקים שהפתי
אינו כשוטה.

ולבנין

תפילין תלוי בזה ,שאם נשמר מלהסיח

חייב ואם לא פטור ,ומ״מ נראה שנכון
ללמדו ולעוררו על הזהירות מהפחה ,ואם מבין
אפשר לו להניח תפילין לק״ש לבד ,ובזמן מועט

כזה יצליח לשמור כראוי.
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*

תשוב!
והמחמיר

והנהגות

אורח חיים

בושה וכלימה?) עיין היטב בספרי "תשובות

שלא לצרפו למנין יש לו

והנהגות" <ח״ב סי׳ ס״א).

לעשות בחכמה שלא ירגיש הפתי

קריאת שמע

דבר

סימן כו

ע״ע עול מלכות שמים ,ובלי זה הרי זה כמעשה

ק״ש עם תפילין

קוף בעלמא וכמ״ש.

חדש ונפלא הוא שיטת הרמב״ם ,שהביא

וזהו הסיבה שבימות הראשונים פחדו ורעדו
בהנחת תפילין והעם לא הניחו תפילין

דעולא (ברכות יד ):שכל הקורא קריאת שמע בלא

כלל ,מפני שחשבו שאינם ראויים לכך ,שאין

תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו ,ותמוה

אצלם קבלת עול מלכות שמים כראוי ,ומי יימר

לכאורה שאין זה דין בהלכות תפילין ,והיה לו

נקיתי לבבי ,והסמ״ג מביא שחיפש בכמה מדינות
ומצא שלא מניחים תפילין כלל ,והוא זירזם

תפילין בשעה שקורא שמע ,ומבואר בזה דס״ל

שעכ״פ יניחו לק״ש ותפלה ,ובמאירי (פ״ג

להרמב״ם באמת שהוא מדיני הנחת תפילק
שצריך לקרוא ק״ש בשעה שמניחם ,והיינו קבלת
עול מלכות שמים ,שיסוד מצות תפילין שהוא אות

דברכות) כתב שרק בעשרת ימי תשובה הניחו.

בהל׳ תפילין (פ״ה הכ״ו) את המימרא

להרמב״ם להביאו בהל׳ ק״ש שמצוה להניח

שמאמין בייחוד השם ,ומצות תפילין עם ק״ש הוא
מעלה בהנחת תפילין שבוה מפרסם שמאמין

בייחוד השם ואהבתו ותורתו ,וא״ש שלכן
הרמב״ם הביא הדין שהקורא ק״ש בלי תפילין

כמעיד עדות שקר דוקא בהלכות תפילין ולא בהל׳

ק״ש ,כיון שזהו הלכה בתפילין.

ובעה״ש

(סי׳ כ״ה סעיף ח׳) כתב שאפילו למ״ד
מצוות אין צריכות כוונה ,מ״מ אם לא

ונראה

עוד שבאמת קשה למה קאמר בגמרא

רק על הקורא ק״ש בלי תפילין שהוא
כמעיד עדות שקר ,נימא דגם הקורא ק״ש
ואינו לומד תורה כראוי או אם אינו מלמד
בניו הוא מעיד שקר משום שאומר ושננתם

לבניך שיהיו דברי תורה מחודדין בפיך ,או
אם

אינו

מקיים

מזוזה

כראוי.

ולפי

מה

שביארנו הדבר מבואר ,־שכיון שתפילין הם
אות על יחוד שמו שזה קבלת עול מלכות

שמים ,לכן הקורא ק״ש בלי האות הרי זה

ישים אל לבו ענינה כלל לא קיים המצוה והוי

מעיד שקר ,ומבואר עכ״פ הקשר בין ק״ש

כמעשה קוף בעלמא ,ולכן יכוון בהנחתו שצוונו

לתפילין( .ובשם הגאון וצדיק רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ״ל מובא שעורר שמי ששולח בניו

שמו ויציאת מצרים ,על הזרוע נגד הלב ועל
הראש נגד המוח כדי שנזכור נסים ונפלאות

לבתי ספר פסולים ,לא מקיים מצות ת״ת לבניו

הקב״ה להניח ד׳ פרשיות אלו ,שיש בהם יחוד

שעשה עמנו שהוציאנו ממצרים

וכו׳ ע״ש

כדין ,והק״ש שקורא בכל יום הוא שקר!),

(וע״ע בדברינו בח״ג סי׳ ל׳).

שהאריך ,ויסוד הדברים הוא שתפילין אינה ככל

מ״ע שמקיימין אותה במעשה המצוה וכוונה
לצאת ,אלא כאן היא אות ,וקשור לכוונה שמקבל

ו?ןייץ מ״ב סימן תקנ״ה (ס״ק ה׳) שקורא תגר
על האומרים ק״ש כשמניחים תפילין

תשובות והנהגות ־ ה שטרנבוך ,משה בן אשר עמוד מס 45הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

זי

תשובות
ין

העזר

והנהגות
בעולה שתלוי בדידיה וצ״ע.

עוד בעה״ש שמתיר בשעת הדחק גם בלי הפסד
ממון .ונראה שכל נישואין מצוה להקדים ואין

;ר ,ולכן מותר ואין להחמיר שזהו ודאי שעת
ובטלה

ק,

גזירת שלשים

זתה ומשלימים,

לגמרי

חתם

עיין בשו״ת

בשבעת

וביאר

מרן זצ״ל ,שיש שני חיובי שמחה בחתן',

ראשית חיוב שמחה בחתן גופא ,ועוד חיוב

ימי

סופר יו״ד

תצג

שמחה לשמח

את הכלה ,וכלשון הגמרא

"שיהיה

שמח עמה" ,ולפי זה י״ל דמה שכתב הרמב״ם ג׳
(שמ״ח).

ימים היינו השמחה עם הכלה ,שזה תלוי בדירה ,אבל
שמחת החתן

מדין

סימן תשנד

עצמו ,כיון שהוא בחור חייב

לשמוח שבעת ימים עכ״ד.

לה :חתן בשבעת ימי המשתה אם מותר
לכתוב או לנהוג ברכב.
*"ע בסי׳ ס״ר נראה שעיקר האיסור מלאכה

ונראה

שזהו כדברינו הנ״ל ,שיש חיוב לשמח את
הכלה ,רק נראה דכתיבה מועטת שלא מפריע
בכך מותר ,אבל אם הכתיבה

שמח

לאשה ,והוא

^'חתן ,הוא משום שצריך לשמח אשתו ,ולפ״ז

מפריע לו לקיים חיובו לשמחה עליו להמנע מכך,

ה שאם האשה מוחלת מותר ,וכ״מ בב״ש וח״מ

ורבינו הגר״מ פרוגמנסקי זצ״ל בשבעת ימי הז״ב שלו

סק״ב ,אך לרמ״א שם מוכח שהאיסור הוא משום

ביקש

מחילה

מאשתו

וישב

ללמוד

כמה

שעות,

דידיה שדומה למלך ולא מהני מחילה וכמו

ולדבריו כשהאשה מוחלת באמת פטור מהחיוב כלפי

ב הב״ש והח״מ ,אך נראה דגם לרמ״א הואיל

דידה ,ומצד החיוב שמחה שלו הנה "פקודי ה׳ ישרים

 :איסורו הוא משום שדומה למלך זהו דוקא

משמחי לב" ואין לו שמחה יותר מלימוד תורה!

<כות של בזיון ולכן לא מהני מחילה ,אבל נהיגה

(ועיין היטב בפתחי תשובה אהע״ז ס״ר ס״ק ג׳ מה

תיבה שאין בהם משום בזיון שרי ,וכן להטעם

שביאר בזה).

ך לשמח עמה הרי אם מוחלת מהני ,וכן ביאר

החזו״א זצ״ל ,וכן שמעתי מהגאון רבי מרדכי

ובמועדים

דברי החזו״א

^נסקי זצ״ל ,ומ״מ היינו דוקא במלאכות שאינם

אבל לענין ההלכה שחתן כמלך ואינו יוצא
לבד אזי נראה זלזול כשאין מי שילווהו וע״כ
ה לא מועיל ,אבל לכתוב או לנהוג כשהאשה

1

ת שאינו מתעסק בשמחתה ורצונו בכך והיא
מה

ה

 1כבודו ,ואין בזה זלזול שנאסור משום

למלך לרמ״א,

לכן

אין

בזה

איסור כלל,

ג בזה להחמיר לעצמו עביר ואין בזה חיוב

וזמנים ח״ז סימן קנ״ד בהגה״ה הבאנו
דחתן

אסור לו לכתוב

והערנו על דבריו ע״ש .ולפי זה אם מוחלת מותר,

ונראה דהא דמהני תנאי היינו דוקא במלאכה שאין בה

משום

פחיתות

כבוד,

שאל״ב

אין

בכוחה

למחול

וכשיטת הרמ״א ,ובפרט אם נעשית בפני אנשים ,אבל

לכתוב בבית או לנהוג ברכב והיא עמו ומוחלת דאין
בזה

שום פחיתות כבוד כלל מותר ,ועיין בפתחי

תשובה ר״ס ס״ר שחתן אסור לו להסתפר ,ונראה רזה
בכלל גדר מלאכה של פחיתות כבוד ,ואולי גם חשיב

מדינא.

הגריז״ס זצ״ל הגאב״ד דבריסק אמר דבר נפלא

ליישב סתירה ברמב״ם ,שבפ״י דאישות (הלכה

מלאכת שיהוי ומפריע לשמחה ואסור( .ועיין רמב״ם

פרק

כ״ה

דסנהדרין

ה״ד

בפרנס

שאסור

ברבים

שהאסור במלאכה בזויה דוקא ע״ש).

•וסק שכל הנושא בחולה יהיה שמח עתה שבעת

בין שהיה בחור בין שהיה אלמן ואם היתה
אין פחות מג׳ ימים שתקנה הוא לבנות ישראל
שמח עם הבעולה ג׳ ימים בין בחור בין אלמן,

בואר ברמב״ם דדין שמחה תלוי באשה אם היא
י או בעולה ,ואילו בפ״ב ה״ט פוסק ואם בחור

זלמנה או אלמן נשא בתולה מברכין אותה כל

סימן תשנה
שאלה :נשאלתי בבחור ובחורה בעלי
תשובה שבאים להנשא ,אם יש
להם שבעה ימים ל״שבע ברכות".
יסוד השאלה ששניהם נכשלו ר״ל ובעלו בזנות

ימי המשתה ,הרי דין ברכות תלוי באיש או

קודם ,ומפורש בשו״ת נו״ב (אבהע״ז ח״ב פ״ב

 ,ואם הוא בחור השמחה שבעת ימים אף שהיא

בתשובת בנו של הנו״ב) שאם כבר טעמו טעם ביאה

?׳<
?ףרץ

תצד

תשובות

והנהגות

אבן העזר

דינם כאלמן ואלמנה שאין להם אלא יום אחד לברכה,

ואם

כן לכאורה

בעלי

תשובה

כאלמן

דינם

אלו

ואלמנה ואם יברכו שבעה ימים יעברו על ברכה

נשואין ולא מצינו להקל בזה.

ובאמת

שגם באלמון שנשא אלמנה ,העלה הגאון

רבי שמואל סלנט זצ״ל( ,נדפס ב״אורייתא"
לבטלה.
על קידושין) דאם כי בב״ש (ס״ב ס״ק י״ז) ס״ל

אמנם

בשו״ת "חתם סופר" (אהע״ז קכ״ג) פליג עליו

שמברכין ג׳ ימים אשר ברא לדעתו ד״ז צ״ע טובא,

ודעתו בבחור שגם בבעל קודם דינו כבחור,

ודעתו שהשמחה במעונו אומרים כל שלשה ,אבל לא

ולפ״ז יש לנו עמוד גדול לסמוך עליו להקל הוא

אשר ברא ,אבל בעצמו מביא שהחכ״א והגאון מליסא

החת״ס ,אכן כל זה רק בבחור אבל גרוש שנושא

הביאו לברך כל ג׳ אשר ברא ,ומסיק שדבריהם צ״ע.

בחורה בעולה גם לדברי הח״ס דינה רק ביום אחד,

סימן תשנו

ובנידון שבא לפני היה זה גרוש שכיבד אותי בשבע

ברכות ,וזחלתי ואירא ששני עמודי הוראה אוסרים
"**

לברך כל שבעה ,והיאך להתנהג בשאר ברכות כל

שבעה,

מצדד

וכן

בערוה״ש

ס׳

אה״ע

ס״ה

ס״ד

שנבעלה בזנות דינה כאלמנה .ועיין בפת״ש סי׳ ס״ב

שאלה :רב המסדר קידושין אם יכול
להיות עד כשמקבל ע״ז שכר.
במועדים וזמנים ח״ד רע״ה בהגה״ה העלינו שיש
בזה חשש לקידושין שהרב נוגע בעדות

סק״ט שהביא משמש צדקה שדייק מהגינת ורדים
שרק אם נבעלה בזנות דינה כבעולה ,אבל אם נבעלה

שהקידושין יחול ,כיון שקיבל על כך שכר ,והבאנו

בזנות רק לאיש שנישאת לו מיקל דמברכין כל ז׳

מספר "יד הלוי" מהגר״א המברגר זצ״ל (אהע״ז סימן
כ״ה) שחושש לרב המסדר קידושין שאסור להיות עד

עיי״ש.

וע״ש מה שביארנו בענין זה.

ומסברא

אמינא

שכל

הפגם

בבעולה

הוא

רק

כשמפורסם הדבר וכגון שהיא מעוברת ,אבל

אמנם

דמי לסוגיא דשליח נעשה עד (בקידושין מג):

בבעולה גרידא שלא נודע לא זילא ושמח עמה מאד

וע״כ דינם בשבעה ימים ,ולפיכך סברתי כיון שאם לא
אברך תתבזה האשה ח״ו וגדול כבוד הבריות אף
לדחות

ל״ת

דרבנן

ברכה

דהיינו

שלרוב

לבטלה

ולסמוך על סברא

הפוסקים דרבנן ,צידדתי לברך

נראה לקיים המנהג שלא חוששין לכך ,ולא

דהתם בשעת הקידושין הוא נקרא עד ,וחשיב נוגע
לקיים שליחותו כמבואר בתום׳ שם בשם הירושלמי
שלקידושי כסף העד הוא נוגע כיון שבלאו הכי יתבעו
ממנו כסף ויפסיד ,אבל בנ״ד דכל הנגיעה שלו היא

רק להתעשר ולתבוע אח״כ כסף להרויח ,ע״ז לא

הנ״ל ,ועוד נתיישב בס״ד בדבר.

חשדינן לפוסלו כבר בשעת קידושין מחמת זה שעתיד

שוב

העירני

חתני

המופלג

הרה״ג

רבי

אח״כ לקבל כסף.

יששכר

שרייבער שליט״א שבב״ח מפורש דחיוב שבע
ברכות נתקנה על עצם שמחת נישואין (ורק בשלא

וראיתי

בפועל שיש בו פסול נוגע שרוצה טובת

ניסת קודם שאז שמחתו גדולה יותר) ודלא כהנו״ב
הנ״ל שפירש שהברכה נתקנה על ביאת בתולה ע״ש,

ומעתה לדברי הב״ח אין ראיה לפטור בעולה משבע

באוצר הפוסקים

(מ״ב) שמביא

להחמיר

אדונו ,ולפי זה תלמיד לרב פסול ,ועיין באור החיים

פרשת שלח (י״ד י׳) שפוסל יהושע לעדות על משה
שהוא משרתו .אבל נראה שפועל או תלמיד אינו אלא

ברכות ז׳ ימים( .ומדברי תוס׳ כתובות ז :ד״ה דהא,
אין קשיא דמיירי בבעולה בחיי אישות).

אוהב ולא פסלינן ליה לעדות ,וכ״ה בפתחי תשובה
חו״מ ס׳ ל״ג בשם התומים שהביא ראיה שאין עליה

ולמעשה

נראה דבמקום שלא גרו בפרסום כאיש

ואשה נראה
כבוד

הבריות,

שהבאנו

כיון

ויש
שכך

שיש להקל,

להקל

נהגו,

ולסמוך

אבל

בגרו

תשובה

מהרמב״ם

ששכירו ולקיטו

כשרין לעדות.

מפני שגדול

ועיין בתשובות הר״י מיגש סי׳ קס״ג שדינם כאוהב

הגאונים

שכשרים ,ועיין בשדי חמד (חלק ה׳ בדברי חכמים סי׳

כאיש

ס״ג) להקת פוסקים שמכשירין בזה ,ויהושע שנשלח

על

יחד

ואשתו דהוי פירסום כן ,אף שלא נשאו מדין תורה

להעיד על אמיתות משה ע״ז דוקא הוא נוגע ,אבל

ולא בדיניהם ,כיון שנהגו כנשואין אין כאן שמחת

לפעולותיו ומעשיו בודאי

היה נאמן

ולא

חשדינן

תשובות

והנהגות

אבן העזר

תפא

תשובה" דנתי אם מותר לכהן לישא בעלת תשובה

שתמחול בכתב וכמנהגנו (ודברי הרמב״ם פ״ז דחובל

בעולה ,אם נאמנת מן הדין שלא נבעלה לנכרי ואינה

ומזיק ה״ז שאסור להלבין אדם כשר ,צ״ב .מנליה

זונה ע״ש היטב ,וביותר הספק כאן שרובם עכו״ם,

אדם כשר דוקא דכיון שהאיסור חמור כרציחה מנליה

ולמעשה התרנו לבעל תשובה כהן לינשא בחרדית

שמותר להלבינו ברבים אם אינו "אדם כשר" וצ״ב).

שברור לה שלא נבעלה לעכו״ם ,והביאו שהסכים לזה

ולפי

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך שליט״א),

תראה

דברינו נראה שכלה שביטלה בעבר שידוך,

ועכשיו שידכה עוד פעם ,ולא סיפרה לחתן יכול

דודאי שראוי לכהן לישא אשה מיוחסת ,אבל

החתן לעכב מלישאנה עד שתקבל שטר מחילה מן

אם היא מצטיינת באהבת התורה ובמידותיה

החתן הראשון .ובענין דמי בושת להפיס דעת השני

לא יוותר עלה רק מפני חשש דעת יחיד בדרבנן

כשביטל השידוך כשלא נתחייב על כך בשטר שידוכין

שדחוהו שאר הפוסקים (ועוד שהרי כהנים שבזמננו

הנה בקצוה״ח סימן ר״ז סק״ז דעתו דפטור דהמבייש

הם בלא״ה רק כהני חזקה) ואין להחמיר בזה כלל

בדברים פטור ואף שתקנו לקנוס המבייש בדברים לא

רמקום מצוה ,והעיקר לבחור אשה באהבת התורה

תיקנו אלא לבעלי הלשון .וכ״כ בעו״פ ,אבל בחת״ס

ויראת ה׳ טהורה לבנות בית בקדושה.

(אה״ע קל״ד) דעתו דגם בזה בי״ד עושים דין עד

ובנידון

שיפייס איש ריבו וע״ע בפוסקים בזה( .ועיין בשו״ת
שנשאלתי אף שהיו ממשפחת פגומה אין

להם לחשוש כלל וכלל כיון דשניהם טיהרו

עצמם מפגמם וראויים זה לזה ,וברכת ה׳ תנוח עליהם

שרידי אש (אה״ע כ״ו) דתוכן השטר הוא שהכלה (או

החתן) מחלה על עלבונה בלב שלם והסכימה לפוטרו
מכל

חוב

ושיעבוד בעולם) .ועיין

בביאור הגר״א

לבנות בית לתפארת בישראל.
בסימן קנ״ט ס״ק כ״ד ,דכיון דבמשודכת יש חרם
הקהלות הוי כמקודשת שרשאי לכנסה לפני שיחלוץ

סימן תשלה

ליבמתו ע״ש ,ומהאי טעמא

שאלה :אם להשתדך עם חתן שבעבר
ביטל שידוך ,אם עלול להזיק לה.
במקום שלא היה לחתן טעם נכון לבטל השידוך זהו

ראוי להחמיר בשטר

מחילה ולא במילי דעלמא ,ובשעת הדחק כשבית דין
חייבו המנתק כפי השגת ידו או ידה והצד השני

ממאנים ,ורואים הב״ד שאין מקום להמתין שיתפייס
המנתק ראוי לבקש ליתן בכתב פיטורים ולא לעכב

פגם שבייש בת ישראל ,ואם אין לו ממנה
כתב מואילה ראוי לא לשדך עמו ,ורש״י בתענית ח.

בפ״ו.

נד״ה מחולדה ובור) מביא מעשה מבחור שהבטיח
*חורה לישאנה ועבר על אמונתו והוליד שני בנים

סימן תשלו

אחד נפל לבור ומת וחד נשכתו חולדה ומת שהעמיד
אותם לעדים ,ומשמע שמסוכן אפילו לבניו אחריו
כשאינו עומד באמונתו ,והקדמונים החרימו ע״ז ,עיין

שאלה :שדכן הדורש תשלום עבור שידוך
שעשה מה הדין.
דין שדכן כסרסור ומגיע לו כסף מדינא ,עי׳ ברמ״א

באהע״ז (נ׳ סעיף ו׳) ,ובבית שמואל סי׳ נ״א סק״ח,

חו״מ סס״י רס״ד וביש״ש פ״ק דב״ק ס׳ ל״ח

וכן הגר״א זצ״ל הקפיד מאד על ביטול שידוך ,ועיין

ובפת״ש חו׳׳מ שם באורך ,ובמהרי״ל הלכות חנוכה

בשו״ת מהרש״ם ח״ד שיש בביטול שידוך חרם מבית
דין הגדול וח״ו להקל בזה.

ונראה

כתב

שהיה

פרנסתו משדכנות,

וכן

שמענו

מכמה

גדולים שלקנות אתרוג הקפידו מדמי שדכנות דוקא

דלא תלוי בכתיבת תנאים דוקא ,אלא מאחר

שהבטיח לישאנה וסמכה דעתה וגם נודע

מאחר והכסף ביושר ,משא״ב שכר הרבנות או הר״מ
חששו שמא אינו כסף ביושר לגמרי ,וצודק איפא

השדכן שדורש כסף.

לרבים עד שמתביישת ,הנה כשחוזר בו עונשו רב
מאד שמבייש בת ישראל ,ועיין רבינו יונה בשע״ת

אמנם

הבע״ד טוען שכאן לא נוהגים לשלם לשדכן,

שער ג׳ אות קל״ט ,ובחינוך (1״מ) ובתוס׳ סוטה (י):

וסבר הוא שהשדכן נתכוין למצוה או עשה

ויהרג

ואל

מתוך ידידות ,אבל כאמור האמת שנהנה וראוי לשלם

עמו

בלי

על כך ,ומה גם שמקובל שלפעמים אם לא משלמים

דמשמע

יעבור

מדבריהם

להלבין

פני

שזהו

רציחה

חבירו,

ואין

ממש
לשדך

ג*.

פרק ו

המוכיח את חברו ,בין בדברים שבינו לבינו ,בין
בדברים שבינו לבין המק׳ ,צריך להוכיחו בינו לבין
עצמו ,וידבר לו בנחת ובלשון רבה ,ויודיעו שאינו
אומר לו אלא לטובתו ולהביאו לחיי העולם הבא .אם
קבל ממנו מוטב ,ואם לאו ,יוכיח בעם שניה ושלישית.
ובן תמיד חייב להוכיח ,עד שיכהו החוטא ויאמר לו
איני שומע .ובל שאפשר בידו למחות ואינו ממחה,
הוא נתפש בעון אלו בולם שאפשר לו למחות בהן.
המאתיים וחמש היא שצונו להוכיח החוטא או מי שירצא לחטוא ולמנוע
אותו ממנו במאמר ותוכחה ,"...נראה מכאן שחזר בו מהבנה זו06י.
הולך בדרך לא טובה  -כוונת רבנו בביטוי זה למה שמובא בגמרא:107
"מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו? שנאמר :׳הוכח
תוכיח"׳ .108וכל שכן שחייב להוכיחו ,אם ראה בו שחטא חטא של עברה.
הוכח תוכיח את עמיתיך  -ויקרא יט ,יז (שם :׳עמיתך׳).

בין בדברים שבינו לבינו בין בדברים שבינו לבין המקום  -כוונת רבנו
לשני ענייני התוכחה הנ״ל .גילוי טענותיו כלפי השני " -דברים שבינו
לבינו״ ,והחזרת חברו למוטב " -דברים שבינו לבין המקום".

 106וכ״ב משנת יעקב .וקרית ספר פירש שגם כאן רמז רבנו בדבריו" :או שהוא הולך בדרך לא
טובה" למי שרוצה לחטוא ועדיין לא חטא ,כמובא בספר המצוות .וכן פירש דעת
ומחשבה.
 107ערכין טז ע״ב.
 108וכן כוונתו בכל מקום בביטוי זה  -לא לחטא ממש אלא לדבר מגונה ,כמו בהלכה א בפרק
זה ובהלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה א .וכן פירשו פרי חדש ,מגילת ספר (על סמ״גן
ל״ת ה ,עבודת המלך וגליוני הרמב״ם .ובן ידיד (בהלכה ח) ונתיבות עולם (על סמ״ג) ל״ת ו
פירשו באופן אחר.

197

ר^.

••//ר,

פרק ו

צריך להוכיחו בינו לבין עצמו ,וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו
שאינו אומר לו אלא לטובתו ולהביאו לחיי העולם הבא  -ביאר
בסמ״גי״י" :שבזה יתקבלו דבריו יותר" .וכל זה בכלל דבריו של רבי
עקיבא" :"0העבודה אם יש בדור הזה יודע היאך מוכיחים".
עד שיכהו החוטא  -בגמראי" נחלקו בדבר זה" :עד היכן תוכחה? רב
אמר :עד הכאה ,ושמואל אמר :עד קללה ,ורבי יוחנן אמר :עד נזיפה.
כתנאי ,רבי אליעזר אומר :עד הכאה ,רבי יהושע אומר :עד קללה ,בן עזאי
אומר :עד נזיפה .אמר רב נחמן בר יצחק ,ושלשתן מקרא "2אחד דרשו:
׳ויחד אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות׳ ,וכתיב :׳ויטל שאול
את החנית עליו להכותו׳ .למאן דאמר עד הכאה ,דכתיב :׳להכותו׳ ,ולמאן
דאמר עד קללה ,דכתיב :׳לבשתך ולבושת ערות אמך׳ ,ולמאן דאמר עד
נזיפה ,דכתיב :׳ויחד אף שאול׳ .ולמאן דאמר נזיפה ,הכתיב הכאה וקללה!
שאני התם ,דאגב חביבותא יתירא דהוה ביה ליהונתן בדוד ,מסר נפשיה
טפי״ .בסמ״ג״י תמה על רבנו ,מדוע פסק כרב ולא כרבי יוחנן  -׳עד נזיפה׳,
שהלכה כמותו כנגד רב ושמואל ."4אך נראה ,שרבנו הכריע בדעת רב,
כיוון שהיא מפורשת בפסוק  -נזיפתו וקללתו של שאול לא היו תגובה
לתוכחתו של יהונתן ,תוכחתו באה לאחר מכן ,ונפסקה בהבאת שאול את
יהונתן."5
ויאמר לו איני שומע  -את שאלת הגמרא "עד היכן תוכחה?" אפשר
לפרש בשני אופנים .האחד ,עד כמה חייב האדם לסבול כדי לקיים מצות

 109עשין יא ,והביא ראיה מגמרא שבת לד ע״א .אך בספר החינוך מזיוה רלט ביאר באופן
אחר" :ואמרו שם בספרא :יכול מוכיחו ופניו משתנות ,תלמוד לומר ׳ולא תשא עליו
חטא׳ .תה מלמד שבתחילת התוכחה שראוי לאדם להוכיח בסתר ובלשון רכה ודברי
נחת ,כדי שלא יתבייש".

 110ספרא קדושים פרשה ב פרק ד ,וכעין זה בערכין טז ע״ב בשם רבי אלעזר בן עזריה.
 111ערכין טז ע״ב.
 112שמואל א כ ,ל-לג.

 113עשין יא ,ופסק כרבי יוחנן ,וכן פסק בספר היראים סי׳ רכג [לזן ,אך בספר החינוך מזיוה
רלט הלך בעקבות רבנו ופסק כרב ,אך פירש" :עד הכאה ,כלומר ...עד כדי שיהיה קרוב
החוטא להכות את המוכיח".
 114ראה ביצה ד ע״א ועירובין מז ע״ב.
 115בדומה לכך תירצו לחם משנה ,פרי חדש או״ח סי׳ תרח ויד פשוטה .כסף משנה ומפרשים
אחרים תירצו באופנים אחרים.
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תוכחה .השני ,עד מתי יש עדיין סיכוי שהחוטא ישמע לדברי התוכחה.
נראה ,שרבנו מפרש את השאלה באופן השני ,"6ולכן כתב ,שבנוסף
להכאה ,יאמר לו החוטא שאינו שומע לתוכחתו ,כלומר הכאתו ,פירושה -
שאין עוד תועלת בתוכחה."7
ההגהות מיימוניות ,לעומתו ,מפרש את השאלה באופן הראשון ,ולכן הביא
ראיה "8מדברי מדרש תנחומאי"" :לפיכך היה להם למחות בידם
ולהתבזות על קדושת שמך ולקבל על עצמן ולסבול הכאות מישראל ,כמו
שהיו הנביאים סובלים מישראל .שהרי ירמיה סובל כמה צרות מישראל,
וישעיה כמו כן ,דכתיב״י :׳גוי נתתי למכים ולחיי למורטים׳ ושאר
הנביאים".

הנימוקי יוסף פירש ,121שמנזיפה ואילך אין החוטא שומע יותר לתוכחה,
ולכן ראה בדעותיהם של רב ושמואל  -עד שיכנו או עד שיקללנו ,סתירה
לדברי הגמרא ביבמות" :122כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך
מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע" .אך לדעת רבנו ,אין סתירה
בדבר ,שגם רב ושמואל לא דיברו אלא במקרה שיש סיכוי שהחוטא יקבל
את התוכחה ,אבל אם אכן ידוע ,עוד לפני ההכאה או הקללה ,שהחוטא
בוודאי לא יקבל את התוכחה ,אין חיוב להוכיחו.,25

116
117
118

119

120
121

122
123

וכן פירש רבנו גרשום שם.
וכ״ב חרושי גאונים שבעין יעקב ערכין שם (דף יד ע״ב מדפי עין יעקב).
ראייתו צ״ע ,שהרי חיוב התוכחה הוא עד ההכאה ,והנביאים המשיכו בתוכחתם גם תוך
כדי ההכאות! ונראה ששם מדובר בקידוש השם ,שהוא שונה מחיוב רגיל של "הוכח
תוכיח".
פרשת תזריע סימן ט.
ישעיהו נ ,ו.
יבמות בא ע״ב (מדפי הרי״ף).
סה ע״ב ,וראה שם תירוץ הריטב״א ,המובא גם בנימוקי יוסף הנ״ל ,וראה בהערותיו של
המהדיר הרב רפאל אהרן יפה׳ן (מוסד הרב קוק).
וכ״פ בדעת רבנו מי קמא (על סמ״ג) עשה יא הערה ו ,וכן דעת ספר החינוך מצוה רלט
והמאירי יבמות סה ע״ב .אך ספר חרדים פרק מז אות ב פירש בדעת רבנו שמצות תוכחה
 להחזיר החוטא למוטב  -היא אפילו במי שאינו מקבל תוכחה ,וכן פירשו השל״ה(בהקדמת הספה ,נימוקי מהרא״י ועבד המלך .במחלוקת דומה נחלקו ספר היראים סי׳
רכג [לדן והסמ״ג עשה יא.

 99ו

פרק ו

מובא במסכת ביצה" :"4הנח להם לישראל ,מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו
מזידין ,והני מילי  -בדרבנן ,אבל בדאורייתא  -לא ,ולא היא ,לא שנא
בדאורייתא ולא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי ,דהא תוספת יום
הכפורים דאורייתא הוא ,ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא
מידי" .רבנו הביא דין זה בהלכות שביתת עשור" :'25נשים שאוכלות
ושותות עד שחשיבה והן אינן יודעות שמצוה להוסיף מחול על הקדש אין
ממחין בידן שלא יבואו לעשות בזדון ,שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית
כל אחד ואחד להזהיר נשיו ,והנח להן שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין ,וכן כל
הדומה לזה" .מלשונו של רבנו שם נראה ,שאין דין זה שייך אלא להלכות
כפייה על המצוות ע״י השוטרים ,126ועל כן לא הביאו באף".

וכל שאפשר בידו למחות ואינו ממחה הוא נתפש בעון אלו  -והוא
אחד מעשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה ,שעוון גדול הוא,
ואין הקב״ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו  -כך כתב רבנו
בהלכות תשובה28י.
בעון אלו בולם שאפשר לו למחות בהם  -בגמרא '25מפורט יותר" :כל מי
שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה  -נתפס על אנשי ביתו ,באנשי עירו
124
כולו".
125
126
127
128
 -נתפס על אנשי עירו ,בכל העולם כולו  -נתפס על כל העולם 129

 124לע״א.
 125פרק א הלכה ז.
 126ראה הלכות סנהדרין פרק א הלכה א .והסמ״ג פירש שכלל זה אינו אלא עצה טובה ,כי
אף במזידים צריך לשתוק.

 127וראה שו״ת אבני נזר יו״ד סי ,תסא אות ה.
 128פרק ד הלכה א.
 129שבת נד ע״ב.
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הלכה ח

המוכיח את חבירו תחלה ,לא ידבר לו קשות עד
שיכלימנו ,שנא׳ :ולא תשא עליו חטא .בך אמרו
חכמים :יכול את מוכיחו ובניו משתנות? תלמוד לומר:
ולא תשא עליו חטא .מיכאן שאסור להכלים את
ישראל ,וכל שכן ברבים.
המוכיח את חבירו תחלה  -כך מפרש רבנו את דברי הברייתא" :150יכול
אפי׳ משתנים פניו? ת״ל :׳לא תשא עליו חטא׳" .כלומר ,אין הדברים
אמורים אלא במוכיח את חברו בפעם הראשונה' .'5אך אם לא חזר בו,
מותר להכלימו ,כמו שמבואר בהמשך.

כך אמרו חכמים :יכול את מוכיחו ומניו משתנות? תלמוד לומר :ולא
תשא עליו חטא  -ספרא קדושים פרשה ב52י.
מיכאן שאסור להבלים את ישראל -

הכתוב :׳לא תשא עליו חטא׳55י,

המדבר במוכיח את חברו ,לא דיבר אלא ׳בהווה׳ ,והוא הדין וכל שכן לכל
מכלים את חברו.'54

הרשב״ץ במגן אבות '55פירש שאיסור זה הוא בדרך תוכחה דווקא ,אבל
האיסור לבייש את חברו באופן אחר ,נכלל באיסור אונאת דברים ,הנלמד
מהפסוק" :ולא תונו איש את עמיתו" .'56אך ,לדעת רבנו ,׳אונאת דברים׳
130
כמו
131
132
133
134
135
היא פעולה מכוונת של השפלה והקנטה תוך ניצול בושתו של השני136 ,

 130ערכין טז ע״ב.
 131וראה סמ״ג ל״ת ו שהשמיט את המילה ׳תחילה׳ מדברי רבנו ,וראה מי קמא שם הערה
132
133

134
135

וראה ערכין טז ע״ב.
ויקרא יט ,יז.
ב״ב ספר היראים סי׳ קצה [לטן והסמ״ג ל״ת ו.
אבות פרק ג משנה טו ד״ה המלבין.

 136ויקרא כה ,יו.
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פרק ו

אע״ב שהמבלים את חברו אינו לוקה ,עון גדול הוא.
בך אמרו חכמים :המלבין פני חבירו ברבים אין לו
חלק לעולם הבא.
אמירת "זכור מעשיך הראשונים" לבעל תשובה ,157או תוך ניצול תמימותו,
כמו האמירה לתמרים ,שהיו מבקשים תבואה" :לכו אצל פלוני" ,והוא יודע
שלא מכר תבואה מעולם /56וכך מפרש רבנו את איסור ׳אונאת דברים׳
בספר המצוותי" /5והמצוה המאתיים חמישים ואחת היא ,שהזהירנו
מהונות קצתנו את קצתנו בדברים ,והוא שנאמר לו מאמרים יכאיבוהו
ויכעיסוהו ולא יוכל לעמוד מפני שיתבייש מהם" .לדעת רבנו ,בניגוד
ל׳אונאת דברים׳ ,איסור ׳הלבנת פנים׳ חל אף על מעשה עקיף של גרימת
בושה וחוסר זהירות בכבוד חברו ,בדומה לתוכחה בדברים קשים האמורה
בפסוק ,שהבושה נגרמת שלא במכוון ,שהרי כוונתו למצוה .מכאן ,שהעובר
על ׳אונאת דברים׳ עובר ,במקרים מסוימים ,גם על ׳הלבנת פנים׳ ,אבל
העובר על ׳הלבנת פנים׳ אינו עובר בהכרח על ׳אונאת דברים׳/46
ובל שבן ברבים  -מכאן ,שלדעת רבנו ,איסור ׳הלבנת פנים׳ קיים אף
בצנעהי /4רש״י" /לעומתו ,מפרש שהאיסור אינו אלא במבייש את חברו
ברבים.

אינו לוקה  -לפי שאין בו מעשה/45
137
138

139
140
141

142

ראה הלכות מכירה פרק יד הלכה יג.
ראה שם הלכה יד.
ל״ת רנא.
וראה פירוש אחר בפתיחה לספר חפץ חיים לאוין יד .וראה שו״ת חקרי לב ת״ד סי׳ פ
ודעת ומחשבה.
וראה ספר המעוות לרבנו (מהדורת ר״ח העליר) ל״ת שג הערה .6
בפירושו לויקרא יט ,יז ולערכין שם ד״ה ופניו משתנין .וכן דעת ספר היראים סי׳ קצה
[לס] ,ספר החינוך מצוה ו־מ וסמ״ק מצוה קכו .וכן הייתה דעתו של הסמ״ג ל״ת ו
במהדורה קמא ,אך במהדורה בתרא חזר בו והלך בדרכו של רבנו .וראה דינא דחיי וברית
משה (על סמ״ג) ל״ת ו ,וכן ראה מש״כ חפץ חיים פתיחה לאוין יד בבאר מים חיים.

 143ספר החינוך מצוה ו־מ.
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פרק ר

לפיכך צריך אדם להזהר בדבר זה ,שלא יבייש חברו
ברבים ,בין קטון בין גדול .ולא יקרא לו בשם שהוא
בוש ממנו .ולא יסבר לבניו דבר שהוא בוש ממנו.
בך אמרו חבמים״ :המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא -
אבות פרק ג משנה יד .ודווקא א□ רגיל בכך ,כמו שביאר רבנו בהלכות
תשובה44׳ .והטעם מבואר בדברי רבנו בפירוש המשנה45׳" :לפי שלא יבוא
מעשה מן המעשים האלו ,ואף על פי שהם קלים לפי מחשבת החושב ,כי
אם מנפש חסרה שלא הגיעה לשלמות ואינה ראויה לחיי העולם הבא".

בין קטוף4׳ בין גדול  -בשלשה מקומות ,שעניינם ביזוי הזולת ,פירט רבנו
כך את סוגי הנפגעים :כאן ,בהלכות חובל ומזיק47׳" :כל המכה אדם כשר
מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון ,הרי זה עובר בלא
תעשה" ,ובהלכות סנהדריף4׳" :נמצאת למד שהמקלל אחד מישראל בין
איש בין אשה בין גדול בין קטן לוקה אחת" .הסיבה לכך טמונה בדברי
רבנו בספר המצוות באיסור מקלל49׳" :ואולי היה עולה במחשבתנו כי
תכלית מה שנאסר לנו קללת איש מישראל כשיהיה שומע אותה ,למה
שישיגהו מן הצער והכאב ,אבל קללת חרש ,אחר שלא ישמע ושלא יכאב
בו  -שלא יהיה חוטא בזה ,הנה הודיענו שהוא אסור והזהיר ממנו .בי
התורה לא הקפידה בענין המקולל לבד ,אבל הקפידה בענין המקלל גם בן,
שהזהירה שלא יניע נפשו אל הנקמה ולא ירגילה לכעוס" .ומצאנו לרבנו
שהשווה את הקטן לחרש לעניין קללה50׳" :ולמה נאמר חרש? שאפילו זה
שאינו שומע ולא נצטער בקללה זו ,לוקה על קללתו .ויראה לי שהמקלל
144
145
146

147
148
149
150

פרק ג הלכה יד.
סנהדרין פרק י משנה א.
ראה יד פשוטה ,שבגלל הכתיב המיוחד  -׳קטון ,,יש לפרשו כקטן בחשיבות ולא קטן
בשנים .אך בכל שאר כתה״י הכתיב הוא  -׳קטן׳ ,וגם לא מצאנו לרבנו ביטוי ׳בין קטון בין
גדול׳ במשמעות זו .וכן הבינו המפרשים ,ראה נמוקי מהרא״י ,ברית משה (על סמ״גן ל״ת ו
אות א ועבודת המלך.
פרק ה הלכה א.
פרק כו הלכה ב.
ל״ת שת.
הלכות סנהדרין פרק כו הלכה א.
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פרק ו

את הקטן ,5,לוקה ,הרי הוא בחרש" .מכאן ,שהקטן המדובר בשלשה
מקומות אלו  -אפילו שאינו נכלם.,52

להזהר שלא לבייש חבירו ברבים ...ולא יקרא לו בשם שהוא בוש
ממנו  -מקור דברי רבנו במסכת בבא מציעא" :,55דאמר רבי חנינא ... :כל
היורדין לגיהנם עולים ,חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ,ואלו הן :הבא על
אשת איש ,והמלבין פני חבירו ברבים ,והמכנה שם•׳ ,5לחבירו .מכנה היינו
מלבין! אף על גב דרש ביה בשמיה" .רבנו שינה ,55מלשון הגמרא :במקום
׳המלבין פני חבירו ברבים׳ כתב "לחזהו־ שלא לבייש חבירו ברבים",
ובמקום ׳המכנה שם לחבירו׳ כתב "לא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו" ,כי
שם מדובר באיסור ׳אונאת דברים׳ ,שהוא פעולת השפלה והקנטה,
כמבואר לעיל ,וכאן  -באיסור ׳הלבנת פנים׳ ,שהוא הזהירות שלא לבייש
את חברו .לעומת זאת ,בהלכות תשובה ,54העתיק רבנו את הגמרא
כלשונה" :המכנה שם להכירו והקורא לחבירו בכינויו ,57והמלבין פגי הכירו
ברבים" ,בי שם מדובר באלו שאין להם חלק לעולם הבא.
לדעת רבנו ,האיסור לקרוא בשם שהוא בוש ממנו והאיסור לכנות לו שם
נאמרו אפילו בצנעה .ומה שאמרו בגמרא" :מכנה היינו מלבין" ,אין הכוונה
לכל פרטי המעשה ,אלא לעניין חומרת המעשה בלבד .מעתה מובן ,מדוע
בהלכות תשובה ,58מביא רבנו את ׳המכנה שם לחבירו׳ ואת ׳המלבין פני
חבירו ברבים׳ כשני דברים נפרדים ,ולא מאחדם לדבר אחד.

ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו  -גם זה מקורו באיסור ׳אונאת
דברים׳" :,59היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ."...כי
מה שנאסר שם בדרך הקנטה ,נאסר כאן בדרך של חוסר זהירות ,כמבואר
 151ישנן גרסאות אחרות  -׳הקטן הנכלם׳ ,׳הישן׳ ,אך זוהי גרסת כתבי היד.
 152ובנמוקי מהרא״י בתב שהאיסור דווקא בנכלם.

 153נהע״ב.
 154כגרסת הרי״ף ,ובדפוסים" :שם רע".
 155וראה סמ״ג ל״ת ו ,שהקפיד כאן להעתיק את לשון הגמרא ולא את לשונו של הרמב״ם.
 156פרק ג הלכה יד.
 157ביטוי זה זה הוסיף רבנו עפ״י הגמרא (שם)" :אף על גב דרש ביה בשמיה" ,כלומר קורא לו
בכינויו שהוא רגיל בו ,ראה כסף משנה שם.

 158ראה יד פשוטה שם ,שפירש באופן אחר.
 159בבא מציעא פרק ד משנה י ,וראה הלכות מכירה פרק יד הלכה יג .וארח מישרים סי׳ ה
סע ,ג הערה ד ועבודת המלך ציינו למקור אחר.
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פרק ר

במה דברים אמורים? בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל
בדברי שמים ,אם לא חזר בו בסתר ,מכלימים אותו
ברבים ,ומפרסמין חטאו ,ומחרפים אותו בפניו ,ומבזים
ומקללים ,עד שיחזור למוטב ,במו שעשו בל הנביאים
בישראל.
לעיל .רבנו דייק באן בלשונו" :ולא יספר לפניו" ,במקום :׳לא יאמר לו׳,
כלשונו שם״י ,להדגיש שעל אף שאינו מספר אלא לצורך אחר ,כיון שהוא
בוש ממנו ,הרי זה בכלל איסור הלבנת פנים.

בדברים שבין אדם לחבירו ,אבל בדברי שמים  -המפרשים ראו
בביטויים אלה את החלוקה המקובלת של המצוות למצוות שבין אדם
לחברו ושבין אדם למקום .מתוך כך פירשו ,שכוונת רבנו ,להתיר הכלמה
לצורך תוכחה רק בתוכחה על המצוות שבין אדם למקום .אך לפי פירוש
סתירה 161בין סוף דבריו כאן לתחילת דבריו" :המוכיח את חבירו
160
זה ,יש
תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו" ,שמתוך סתימת לשונו שם ,משמע
שאין הבדל בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום -
ובכולן נאסרה ההכלמה רק בתחילה והותרה אם לא חזר בו .על כן נראה,
שכוונת רבנו היא ,שכל שהוא לצורך תוכחה בנוגע לקיום מצוות" ,דברי
שמים״ הוא ,162וכוונתו לחלק בין הכלמה שלא לצורך תוכחה ,שלא הותרה
כלל ,לבין הכלמה לצורך תוכחה ,שנאסרה רק בתחילה ,אבל "אם לא חזר
בו" החוטא צריך להכלימו כדי להחזירו למוטב.

כמו שעשו בל הנביאים בישראל  -על אף שהדבר אינו מפורש בדברי
חכמינו ז״ל ,דברי הנביאים עצמם הם הראיה ,163לדעת רבנו ,להתיר הכלמה
160
161

162

163

בהלכות מבירה.
ראה לחם משנה שנשאר בצ״ע .וראה מה שתירצו מעשה רקח ,שם יוסף ,עבודת המלך
ועבד המלך.
וכעין זה פירשו הפרי מגדים בקונטרס מתן שכרן של מצות חקירה ה (והסכים איתו מצות
הלבבות ה״ד דרך מצותיך אותיות יא-יב) ,מנחת חינוך מצוה רלט ,זרע חיים על חפץ
חיים הל ,לשון הרע כלל י סע׳ א והליכות עולם סי׳ כה סע ,ט הערה ע .ודעת ומחשבה
פירש את דברי רבנו כאן באופן אחר.
וכ״כ משנת יעקב.
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פרק ו

הלכה ט

מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו
בלום ,מבני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתה
דעתו משובשת ,ומחל לו בלבו ,ולא שטמו ולא
הוכיחו ,הרי זו מדת חסידות .לא הקפידה תורה אלא
על המשטמה.
לצורך תוכחה ,ולהעמיד את הברייתא הנ״ל ,האוסרת להכלים אף לעורך
תוכחה ,בתחילת מעשה התוכחה.

בהלכות תשובה '64פירט רבנו והביא מדבריהם" :שבזמן שמודיעין לו לאדם
חטאיו ומכלימין אותו ,חוזר בתשובה ,כמו שכתוב בתורה :׳זכור ואל תשכח
 ,165׳ולא נתן ה׳ לכם לב וכו״״י ,׳עם נבל ולא
166
וכו׳ ממרים הייתם 164
וכו"
 ,167וכן ישעיהו הוכיח את ישראל ואמר :׳הוי גוי חוטא וכו״66י ,׳ידע
168
חכם׳
שור קונהו וכו" ,167׳מדעתי כי קשה אתה׳ ,170וכן צוהו האל להוכיח
לחטאים שנאמר :׳קרא בגרון אל תחשוך׳ ,171וכן כל הנביאים הוכיחו
לישראל עד שחזרו בתשובה".

מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו  -רבנו חוזר כאן לעניין השני
של מצות תוכחה" :172כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק ...אלא מצוה
עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני".
164
165
166

167
168
169
170
171

172

פרק ד הלכה ב.
דברים ט ,ז.
שם כט ,ג.
שם לב ,ו.
ישעיהו א ,ד.
שם א ,ג.
שם מה ,ד.
שם נח ,א.
לעיל הלכה ו ,וכן קיצר את דברי רבנו בעץ חיים הלכות ריעות ואחוה פרק א" :לא
הקפידה תורה להוכיח בדבר עצמו אם לא ישטמנו בלב ,אבל מחל בלבו ולא הוכיחו -
מדת חסידות" .וכן נראה מדברי יד הקטנה הלבות דעות פ״ז סע׳ ה-ו ומדברי ארח
מישרים סי׳ לא סע׳ ז הערה יב ,וכ״ב יד פשוטה .וראה בקונטרס מתן שכרן של מצות
לפרי מגדים סוף חקירה ד.
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כץ

הרב צבי ליפשיץ

דיני בושת בזמננו

א.
ב.

הטעם לפטור המבייש בדברי□

ג.

מבייש שכיוון לתועלתו

ד.

המבייש בדבר שהוא אמת
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בושת בסתר
סמכות בית הדין לדון דין בושת בזמן הזה
.1

סמכותו של בית דין קהילתי

.2

המרת הנידוי בקנס ממוני

סיכום

☆
מעשה בשכנים ,שהאחת החזיקה בביתה כלב ,וכל עוד שרר השלום ביניהם ,היה
השכן שלה נוהג להביא לפני הכלב שיירי אוכל ולהפגין חיבה כלפיו .לאחר זמן הורעו
היחסים ביניהם והשכן החל לטעון שהכלב מפריע בלילות בנביחותיו ומפחיד את ילדי
הבניין .בעקבות זאת ביקש אותו שכן מהעיריה לטפל בנושא ,אך צירף בקשה לבל
יוודע לשכנתו שהוא המתלונן בעיריה .את בקשתו זו נימק בכך ששכנתו היא "חולת
נפש" ,ואין הוא רוצה להתעסק ולהסתבך עמה.
למרות בקשתו ,העבירה העיריה את העתק מכתבו לידי השכנה ,וזו פנתה לבית
הדין בתביעה לפיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לה .לטענתה  -לא היו דברים מעולם,
ובושתה גדולה .השכן ניסה  -אמנם בחוסר הצלחה  -להוכיח שטענתו הינה אמת ,ואם
כן אין מקום לעוגמת הנפש ולא בייש אותה בדבריו; לחילופין טען שגם אם אין הדבר
אמת ,אין בכך בושת.

לאחר הנחת עובדות אלו ,יש לשקול האם יש בכוחנו לדון דין בושת כעין זו בזמננו
ולחייב משום כך ממון  -שכן חיוב בושת הוא בגדר קנס ,והרי אין דנים קנסות בזמן
הזה.

א .דיני בושת בזמננו
להלכה נפסק" :המבייש את חבירו בגופו  -חייב בבושת מן התורה; והמבייש בדברים
 פטור" (שו"ע חו״מ סי' תכ) .אולם לאחר ביטול הסמיכה ,אף בושת גמור  -בין ממשובין בדברים  -אין מגבין (שם א,ב) .רק במקרה שתפס הניזק מידי מביישו שיעור מה
שראוי לו ליטול ,נפסק להלכה שאין מוציאין מידו (שם ,סעיף ה) .אולם זה רק בבושת
גמורה ,אך בבושת בדברים מוציאין ,שהרי מן הדין המבייש בדברים פטור.
לחיובו של המבייש בדין ,יש עוד ביטוי למעשה ,שאע״פ שאין מוציאים ממנו ממון,
מכל מקום מנדין את החובל עד שיפייס לבעל דינו; ורק כשיתן שיעור הראוי לו,
מתירים לו (שם) .דין זה הוא מנהג הישיבות בבבל ■,כמוש״כ הרי״ף בריש פרק החובל
והרמב"ם בהל' סנהדרין ה,יא .הרא״ש והטור הבינו שכוונתם היא שהחיוב הוא מדינא

.1

עובד מתוך פסק דין שניתן בבית הדין לממונות שע״י קהילת נוה-נוף בירושלים.
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דגמרא ,ולאחר שהקשו על כך ,הביאו את דברי רב שרירא גאון שזוהי תקנת הגאונים.
על המבייש בדברים דנה הגמי בבבא-קמא צא,א ,והסיקו שם בני מערבא בשם ר״י
בר אבין דפטור .הלכה זו הביאה הרא"ש שם (פ״ח סי' יד) והוסיף" :דרב שרירא ז״ל
כתב ,דאף על בושת דברים מנדין אותו עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו .ומסתברא -
דיותר בושת דברים מבושת של חבלה ,דאין לך דבר גדול כלשון הרע ודיבה שאדם
מוציא על חבירו".

אבל הרמב"ם (הלי חובל ומזיק ג,ה) כתב ,שמעיקר הדין פטור ,אלא "דיש לבי״ד
לגדור בכל מקום ובכל זמן כפי שיראו" .לגבי ביזויו של תלמיד חכם כתב שם" :וכבר
נפסק הדין ,שכל המבזה ת״ח אפיי בדברים ,קונסים אותו וגובין ממנו משקל שלושים
וחמשה סלעין ".המקור לכך הוא ,כפי שציין במגיד-משנה ,בירושלמי בפרק החובל
(ה״ו) דהמבייש את הזקן נותן לו בושתו שלם .בהל' ז כתב הרמב״ם" :אע״פ שהמבייש
שאר העם בדברים פטור מן התשלומים ,עוון גדול הוא ,ואינו מחרף ומגדף לעם אלא
רשע שוטה .ואמרו חכמים :שכל המלבין פני אדם כשר מישראל ,אין לו חלק לעולם
הבא ".לפי הרמב"ם אין אפוא נידוי בבושת דברים  ,וכל שנותר לבי״ד לעשות במקרה
זה הוא לפעול במסגרת הנתונה לו כמיגדר מילתא (שפרטיו מובאים בהל' סנהדרין
כד,ד-ט ובשו"ע חו״מ סי' ב).
בשו"ע (חו״מ תכ,לח) הובאו גם דברי הרמב״ם וגם דברי הרא"ש ,והרמ״א הוסיף
בשם המרדכי" :וי"א ,דמכין אותו מכת מרדות ".הסמ״ע (ס״ק מה) ביאר ,שאין כאן
פלוגתא אלא" ,דבמקום שמצא שיחיד כתב כן ואינו מפורסם  -כתבו המחבר והרמ״א
בלשון י״א" .נמצא שהתקבלו להלכה שתי האפשרויות ,ובית הדין ינקוט באיזו שירצה.

ב .הטעם לפטור המבייש בדברים
הרא"ש (ב"ק פ״ח סי' ד) כתב ,שהטעם לפטור המבייש בדברים הוא ,שבתורה
כתוב ״והחזיקה במבושיו" " -משמע דלא חייבה התורה אלא על בושת גופו ,אבל
בושת דברים או רקק בבגדו  -פטור ".הגמ' (ב״ק צא,א) השוותה רקיקה בבגדו לביוש
בדברים ,וקבעה שבשניהם פטור ,אע״פ שאם רקק בגופו  -חייב .לכאורה ,הלא רקיקה
הינה מעשה ,ומדוע הושוותה לביוש בדברים? צריך לומר שהמעשה נקבע מצד המתבייש
ולא מצד המבייש  -רקיקה בבגדיו של אדם אינה נחשבת לגביו כמעשה ,אלא כדברים2.

אבל קשה ,שבתוספות ב"מ סו,א ד״ה מניומי כתבו" :דבדין הוא להתחייב כל החוזר
בו (משידוכין) ,כיון דמבייש את חבירו"  -והרי אין בזה פגיעה בגוף! המעשה במקרה
זה הוא מצד המבייש ,שביטל את השידוכין  -הרי שהמעשה נדון מצד פעולתו של
המבייש ולא מצד האפקט שיש על המתבייש .כך עולה גם מלשון מהרי״ק בשורש כט,
שכתב על מקרה של ביטול שידוכין" :דעז־יף מביישו בדברים שפטור ,דהא איכא מעשה
רב"  -משמע שיש לבחון אם הדבר נחשב למעשה או לאו לפי פעולתו של המבייש.
כיון שכך הרי בנידון דידן ,שטרח אדם וכתב במכתב ששכנתו הינה חולת נפש ,הרי
שכתיבה זו היא מעשה ,וכל דיני המבייש במעשה יחולו עליו ,אע״פ שלא נעשה כל
מעשה בגופה של המתביישת.

לא כך עולה מדברי קצות-החשן (רז,ז) שכתב:
.2

אמנם ,באנציקלופדיה תלמודית בערך בושת הביאו בשם הריטב"א (שטמ״ק כתובות סו) שהפטור
ברקק בבגדו הוא משום שאין זלזול ובושת בכך .אולם מסוף דברי הריטב״א שם אפשר להוכיח להיפך.

פיצוי על בושת דברי□

383

דודאי דבושת גמור ליכא גבי שידוכין ,דאינו חייב בבושת עד שייעשה מעשה
בגופו  ...ואפי' רקק בבגדיו פטור .והא דכי הרא״ש דהוא עניין חמור  -היינו
לעניין תקנה לקונסו .וזה לא שייך בשידוכין ,דלא תקנו אלא לבעלי הלשון.
בקצה״ח ביאר ,שמה שחייבו בעלי התוספות את המבטל שידוכין ,אע״פ שהוא בושת
דברים ,היינו משום שבשטר השידוכין קיבל עליו קנס והתחייב בקניין .הרי שגמר
בדעתו להתחייב בחוב זה ,ואין זה נחשב כאסמכתא .וכן עולה מדברי התוס' בנדרים
כז,ב ד״ה והלכתא והרא״ש פ״ג סי׳ י' (ואף שכתבו שאי״צ קניין דגמרו ומקני אהדדי,
אין זה קשור לענייננו ושייך לבירור הצורך בקניין כשיש גמירות דעת)3.

יתר על כן :בבית-מאיר (אה״ע סי' ז) כתב ,שבביטול שידוכין "לא שייך מעשה,
ולא הוי אפיי ביוש בדברים ,שזה  -בשידוכין  -ממילא ובלא דיבור ,וזה בדיבורו עביד
מעשה ".מאידך גיסא טוענים הנוקטים כמהרי״ק ,שבביטול שידוכין אין זה בושת
דברים בלבד ,אלא חשיב מעשה בגופו מכיון שהולך ונושא אחרת עקב הביטול ,וזהו
המעשה ובזה מתבייש 4.יצויין כי לעתים מעשים שעושים באמצעות הפה נחשבים
למעשה .כך כתב מאירי (ב״ק צא) ,שלענין בושת ,התוקע באוזן חבירו חייב אף אם
לא אחז בו ותקע ,ודלא כרמב"ם בהל' חובל ומזיק ג,ט (עיי"ש במ״מ) .יתכן היה
להוכיח מכאן שהחשבת דבר למעשה היא מצד הנעשה על המתבייש ,ולא מצד פעולת
המבייש .ואולי ,כיון שתקיעה באוזן דורשת פעולת נשיפה בכח ובחוזקה ,הרי היא
נחשבת למעשה גם מצידו של המבייש.
על כל פנים בנידון דידן ,כיון שלא נעשה מעשה בגופה של המתביישת ,נחשב הדבר
כבושת דברים .האבחנה בין מקרה זה לבין ביטול שידוכין הוא שבשידוכין היתה
התחייבות קודמת ,או שביטול זה כרוך גם במעשים .חילוק אחר כתב בשואל ומשיב
(מהדורא תניינא ח״ד סי' סט):
רקק בבגדו  -זה דוקא בבושת המגיע לגופו בלבד .ולכן ,כשלא הגיע לגופו
פטור .אבל בשידוכין הבושת מגיע לנפש השכלי ,שזה יותר גרוע מהיזק גופו.
וא״כ פשיטא דאף שלא עשה מעשה בגופו ,ודאי חייב .והמבייש את חבירו
בדברים ,אין לו חלק לעולם הבא אף שלא עשה מעשה בגופו.
לפי״ז נצטרך בכל מקרה של ביוש בדברים לדון עד איזה עומק נפגעה נפשו של המתבייש.

את חילוקו של בעל שואל ומשיב יש להוכיח מהגמי בערכין טו,א .המשנה שם מעמידה
אותנו על חומרת האמירה לעומת המעשה ,שהרי המוציא שם רע נותן מאה ואילו
האונס נותן חמישים " -נמצא האומר בפיו חמור מהעושה מעשה ,שכן מצינו שלא
נחתם גזר דין על אבותינו אלא על לשון הרע ".בגמ' שם שואלים ,שמא עונשו של
המוציא שם רע חמור כי רצה לחייב את אשתו מיתה ,משא״כ באונס? ותירץ רבא:
"אמר קרא 'כי הוציא שם רעי  -על שם רע שהוציא ".אך אם כן ,יקשה :מדוע פטור
אדם כשבייש בדברים? על כרחך יש לחלק בין מידת העומק של הבושת  -הגמרא
עוסקת בבושת כזו המגיעה עד עמקי נפשה של האשה ,משא״כ בושת דברים גרידא.
אכן ,ראייה גמורה אין מגמרא זו (שהרי אף רב שרירא גאון ,שהזכירה ,אעפ״כ פטר
.3

.4

ומה שמשמע מדברי המהרי"ק שהחיוב הוא משום בושת ,ולא משו□ התחייבות  -כתב בעל קצוה״ח,
שאף המהרי״ק לא כתב דבריו בלשון ודאי ,אלא" :קרוב הוא בעיני" .וראה אריכות בענין זה באוצר-
הפוסקים אה״ע ז,ו (ס״ק מד אות יב) ,ורוב הפוסקים אינם מחייבי□ בביטול שידוכין מטע□ בושת.
מסתמכים הדברים על דברי הירושלמי שהובאו בתוס' מכות ד,ב דייה אלא ,שדיבור של עדי□ חשוב

מעשה ,דהא מיתעביד על יד□ מעשה.

384

הרב צבי ליפשיץ

בבושת דברים) ,שהרי חיובם של המוציא שם רע והאונס אינם חיובי בושת במסגרת
של חיוביו של החובל בחברו ,אלא הם קנסות מיוחדים שהטילה התורה בשיעורים
קבועים .חיוב הבושת החל על החובל נלמד מהפסוק "וקצותה את כפה" ,ושם צריך
בית הדין לשום בכל מקרה לגופו מהי מידת החיוב .העובדה שהמבייש בדברים פטור
מתשלומים אינה מלמדת על התייחסות מקילה לעוון ולנזק זה ,שהרי כמה וכמה מעשים
עלול אדם לעשות ולא ייענש עליהם כלל ,ולא משום הקולא שבהם  -כגון :אדם שהרג
באופן שהוא שוגג הקרוב למזיד ,אין הוא גולח ,אך גם אין הוא נהרג .יש אפוא מקום
שחכמים יתקנו חיוב גדול עוד יותר על המבייש בדברים מאשר על מי שמבייש בגופו5.

ג .מבייש שכיוון לתועלתו
במקרה הנדון לא ביקש לכאורה כותב המכתב לבייש את שכנתו ,אלא להציל עצמו
מהפרעות הכלב .לא לפגוע בה רצה ,אלא לא להיפגע .האם הוא חייב בבושת?
אמנם אדם מועד לעולם ,וחייב גם אם הזיק בשנתו כשאין הוא מתכוון למאומה,
אולם מיוחד הוא חיוב הבושת שבו אינו חייב עד שיתכוון ,ולכן אמר רבה (ב״ק כז,א):
"נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש  ...פטור על הבושת ".אולם זאת רק
כשנעדר האדם כל כוונה שהיא" ,אם נתהפך (לאחר שהתחיל לנפול) חייב אף על
הבושת ,דתניא :ממשמע שנאמר 'ושלחה ידה' איני יודע שהחזיקה? מה ת״ל  ...לומר
לך :כיון שהתכוין להזיק ,אע״פ שלא נתכוין לבייש ".כוונת הנופל היא כפי שפירש
רש"י ,להנאתו .אמנם אין זו כוונה להזיק ,אבל  -כמוש״כ הרא"ש (סי' טו) " -כיון
שאי אפשר שלא יזיקנו אם יפול עליו ,הוי כנתכון להזיק ".בנמוקי-יוסף הוסיף ,שאף
שלא נתכוון להזיק ,הרי גם בהלכות שבת "מודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות".
לכאורה הוא הדין בנדון דידן ,אע״פ שאותו שכן לא נתכוון להזיק ,מכל מקום כיון
שהוא פעל באופן מודע ,גם אם נתכוון להנאת עצמו ,מכל מקום חייב הוא על הבושת.
אחרונים דנו בדבר זה בהקשר לביטול השידוכין  -גם שם לא נעשה הביטול כדי
לבייש ,אלא לטובת החוזר מן השידוך כדי להציל את עצמו ,ואעפ״כ כתב בעבודת-
הגרשוני (סי' עד) שהוא חייב על הבושת .דין בושת בלא כוונה שפטור ,נאמר לדבריו
רק על ישן שבייש ,או נפל מן הגג באונס .בעל המקנה (בקונטרס אחרון על קידושין)
הוכיח כך מאונס ומפתה שחייב בבושת ,אף שלא התכוין.
אבל בעל שו״ת שאילת-שלום (סי׳ רעט) כתב ,שכאשר הכוונה אינה כוונה של היזק,
פטור על הבושת .הנופל מראש הגג ונתהפך ,אמנם נתכוון להנאתו ,אולם הוא התכוון
להזיק (ליפול על אדם) ומתוך כך יהנה שלא יינזק הוא בנפילה; אבל בחזרת שידוכין
לא נתכוין החוזר בו להזיק ולבייש ,כי אם להציל את נפשו שלא לישא את שאינה
ראויה לו .משום כך ,לדבריו ,רק אם קבל על חבירו שמסרו או שגנב לו וכיוצא בזה,
אע"פ שלא נתכוין לבייש  -חייב (כדברי הרמ"א בשם מהרי"ו בחו״מ תכא,א) ,כיון
שבעצם הקבילה נתכוון להזיק ,אע״פ שעיקר כוונתו היא ליהנות מזכייתו בתביעה.
אבל במקום שלא נתכוין להזיק ,פטור גם אם בייש .שהרי אין היזק אלא בושת בלבד
 כיון שלא התכוין לבייש  -פטור .מכל מקום גם לדעתו "הנכון לפייס הכלה לפיראות עיני הבית דין".

בעל שואל-ומשיב נאמן לדעתו (שהובאה בפרק הקודם) ,שבכל בושת יש לשקול את

.5

וראה עוד דברי מרן הראי"ה קוק זצ״ל בבאר-אליהו א,טו.
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עומק הבושה ,ומשום כך כתב שבבושת המגיעה לנפש השכלי  -כבושתה של אשה
שביטלו את השידוך עימה  -חייב אף בלא כוונה ,דגרע ממזיק בגופו .היוצא מדברינו,
ששאלה זו של חשיבות הכוונה שנוייה במחלוקת .ואם כן ,יש מקו□ לקבל מסקנת בעל
שאילת-שלו□ ג□ בנידון דידן.
גם אילו היינו קובעים שכל כוונתו של אותו שכן בכתיבת המכתב היתה להנאת
עצמו ,הרי לא יצאנו מידי ההשוואה לביטול שידוכין ולעומק הפגיעה שיש בהטלת
הדופי של מחלת נפש ,ועל כן נכונה היא מסקנת בעל שאילת-שלו□ גם בעניננו ,שהנכון
יהיה שאותו שכן יפייס את שכנתו לפי ראות עיני בית הדין.

אולם לאמיתו של דבר לא כל מכתבו של השכן נועד להנאת עצמו ,שהרי לכאורה
היה מקום לפוטרו לגמרי משו□ "עביד אינש דינא לנפשיה" (שו״ע חו״מ סי' ד) ,מה
עוד שכל התגוננות מותרת ,כמו שפסק הרמ״א (ש□ תכא,יג) ,ויש למתגונן רשות לחבול
כדי להציל את עצמו .אולם יש לכך כמה הסתייגויות:
א .כל זה הוא בהתגוננות מיידית (חו"מ תכא,יג וסמ"ע ס״ק כד).
ב .אם יכול היה להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה  -חייב (שו״ע
חו״מ תכא,יג).
במקרה דנן כלל לא היה השכן מוכרח לציין ששכנתו היא חולת נפש .די היה לו לומר
שאין הוא רוצה לפגוע ביחסי שכני□ ולהצית בערה ,ולכן הוא פונה לבקשת סיוע
מהעיריה .על כן אין הוא יכול להיפטר בטענת מי שלא התכוון כלל להזיק.

ד .המבייש בדבר שהוא אמת
במהלך הדיונים טען הנתבע שדבריו לגבי מחלת התובעת אמת הם .אמנם הוא לא
הוכיח זאת ,אך לבית הדין היתה ידיעה משמועה ומקול שיש ממש בטענתו .הא□
ביוש בדבר שהוא אמת מחייב בחיובי בושת?

לכאורה יש מקום להביא ראייה לפטור מדברי הרמ״א (חו״מ תכ,לח):
הקורא לחבירו עבד או ממזר והוא אמת  -פטור .אבל א□ לא יוכל לברר -
אע"ג דשמע שאחרי□ דברו כך  -אינו נפטר בכך.
אולם בפתחי-תשובה (ס״ק ו) כתב שהפטור הוא רק כשקראו עבד או ממזר  -דבר
שאינו תלוי בתשובה ואין לו תקון .אז ,אדרבא ,מצוה לפרסמו כדי שלא יתחתנו עמו.
משא״כ כשמפרס□ שחברו עבר עבירה שיש לו תקנה  -אז הרי אין לבייש עוברי עבירה.
אמנם בפת"ש מביא דברי י□ של שלמה (ב״ק פ״ב סי' לט) שכשהדבר אמת ,אין
קונסים אותו ,אולם לדבריו" :אף על האמת יש דין בושת ,כל שמתכוין לביישו ולא
למנעו מכאן ולהבא או לעשות בו דין" והוא סומך על מש״כ בחוות-יאיר סי' סב.
האבחנה בין 'לשון הרע' לבין ׳הוצאת דיבה' היא שהראשון הוא דברי אמת ,ואעפ״כ
על פי דין אסור לאד□ לספר לה"ר על חברו; והשני הוא דברי שקר .הרא״ש בעוסקו
בדין בושת דברים (ב״ק פ״ח סי' יד) כתב" :אין לך דבר גדול כלשון הרע ודיבה שאד□
מוציא על חבירו"  -הרי שהחיוב בבושת שווה בין א□ ביישו בדבר שהוא אמת ובין
אם ביישו בדבר שהוא שקר .ג□ הרמב״ם ,סיים את דבריו בהלכות אלו (הלי חובל
ומזיק ג,ז) במלים "שכל המלבין פני אד□ כשר מישראל  -אין לו חלק לעול□ הבא"6,

.6

המאירי בב״ק צא,א כתב על הרמב״ם" :יראה לי כוונתו ,שאם הלבינו לכוונת תוכחות כדי שיתבייש
ויעזוב מתוך בושתו דרך רעה שלו  -רשאי ".משמע ,הא לאו הכי  -אסור.

386

הרב צבי ליפשיץ

מסתבר שגם דברי אמת יש בהם כדי להלבין פניו של אדם .מסתברים אפוא דבריו
של בעל פת״ש שאף על דברי אמת חייב אדם כשמבייש ,אלא אם כן יש מצוה בפרסום.
במקרה דנן ,גם אם אין מחלת נפש ניתנת לתיקון 7הרי המבייש לא קיים כל מצוה
בפרסום זה ואין דבר מחלתה של השכנה  -גם אם אמת הדבר  -עניו לאיש ,ולכן אין
לפטרו משום כך.
ח .בושת בסתר

טוען הנתבע :הרי כתבתי מכתב וביקשתי שלא יוודע לה שאני הוא השולח .נמצא,
שלא התכוונתי לביישה ברבים ,ואף לא נתביישה ברבים .לכאורה יש לו לסמוך על
מש״כ הרמב״ם בהל' חובל ומזיק ה,ז" :הנחבל שלא חבל בו בפני בני אדם אין לו
בושת ".דוגמא לכך מביאים תלמידי רבנו יונה (שטמ״ק כתובות סה,ב) כשפורע אדם
ראש אשה בסתר ,שאז "לית לה ולא מידי ,שאין שם בושת כלל 8".זהו דלא כתוס׳
(כתובות שם ד"ה בזמן) שלדעתם גם בביישה בינו לבינה איכא בושת .בשו״ע (חו״מ
תכ,ז) פסק כרמב״ם דבושת דבסתר פטור.
אבל אין הדבר נוגע לענייננו' .סתר׳ כוונתו שאין אפילו אדם אחד יודע על כך.
לשון הרמב"ם שם היא" :שהנחבל שלא חבל בו בפני אדם אין לו בושת" ,ובשו״ע
כתב" :הכהו במקום שאינו נראה ולא ראהו שום אדם  ."...אמנם בתוס׳ הרא״ש
(כתובות שם) כתב שבסתר היינו בפני שני עדים ,ובגלוי כגון שביישה בפני הכל,
אולם בנידון דידן נראה שלא רק אדם אחד קרא את המכתב שהופנה אל המחלקה
המטפלת בנושא בעיריה ,ואם כן זהו בושת שבגלוי.
מכל מקום ,עדיין טוען הנתבע שלא היה כאן מקום לבושת ,שהרי הוא כתב בפירוש
שאין הוא רוצה שיגיע הדבר לאוזניה .מי שאכן בייש אותה ,לדבריו ,הוא פקיד העיריה
שהעביר אליה את עותק המכתב ,ולא הוא .השאלה היא האם בושת נמדדת לפי
תחושה סובייקטיבית של המתבייש ,או לפי עצם קיומה של הבושה והידיעה שיודעים
אודותיה בני אדם.
זוהי שאלה שנסתפקו בה בגמרא (ב"ק פו,ב)  -מה הדין כשבייש אדם ישן ,שמת
תוך שנתו .השאלה היא ,כפי שביאר רב פפא :האם חיוב בושת הוא משום כיסופא
דידיה ,והא מת; או משום בושת משפחה ,והאיכא .הרי"ף לא הביא דין זה ,אך הרא״ש
(ב"ק פ״ח סי' ז) כתב שנפשטה הבעיה מהא דמבייש את הקטן פטור .נמצא שלדברי
הרא״ש חיוב בושת אינו משום פגם דבני משפחה אלא משום כיסופא דידיה.

אבל הרמב״ם (הלי חובל ומזיק ג,ג) כתב" :אין גובין בושת זה מן המבייש; ואם
תפסו היורשין ,אין מוציאין מידן ".המגיד-משנה והלחם־משנה פירשו שכך הוא הדין
כיון שלא נפשטה הבעיה בגמרא 9.בשו"ע (חו"מ תכ,לה) הביא המחבר את דעת הרמב״ם
דספק הוא ,והרמ"א הביא את דעת הרא״ש דפטור.

לכאורה צודק הנתבע כשהוא טוען שהמידע לא היה צריך להגיע לאוזני שכנתו ,שכן
.7
.8
.9

דבר שהוא מופרך מעיקרו ,ולראייה כל היוצאים בריאים ממחלה זו.
כך כתב תוס' הרא״ש ,כתובות סה,ב ד״ה ובזמן שבסתר.
אמנם בלח״מ פירש שהספק אינו בין פגם משפחה לבין כיסופא של המתבייש ,אלא בין זילותא לבין
כיסופא .אבל בנידון דידן אין נפ״מ ביניהם ,בין כך ובין כך הטענה היא שהמכתב לא היה צריך
להגיע לאוזני איש ,ולא היה כאן מקום לא לפגם משפחה ולא לזילותא.
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דומה הדבר למובא בגמ' ב״ב לט,א ובשו"ע חו״מ קמו,ג לענין מחאה ,שאם אמר
לעדים 'לא יצא דבר זה מפיכם' ,לא הוי מחאה 10.ואם כן ,הוא הדין לנידון דידן ,אין
כאן בושת .אולם גם בדיני חזקת קרקעות ,אם אמר לעדים יאל תאמרו לו שמחיתי',
הויא מחאה  -כי לא אסר עליהם להוציא מפיהם ,אלא רק לומר למחזיק ,אבל לאחרים
יאמרו ,וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה .גם כאן ,מדרכם של
דברים כאלה שאינם נצורים בליבם של אנשים ,ומסתמא יספרו זאת לאחרים .היה
אפוא סיכוי שהדברים יגיעו לאוזניה .ואף שהדברים הגיעו בדרך שהוא אסר עליה
בפירוש ,מ״מ ,מבחינת מעשה בושת אין לפטרו ,שהיה לו להעלות על דעתו שיגיעו
הדברים לאזניה .ומאידך גיסא ,יש לומר דכיון שלא רצה שיגיעו הדברים לאזניה ,ואין
זה פסיק רישיה שאכן יגיעו ,הרי זה כמי שלא נתכווין לבייש ,ופטור ,ובמיוחד כיון
שהתכוון לתועלתו ,כאמור.

ו ,סמכות בית הדין לדון דין בושת בזמן הזה
 . 1סמכותו של בית דין קהילתי

לאחר שביארנו את פרטי הדינים והספיקות בשאלת חיובו של הנתבע ,עלינו לדון",
האם בסמכותינו לדונו בזה ,דהרי קיימ״ל שאין דנים דיני קנסות בזמן הזה .בושת -
אף דממון הוא ,מכל מקום אין בו חסרון כיס ,ואין דנים אותו אלא בבי״ד סמוך.
כבר הזכרנו לעיל (פרק א) שהרא"ש והרמב״ם נתנו שתי דרכים לדון את המבייש
בדברים :או משום ש"יש לבי״ד לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן כפי שיראו" (לשון
הרמב"ם) ,או כדברי רב שרירא גאון שהובאו ברא״ש ,שאף על בושת דברים מנדים
אותו עד שיפייסנו כראוי לפי כבודו .הבאנו לעיל (שם) שלהלכה בשו״ע (חו״מ תכ,לה)
הובאו גם דברי הרמב"ם וגם דברי הרא״ש ,ויש אפוא מקום לפעול כדעת אחד מהם,
אם כי יש נפק״מ בין שתי הדעות.

אם משום מיגדר מילתא ,כבר נתחמו הדברים בשו״ע חו״מ סי' ב ,שדווקא גדול
הדור או טובי העיר שהמחום (הציבור) בי״ד עליהם .לא כל שלושה דיינים רשאים
אפוא לפעול בהתאם לעקרון זה ,אלא בי"ד שנתקבל ע"י הציבור .אולם לפי הרא״ש,
פעולת בית הדין היא לפי תקנת הגאונים ,ובהתאם לה יכול כל בי״ד לדון ,גם אם לא
נתמנה ונתקבל ע"י הציבור .המקרה הנדון הובא בפני בי״ד לדיני ממונות הפועל על
יד קהילה מסויימת ,ולכאורה אין לו דין של בי״ד ציבורי ,אלא הוא פועל כשלושה
דיינים שנתמנו אד-הוק לצורך ענין מסויים .יכול הוא אפוא לפעול רק מכח תקנת
הגאונים הנ״ל.
אולם נראה שגם בית דין קבוע הפועל ע"י קהילה מסויימת ונתמנה לכך ע״י המועצה^
הדתית של העיר ,יש לו דין של בי"ד שהתמנה ע״י הציבור .בוארו הדברים ע״י הרב
יועזר אריאל בחוברת "הסכם בוררות כהלכתו״ (ב )7/בהסתמכו על תשובת הרדב״ז
(ח״ד סי' אלף קצ) "חייבים בני העיר וגדוליה להתקבץ ולהכריחם בכל מיני הכרחיות
לדין תורה"  -חובה זו מתקיימת במינוי בית דין כמתואר כאן .המועצה הדתית לצורך
ענין זה מייצגת את טובי העיר ואת הציבור כולו ,וכעין דברי הראי"ה קוק זצ״ל

 .10אמנם מדברי השייך (ס״ק ג) משמע שאם בכל זאת אמרו למחזיק שהבעלים מיהו ,הוי מחאה  -אך
דעת קצוה״ח (ס״ק א) ונתה״מ (ס״ק ב) היא דלא הוי מחאה ,משו□ שיכול המחזיק לטעון שסבור היה
ששיקרו לו.

388

הרב צבי ליפשיץ

בדעת-כהן (עמי שעד) ביחס לכוחו של רב העיר למיגדר מילתא,1.

אולם לכאורה הסמכות לקנוס במקרה כשלנו תלויה לא רק באופן מינויו של בית
הדין ,אלא גם בכישוריו ,וכדברי מהרש"ל (יש"ש ב"ק פ״ט סי' ז ,שצויינו ע״י השייך
ב,ד) ,שאפי' דיין ממונה אין יכול לקנוס אלא א״כ הוא מומחה וגדול בהוראה .אמנם
דעת הפרישה היא שכל דיין הממונה מן הציבור יכול לקנוס .גם מהב״ח לא משמע
כמהרש״ל 12.על כל פנים ,כיון שיש בכך מחלוקת ,עדיף הוא לדון בדבר לא מכח קנס,
11
אלא מכח תקנת הגאונים.
 .2המרת הנידוי בקנס ממוני

תקנת הגאונים שההכרה ברא״ש מאפשרת לנדות את המבייש עד שיפייס את
המתבייש .האם בימינו ,שאין רגילים לנדות ,נוכל להטיל על המבייש עונש ממון?

בתחומין יד עמי  152סעיף ז כתב הרב יועזר אריאל" ,דבמקום נידוי רשאי בית
הדין להטיל פשרה" .יסודם של דברים הוא בדין השבועה" ,שאם בית דין חייבו שבועה
לאחד מהם ,רשאי הבי״ד לעשות פשרה ביניהם כדי להפטר מעונש שבועה" (שוייע
חו"מ יב,ב) .עפי״ז כתב הרב אריאל שבי״ד רשאי להטיל תשלום כספי כדי לסלק
מהנתבע דין שמים (בגרמא בנזיקין) או תרעומת (כגון המובא בשו״ע חו״מ שלב,ב).
כוחו של בי״ד ,שבפניו חתמו בעלי הדין שרשאי הוא לעשות ביניהם פשרה ,הוא להטיל
את הפשרה גם במקרים שאילולא כך לא היה רשאי לדון בהם כלל ,כגון :דיני קנסות
בזמן הזה ,צער ,בושת והוצאת דיבה13.
אולם יש להעיר ,שלא לכל הדעות ניתן החופש לבית הדין לפעול כרצונו ,ואף במקרה
שחתמו בעלי הדין שהם מוכנים לפשרות  -ראה על כך מאמרו של הרב שלמה לוי
בתחומין יב עמי  .327אמנם גם דבריו אינם מוסכמים על הכל ,וראה ציץ־אליעזר ח״ז
.11

נעיר שבשלט ובפרסומי בית הדין מצויין שבית דין זה הוא "על יד המועצה הדתית"[ .ברקע הדברים
נשמע כאילו בתי הדין הרבניים המנוהלים בידי המשרד לעניני דת הם הנחשבים לבתי דין שהמחו□
הציבור עליהם ,משא״כ בתי הדין הקהילתיים ,אלו המנוהלים בידי רבני היישובים או המועצות הדתיות
וכדו'  -הם אינם נחשבים כבתי דין שמונו ע״י הציבור .מנין לקוחה הנחה זו? אולי אדרבה :בתי הדין
הרבניים הממשלתיים מונו לטיפול בנושאי אישות ,וטיפולם בדיני ממונות הוא אקראי ואגבי ,בעוד
שבתי הדין האחרים הוקמו ע"י הציבור במיוחד לצורך דיני ממונות - .הערת עורך (א.ד]).
תגובת המחבר :מוסכם הוא שבית דין רבני דינו כבי״ד שהמחוהו רבים .כך נקט הרייש דייכובסקי
בתחומין ו עמי  ,214וראה עוד :סדר הדין לפרופ' א' שוחטמן עמי  164-163ובהערות שם .ועדיין יש
לדון בגדרי ביייד קבוע של בתי דין שמונו ע"י הציבור ,או אלה הפועלים ע״י קבוצות שונות ,כגון

חצרות חסידים וכדו'.
 .12ועיי בזה בהלכה-פסוקה כרך א עמי .57
[ .13יתכן שהנידוי במקרה זה מהווה שיפוי לנזק שנותר בבושת ,שהרי הכל לפי המבייש והמתבייש ,ולאחר
הנידוי ,כשידע כל הציבור שהמבייש נתנדה ,ממילא נפגם כוח הבושה שבייש .אם כך ,אין אפשרות
להמיר את הנידוי בתשלום כספי ,שבו אין שיפוי לנזק זה - .הערת עורך (א ד]).
תגובת המחבר :לשון הראייש (בייק פייח סי' ג) בהביאו את נימוקי הנידוי בוודאי אינה מורה כן ,שהרי
כתב שהנידוי הוא "שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו ישראל פרוצים בנזקים״  -משמע שהנידוי הוא
לשם העתיד ,ולא כפיצוי לעבר .אילו נועד הנידוי לפיצוי ,הרי שהמתבייש היה בוודאי מעדיף את
הפיצוי הכספי .בכלל ,תמוה הוא שניתן לעקור באופן זה את הבושת למפרע ,וכי אם יימצא לאחר זמן
שהמבייש היה גנב ורוצח ,יפטרוהו מחלק מדמי הבושת?! ברור הוא ששעת הבושת היא הקובעת.
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מח,ט שלדעתו רשאי ביה״ד להטיל פשרה גם במקום שאין הדין מאפשר זאת ,ולו רק
בגלל הסכמת בעלי הדין מראש .עב" פ לא נראה שיש אפשרות להקיש מאופן התנהגות
ביה״ד בעת שאחד מבעלי הדין חייב שבועה למקרים האחרים .אפשר שבגלל חומר
איסור השבועה בכלל ,ובשל העובדה שהאיסור מוטל בשווה על התובע ועל הנתבע -
ניתנה רשות לביה"ד להמיר שבועה בחיוב כספי ,משא״כ במקרים האחרים.

ועוד חילוק יש בין שבועה לבין המקרים האחרים :לפי הרשב״ש (סי׳ תקנה) הטלת
פשרה במקום שבועה אפשרית משום שהרי זה כלפני גמר דין ,שאין אנו יודעים אם
יוכל להשבע אם לאו .אבל במקרים כגון שלנו ,שאנו יודעים שצריך להטיל על הנתבע
נידוי עד שיפייס את התובעת ,הרי זה כגמר דין וכבר אין בית הדין רשאי לפשר.
אין מקום לכאורה להשוואה למקרים שבהם בתי הדין נוהגים לפשר כאשר אחד
מבעלי הדין חייב לצאת ידי שמים  -הרי במקרה שלנו כל עוד לא הוטל הנידוי לכאורה
אין חובה זו קיימת ,ומנין לנו אפוא הסמכות להטיל על הנתבע חוב כספי? הוצאת
דיבה אינה דומה אף לצער ולבושת ,שבהם חל חיוב מן הדין 14,אלא שאנו מנועים
מלהחילו בזמן הזה  -בבושת דברים אנו צריכים להחיל את עצם החיוב ,שהרי גם
כשהיו בי״ד סמוכים היה פטור מן הדין במקרה זה .כל שנותר והותר לנו לעשות הוא
׳־־
לנדות  -ומהיכי תיתי שנוכל להמיר נידוי זה בחוב כספי?

מרן הראי"ה קוק זצ"ל כתב בבאר-אליהו (חו״מ סי' א אור-אליהו ס״ק כב):
ונראה ,דכשמנדין אח7ראין אומרים שיפייסנו דוקא בממון ,אלא ה" ה בכל
מאי דאיפייס  ...אבל אם היינו מנדים אותו ואומרים לו שיפייסנו בממון,
היה זה כמו דין.
בהמשך דבריו (ס״ק כו) דן בבושת דברים והסתפק אם יכולים בית דין לקצוב בפירוש,
ולא להתיר את הנידוי אא"כ ישלם את הסכום שקבעו  -שהרי אין דנים בזה דבר
האסור לדון בו מן התורה .גם בזה הוא נשאר בצריך עיון .אולם כל זאת לאחר שכבר
נידוהו ,שאז יש מקום להסתפק אם יכול להמיר את נידויו בתשלום כספי ,אבל אנו
דנים בעצם האפשרות להטיל עליו את החוב הכספי עוד קודם שהוטל עליו הנידוי -
מהיכי תיתי להמציא לו חיוב חדש?

בשאלה זו דנו בפסקי דין רבניים כרך ה' עמי  ,327ופשטו מדברי כנסת-הגדולה
(חו"מ סי' א הגה״ט אות לה):
אמר המאסף :ומה שאמר רבינו בעל הטורים בשם הרמב"ם ז״ל ,דאם היה
עם הארץ עונשים אותו כפי שהשעה צריכה לכך  -בעונש נידוי קאמר ולא
בעונש ממון .וכך נראים דברי הרמב״ם שלא כב״ח .אבל הרב המגיד כתב על
דברי הרמב"ם והירושלמי :״ונהגו בו הגאונים שלא חלקו בין ת״ח לע׳׳^1
הארץ"15.
עוד כתב בכנה״ג:
ואפשר עוד ,דס"ל להרמב״ם והרא״ש והטור דהמבזה ת״ח קונסים אותו ליטרא
זהב וגם מנדין אותו; אבל המבזה עם הארץ  -הכל לפי ראות עיני הבי״ד.
.14
.15

"לצאת ידי שמי□ הוא בעצמו צריך לשלם ,וגזלן הוא אם אינו משלם" (קצוהייח א,ז).
כך היא הגירסה ג□ במגיד-משנה המובאת ברמב״ם מהדו׳ פרנקל ,אך בדפוסי□ אחרי□ איתא" :בין
ת”ח לחבירו“ .הכוונה היא שכל מי שהוא ת״ח נהגו בו דין זה דליטרא זהב ,ולא חילקו ופשפשו בין
ת״ח לחבירו .וזה דלא כמהרי"ק שורש קסג ,וכרמ״א יו״ד רמג,ז ,שכתבו שאין בזה״ז דין ת״ח .ועיי
בפת"ש שם ס״ק ג .נמצא שלפי גירסא זו אין בע□ הארץ עונש ממון לכו״ע.
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ואם נראה לה□ לעונשו ממון ,עונשים; ואם נראה לה□ לעונשו מלקות ,עונשים.
אלא שהמבזה ת״ח גובי□ ממנו ,ואם אינו נותן יורדי□ לנכסיו .אבל המבזה
ע□ הארץ ־ אע"פ שראו בי״ד לקנסו ממון ,לא נחתינן לנכסיה ,אלא מנדי□
אותו עד שיפייסנו.
וכן הביאו בפד"ר ש□ משו"ת עבודת-הגרשוני (סי' עד) ,משו"ת זרע-אמת (יו״ד סי׳
קב) ומספר שמחה-לאיש (סי׳ כ) שיש אפשרות לחייב ממון ג□ בבושת דברים .על כל
פני□ לפי דברי הכנה״ג יש ביד בית דין לחייבו ממון ,והנידוי הוא רק אמצעי כפייה
לתשלום הממון שהטילו עליו.
תמוה הוא שבעל כנה״ג לא חילק בין שיטת הרמב"ם לבין שיטת הרא״ש ,שהרי
הבאנו לעיל שלפי הרמב"ם יש ביד הבי״ד לגדור כפי צורך השעה ,ואין תקנה קבועה
שעל פיה ינהג כל בי״ד ,ואילו לרא"ש תקנה היא מרב שרירא גאון  -ותקנה זו תקנת
נידוי היא ולא ממון ,שהרי היא המשך לתקנה של דיני קנסות ,ושם א״א לחייבו
ממון.

גם מש״כ בעל כנה״ג שהמבזה עם הארץ נענש לפי ראות עיני בי"ד  -נראה שהוא
משו□ "מיגדר מילתא" ,וא"כ לא כל בי״ד יוכל לכפות ממון 16.א□ כך ,ג□ הנידוי לא
תקנה קבועה היא אלא לפי ראות עיני הבי"ד .עכ"פ ההסתייעות בדברי בעל כנה״ג
בזה לא תהיה אפוא פתוחה בפני כל בי״ד .ולנידוננו :לא נוכל להמיר את הנידוי
בעונש ממון .אבל א□ כך" ,יאכל הלה וחדי?!" כיצד יוכל בי״ד בימינו למנוע מקרי□
כאלה של הוצאת דיבה ובושת דברים?

פתח לכך יש למצוא בדברי דרכי-משה אה״ע פג,א ,שכתב על המבייש בדברים:
ודאי מדינא פטור ,אבל הרוצה לצאת ידי שמי□ ונותן לה דמי בושתה כדי
שתתפייס ותמחול לו ...
הרי ששייך בבושת דברי□ דינא דלצאת ידי שמיים ,ולפי דברי הרב אריאל לעיל נכלל
הדבר באפשרות הפשרה .מכיון שהצדדים חתמו "הן לדין הן לפשר" ,יתכן שבכוחנו
לחייבו ממון במקרה זה17.

ז .סיכום
א .הביוש בדברים הפך במרוצת השני□ לבעיה מרכזית וכואבת ,הן בחיי□ הפרטיים
והן בחיי□ הציבוריים .לפי ההלכה  -המבייש בדברי□ פטור מן הדין ,אלא שבמרוצת
השנים תקנו הגאונים לנדות את המבייש עד שיפייס את חבירו.
ב .הרמב״ם לא הזכיר תקנה זו ,אך הדגיש את כח בית דין למיגדר מילתא.
ג .פטורו של המבייש אינו מראה בהכרח על קולת המעשה ,אלא אולי אף אדרבה
על חומרתו ,שאין הוא ניתן לכפרה באמצעים הפשוטים העומדים לרשות בשר
ודם.
ד .תקנת הנידוי שהובאה ע״י הגאוני□ איננו רגילים בה בימינו ,ואילו השימוש בתקנות
משו□ 'מיגדר מילתא׳ הינו מוגבל לבתי דינים קבועי□ שנתמנו ע״י טובי העיר.
 .16אמנם ביה״ד הגדול ,שפסקו נזכר לעיל ,יכול היה לדון בזה מכוח היות□ בי״ד קבוע "למיגדר מילתא",
בלי להזדקק לדברי כנה״ג.
 .17בתחומין יב עמי  252פרסם הרב שאנן תקנה של רגמ״ה ,לפיה הותר למתבייש לפנות לערכאות,
כנראה משום מיגדר מילתא .לזה יש להוסיף את סמכות ביה״ד לכפות לעשות לפנים משורת הדין
במקרים מסויימים ,כמובא בשו"ע חו"מ יב,ב ובשייך ש□ ס״ק ח ,וראהלכה פסוקה שם.
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ספק הוא אם בית-דין הפועל ע״י קהילה מסויימת יכול להיחשב לצורך זה כבי״ד
קבוע ,ואף אם נתמנה ע״י רב העיר או נציגיו.
עדיפותו של בי״ד קבוע על בתי הדין לממונות מתבטאת גם בכוחו של בית הדין
הקבוע לכוף את הנתבע להופיע בפניו (בדרך של 'כתב סירובי וכדו') ,בעוד שכלפי
כל בי"ד אחר יכול הוא לטעון שרוצה הוא להיות נידון בבי״ד קבוע,8.
מצד ההלכה קשה להמיר את עונש הנידוי בעונש כספי ,קל וחומר שלא ע"י בי״ד
שאינו קבוע.
לאור חומרת הבעיה ולמען השבת כבוד משפט התורה ועטרתו ליושנה יש צורך
בתקנה כללית לעניין בושת דברים .אולם כל עוד לא ניתקנה תקנה כזו ,הרי
שבמקרה הנדון החליט בית הדין שלפניו הובא הענין לקנוס את המבייש בסכום
סמלי ולהניעו להתנצל בפני השכנה שנפגעה ולהביע חרטה על המעשה.

בענין זה עיי שו״ע חו״מ ג,א .בערוך־השלחן (ג,ה) כתב שאין בידינו להעמיד משפטי הדת על תילה.
ועיי בזה עוד בחזון־איש סנהדרין טו,ז ובספר סדר-הדין לפרופ' א' שוחטמן עמי  151ובהערות שם.
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א .הצגת הבעיה
ואהבת לרעך כמוך — זהו כלל גרול בתורה .דעלך שניא לחברך לא תעביד — זוהי כל התורה
כולה על רגל אחת .מכאן גודל האיסור להכלמת הזולת .חז״ל הקדמונים מצאו לנכון לתקן לא רק

שלא לביישו באופן ישיר אלא אף שלא באופן עקיף .מכאן כל אותן תקנות בנושאי אבלות (מו״ק
כז,א — כז,ב) ,כגון רבן גמליאל שצוה בשעת פטירתו שיוציאוהו בתכתכי פשתן ,ונהגו העם

אחריו כן.
יש מקום לברר באיזו מידה צריכים גם חכמי דורנו לחשוש שלא לבייש את הזולת אף בדרך

וי"י/־ן ,כגון בעריכת מסיבות מפוארות לרגל חתונה ,בר־מצווה ,ברית־מילה וכדר.

!

על אחת כמה וכמה שצריכים לחקור עד כמה חייבים גדולי ההוראה לדאוג ולהציל בני אדם
מבושה שאין כמוה הנעשית בהלשנה ובהשמצה בעיתונות ובשאר כלי התקשורת.
ב .בושת בענינים גשמיים ובושת בענינים רוחניים

תנו כמשנה בכורים פ״ג מ״ז" :בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא ,וכל מי שאינו יודע לקרות
מקרין אותו .נמנעו מלהביא — התקינו שיהו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע" .ופירש
הרע״ב :״נמנעו מלהביא — מפני הבושה שאינו יודע לקרות" .וכן כתב הרמב״ם (הל׳ בכורים פ״ג

הי״א)" :נמנעו אלו שאין יודעין לקרות מלהביא כדי שלא יכלמו".
1
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שוב שנינו במשנה שאחריה" :העשירים מביאים בכוריהם בקלחות של כסף ושל זהב,והעניים
מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה ,והסלים והבכורים ניתנין לכהנים" .מדוע כאן לא

חיישינן שהעניים ימנעו מלהביא מפני הבושה ?
כעין זה שאל בעל תוספות יו״ט על המשנה השניה .אולם לא הקשה מכח ההשוואה לתקנה
שהתקינו למי שאינו יודע לקרות ,אלא שאל בזה־׳ל" :וקשיא לי דאי הבי (שהעניים מביאים בסלים)

עניים מתביישים ,ולמה לא תקנו כדרך שתקנו בנשים המתות להטביל כל הכלים ובו׳ (כלו־ של

נשים שאינן נדות שמתו כמו של נשים נדות) כדי שלא יתביישו זהמתות נדות [צ״ל הנדות חיות]

כדפי־ הרע״ב במ״ד פ״י רמס־ נדה ,ולתקנו שאף העשירים יביאו בסלים נצרים ,ואשכחן יותר דומה
לזה הנדון שלנו שתקנו לענין בית האבל ,כדאי׳ בסוף מ״ק (בז,א) בראשונה היו מוליכין (המאכל

שמברין בו) עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים ,והיו עניים מתביישים ,התקינו
שיהו הכל מוליכים בסלים של נצרים (ובן יש שם עוד תקנות דומות כדי שלא לבייש את מי שאין

לו) .וי״ל דמשום כבוד בית אלקינו ומשרתיו לא חשו על שיתביישו העניים".
לפי פשטות דבריו ,אפשר לברר תירוץ זה בשני אופנים :או שלא הקפידו חז״ל על בושת העניים
בהבאת בכורים משום כבוד בית המקדש ,כעין שאמרו "אין גדולה בפלטין של מלך" (ירוש׳ שבת
י,ג); או שהעניים אינם מתביישין בבית אלקים ,ולכן לא תקנו כמו בבית האבל וכר .לפי האופן

השני אפשר כמו כן לחלק בין המשנה הראשונה לשניה בבכורים ,שהרי בבית המקדש כל הענינים

הגשמיים בטלים ועשירי ורש שוים לפני ה /ולא חשו חז״ל שהעני יתבייש בעניותו',מה שאין כן

לגבי דברים של רוח ודעת ,דאדרבה דוקא בבית הבחירה יתבייש מי שאינו יודע אפילו לקרות
ויכלם מתוך עוני של תורה ,והוכרחו חז״ל לתקן שלא להבדיל בין יודע לשאינו יודע ,כדי שלא

ימנע מלהביא.

ג .כשהבושה אינה עלולה למנוע מקיום מצוה

עדיין צריך ביאור ,מה היא עצם התקנה וסיבתה ,האם היא כדי להסיר הבושה ,כי חוששין לכל

מה שמתנגד לכבוד הבריות ,ואין עלבון גדול מהמלבין פני חברו ברבים והמבייש אותו; או שמא
עיקר התקנה היא לזרז את מי שאינו יודע לקיים מצות בכורים ולא ימנע מלהביאם מפגי הבושה,
וכ״ב העני לנחם אבלים ,כלומר להסיר את המונע לקיום המצוה הוא העיקר בכוונת חז״ל

בתקנתם.
לכאורה מלשון המשנה "נמנעו מלהביא התקינו שיהו מקרין את מי שיודע וכר" משמע שמטרת
התקנה היא שכל אחד ואחד מישראל יעלה לירושלים עם בכוריו ואפילו הביישן לא יחדל
מלהביא .והרי זו כמו "תקנת השבים" (גטין ה,ה) שתקנו "על המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול

את דמיו" ולא מצריכין את הגזלן ׳לקעקע בירתו ולהחזיר המריש עצמו" שלא "ימנע מלעשות י
תשובה" (הרע״ב) ,כלוי כדי שלא לנעול דלת בפני השבים .וכ״כ כאן עשו תקנה כדי שלא לנעול
דלת בפני המתביישים ולא כדי שלא לבייש אותם.
אמנם אחרי העיון מסקנה זו אינה כ״כ ברורה .כי וודאי יש תקנות חז״ל שהן אך ורק כדי שלא

לבייש את הזולת .אולי מקור לחשש מפני הבושה רמוז בתורה לגבי "זאת תורת החטאת במקום
אשר תשחט העולה תשחט החטאת" (ויקרא ריח) ,ואמרו חז״ל" :ולמה כן ,כדי שלא לפרסם את
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החוטאים" (ידוש׳ יבמות ח,ג) .וכן במסי סוטה (לב,ב) "מפני מה תקנו תפלה בלחש ,כדי שלא לבייש
את עוברי עבירה (המתוודים בתפלתם על עבירות שבידם — רש״י) ,שהרי לא חלק הכתוב מקום

בין חטאת לעולה" .וכעין זה נמצא לגבי עשרה נסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש (אבות ה,ה),
ואחד מהם שהיו ״עומדים צפופים ומשתחוים רווחים״ ,ופי' הרע״ב" :ומשתחוים בריוח כל אחר
רחוק מחבירו ד׳ אמות ,כדי שלא ישמע את חבירו כשהוא מתוודה ומזכיר עוונותיו".
ויש כמה תקנות אחרות שאין בהן משום חשש נעילת דלת בפני השבים אלא הן רק "כדי שלא
לבייש את מי שאין לו" כמו התקנות לטובת העניים במס ,מ״ק שהזכרנו לעיל .כך שנינו במשנה

תענית (בו,ב)" :שלא היו ימים טובים כט״ו באב וביוה" כ שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן

שאוליך שלא לבייש את מי שאין לו" ,ופי׳ בגמרא (לא,א) שהיו "שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש

את מי שאין לו" .וכן לגבי שריפת עצי המערכה לפני הבירה (שבהר הבית) ,ש״מעצי עצמן אין
שומעין להן ...שלא לבייש את מי שאין לוי• (פסחים פב,א) .ומאידך גיסא יש גם גבול ושיעור בדבר,

שהרי חז״ל התירו להוסיף על הכתובה לבתולה ולאלמנה ממאתים או מנה כפי שרוצה ,ואין
אומרים "קיצותא עבדו רבנן שלא לבייש את מי שאין לו" (כתובות נד,ב).

בשולחן ערוך נמצא המושג "שלא לבייש" פעם אחת שהיא שתים לגבי קריאת שם לתורה
(אריח קלט,ג בהגה)" :מי שאביו מומר לעבודת כוכבים קורין אותו בשם אבי אביו אבל לא בשמו
לבד ,כדי שלא לביישו ברבים .ודוקא שלא עלה מימיו בשם אביו .אבל אם הוא גדול והורגל באותו

העיר לעלות בשם אביו והמיר אביו לעבודת כוכבים ,קוראים אותו בשם אביו כמו שהורגל שלא
לביישו ברבים" .גם כאן ברור שתכלית ההוראה היא להצילו מבושה ולא משום תקנת השבים
שלא לנעול דלת בפניהם ,דהא אינו נוגע לתשובה אם מתבייש להקרא בשם אביו שהמיר ובגלל זה

אינו עולה לתורה כלל ,אלא חוששין רק לכבודו ולהסרת הבושה ממנו.

ד .ההקפדה שלא לבייש
ו .תשלומים

ההקפדה על הבושה היא ב״ב גדולה עד שהמבייש את חברו חייב לשלם לו תשלומים כשאר נזק

שגרם לו ,ובושת הייה אחד מחמשה אבות נזיקין ,כפי שדרשו חז״ל מ״והחזיקה במבושיו" (דברים

כה,יא) — "בכל דבר שהוא מבייש" (עיי מדרש הגדול ורש״רשם) .ואעייפ שאינו חייב על בושת ער
^שיבייש את גופו של המתבייש ,והמבייש בדברים פטור ,מ״מ עוון גדול הוא אפילו אם המתבייש

אינו תלמיד חכם אלא משאר העם (רמב״ם הלי חובל ומזיק פ״ג ה״ז) ,ויש לבית דין לגדור בדבר
בכל מקום ובכל זמן כפי שיראו (ה״ה), .
.2

חזרת הש״ץ

ויתר על כולם נראה שלא רק תקנה זו או אחרת עשו חז״ל "כדי שלא לבייש" ,אלא אחד מעמודי
התפלה בנוי בראשונה על עיקר זה — וה״ה חזרת הש״ץ .כבר במשנה סוף ר״ה (לג,ב) אמרו "שליח
ציבור מוציא את הרבים ידי חובתך" ובגמרא (לד,ב) פירשו "כדי להוציא את שאינו בקי" ,ומסקינן
שם ,וכן ההלכה (רמב״ם הל' תפלה פ״ח ה״ט וה״י) ,שבשאר ימות השנה שליח ציבור מוציא את

שאינו יודע להתפלל ,אבל ברייה ויוהי־כ מוציא את היודע כשם שמוציא את שאינו יודע ,מפני שהם
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ברכות ארוכות בימים אלו ואין רוב היודעים אותן יכולין לכוון דעתן כשליח ציבור וכר ,ע״ש.
עכ׳־פ תיקנו חזרת הש״ץ אפיי בשאר ימות השנה .בתשובות הרמב״ם (סי• לז) כתב בפירוש על

השאלה "קהל התפללו וכולם בקיאים בתפלה ,היחזור שליח ציבור התפילה עליהם כדי שלא
לבייש את מי שאינו יודע ,שעיקר תקנת חזרת התפלה בעבורו״ .והשיב" :מאחר שתקנו חז״ל לחזור

ש״ץ לפני התיבה להוציא מי שאינו בקי וכר ,לא תהי• חזרת שליח צבור ברכה לבטלה" .על יסוד
תשובה זו פסק המחבר (או׳־ח קכד,ג) "קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה ,אעפ״כ ירד ש״׳ן

וחוזר להתפלל כדי לקיים תקנת חכמים" .וכ״כ למה ,כדי שלא לבייש את מי אינו יודע ,כלשון
הרמב״ם בתחילת התשובה.

וכמה גדולים דברי ספר חסידים (סי• תשפד) שהביא להלכה המג״א בסי׳ קכד ס״ק ז,שאם אחד
צריך להאריך בתפילתו וירא שיתלוצצו עליו יכול ללכת לאחוריו באמצע תפילתו בשעה שמתחיל 1

החזן.
 .3קריאת התורה

לא רק התקנה של חזרת הש׳־ץ פעמיים בכל יום יסודה בחשש שמא יתבייש מי שאינו יודע ,אלא
גם המנהג הפשוט האידנא שש״ץ (היינו בעל קורא) קורא בתורה ולא העולה ואפילו אם הוא יודע

לקרות כנראה בא מן החשש הזה .כן כתב בפירוש הרא״ש בתחילת דבריו ריש פ״ג רמסי מגלה
(בא,ב)" :ומה שנהגו האידנא ששליח ציבור קורא היינו שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרות
כדתנן גבי בכורים :בתחלה מי שיודע לקרות קורא ומי שאינו יודע לקרות מקרין אותו .נמנעו

מלהביא מחמת הבושה ,התקינו שיהו מקרין את הכל" .אמנם הוסיף" :ואין הדמיון נ״ל דהתם
נמנעו מלהביא בכורים ועברו על מה שכתוב בתורה .אבל הכא בקיאין יקראו והאחרים ימנעו,

ומחמת הבושה יתנו לב ללמוד הפרשה ,אלא נראה הטעם לפי שאין הכל בקיאין בטעמי הקריאה
ואין צבור יוצאין בקריאתו  ...לכך התקינו שיקרא שליח צבור שהוא בקי בקריאה" .ודבריו הם

נוטים לסברה האחרונה שהבאנו לעיל לגבי תקנת המקריא בבכורים שהיא לזרז את מי שאינו יודע

שיקיים המצוה ,וכייב הכא "יתנו לב ללמוד הפרשה" .אולם עדיין אפשר לחלק ואכמ״ל .ועי׳ג״ב

באו״ח ריש סי׳ קלט על המנהג שהחזן קורא בתורה.
בסוף נביא שיטה שמרחיקה לכת עוד יותר בחשש שלא לבייש את מי שאינו יורע אפילו
חשבון הצבור ,והגם שהיא אינה כפי פסק ההלכה ,מ״מ רואים עד היכן הדברים מגיעים למנוע

בושה וכלימה ובפרט בפני רבים .כתוב בסי המנהיג (הוצי מוסד הרב קוק ,ח״א עמיקס)" :אם טעה

הקורא בתורה או החזן המקרא אותו טוב לו שלא להגיה לו על שגגותיו מלהלבין את פניו ברבים,
כי אע״פ שטעה יצא ידי קריאה ,דאמרי׳ במדרש (שה״ש ב,ד) מנין שאם קרא לאהרן הרן ולאברהם
אברם שיצא ידי חובתו ,שגא׳ ודגלו עלי אהבה וכוי" .הטור (או״ח קמב) מביא דברי המנהיג ,וכן

מביא את דברי הרמב״ם (הלי תפלה פי״ב ה״ו) שאם "טעה אפי׳ בדקדוק אות אחת מחזירין אותו עד
שיקראנה בדקדוק" .וכן ההלכה בשו״ע .ועיי בערוך השולחן (שם) איך אפשר לומר ד״שניהם
(המנהיג והרמב״ם) אמת" ,דמחלקים בין טעות בעצם התיבה לטעות בטעמים ,ע״ש .הב״ח (שם)

סייל כבעל המנהיג בדיעבד .עכ״פ ברור כמה גדולה היא ההקפדה שלא לבייש שום אדם ,ואפי׳ מי
שאינו יודע לקרות ,ואולי אף שטעה בקריאה להוציא את הצבור.

הרב ישראל יעקובוביץ

96

ה .סיכום

כאמור למעלה ,נראה שהקפדה זו נובעת מתוף כבוד הבריות "שדוחה את לא תעשה שבתורה"

(ברכות יט,ב) .הגם שהחזון איש כתב תחילה שכבוד הבריות "אין בו עשה אלא רשות" ,בכל זאת
מסיים שכבוד הבריות "הוא חובה לפי רצון השם יתברך בכבוד בריותיו" (יו״ד סי׳ רי אות טז) ,ועל

"כלל גדול" זה כתב המאירי (ברכות יט,ב)" :כבוד הבריות חביב עד מאד ,אין לך מידה חביבה
ממנה".

מכל הנ״ל נראה שאולי בזמן הזה יש צורך וחיוב לגזור תקנות חדשות על מנת לגדור פרצות
מותרות ,ולמנוע פגיעה בכבוד בני אדם בביושם ברבים באופן ובמידה שלא שערום אבותינו ,כמו
אותן סעודות מלכים הנערכות לרגל שמחות העשירים שמביאים את מי שאין להם לידי כלימה.
כבר עשו בעבר תקנות קהל כאלה ,כמו שנרשם למשל בפנקס קהילת אמסטרדם לפני יותר
משלוש מאות שנה .אולם הם תיקנו זאת בעיקר משום חילול השם וגרוי איבת הגויים.

הבושה העולה על הכל היא הזלזול בדברי גנאי והשמצה בעיתונות ובשאר כלי התקשורת .אין

לך הלבנת פני חברו ברבים גדולה מזו .כשם שגדולי התורה אסרו לקנות ולקרוא ספרים ועיתונים
הטמאים בדברי זימה ופריצות וניבול פה ,ורוב בני התורה נזהרים מלהביא תועבות כאלה לתוך

בתיהם ,כן צריכים להחרים עיתונים ואמצעים אחרים שמפרסמים דברי רכילות והוצאת שם רע,
ומביישים את הזולת במכות מילוליות וברצח שבפה  .ובעט .ידועים דברי חז״ל" :נוח לו לאדם
שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים (ב״מ נט,א) .הרבה יותר נוח להפיל

לי,
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כתבים כאלה לתוך כבשן האש .בזה יזכו בני אדם בלי מספר ,ובפרט אנשי הצבור ,שלא יבושו ולא
יכלמו לעולם ועד.

